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PETICIÓ D'OFERTA PER AL CONTRACTE MENOR DE REDACCIÓ DE PROJECTE
EXECUTIU I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT D’UNA INSTAL·LACIÓ DE
GENERACIÓ ELÈCTRICA AMB TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA I DE LES SEVES
INFRAESTRUCTURES D’ACCÉS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE 15 KV
(OBRES, INSTAL·LACIONS I ACTIVITATS) I LA TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA
DE
TOTES
LES
LLICÈNCIES
I
AUTORITZACIONS
SECTORIALS
CORRESPONENTS.
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
La parcel·la en la que s’ha previst la implantació d’una instal·lació de generació d’energia elèctrica amb
tecnologia fotovoltaica, té una superfície total aproximada de 21.346 m2, dels quals 3.000 m2 es
reserven en previsió de la futura ampliació de les instal·lacions de l’ETAP del Servei Municipal d’Aigües
des Castell. Es troba situada en sòl rústic comú, sent la seva referència cadastral 07064A00100128, amb
accés des del Camí de Trepuconet (Polígon 1, Parcel·la 128) del Terme Municipal Es Castell.
La parcel·la es considera adequada per albergar una planta de generació fotovoltaica, d’una potencia
aproximada de 1,73 MWp.
2. TASQUES A DESENVOLUPAR EN EL SERVEI
El contracte menor de serveis que es pretén contractar es caracteritzarà pel següent:
•
•
•

Redacció de projecte executiu de la planta de generació fotovoltaica i de les infraestructures
d’accés a la xarxa de 15 kV, incloent els centres de transformació i de mesura i comandament
necessaris per a la evacuació de l’energia produïda.
Redacció de l'estudi de seguretat i salut.
Tramitació administrativa i preparació de tota la documentació necessària, fins a l'obtenció de
les llicències i permisos d'instal·lacions, per a la execució de les obres i instal·lacions.

3. EQUIP REDACTOR/DIRECTOR
L'equip redactor/director estarà format com a mínim pels següents tècnics:
•

Enginyer industrial o enginyer tècnic industrial

4. MODIFICACIONS O ESMENA DE DEFICIÈNCIES
La redacció de les modificacions o esmena de deficiències que es detectin al llarg de la revisió de la
documentació per part de les administracions competents es considera inclosa en l'oferta.
5. REUNIONS DE COORDINACIÓ
Es celebraran reunions de coordinació amb el Consorci de Residus i Energia de Menorca (CREM) i
l’Ajuntament des Castell, per tal de consensuar els documents generats.
També haurà de coordinar-se amb l’equip redactor de l’Estudi d’avaluació d’Impacte Ambiental (EIA)
amb l’objecte que aquest es desenvolupi paral·lelament a la redacció del projecte.
6. DOCUMENTACIÓ DE CONSULTA
El CREM posarà a disposició de l'equip redactor documentació amb la següent informació:
•

Planols en format DWG de la parcel·la i de la proposta de distribució.
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Informe tècnic sobre la idoneïtat de la parcel·la. En format PDF.
Dossier informatiu: Proposta de planta fotovoltaica de Trepuconet. En format PDF.
Informació del cadastre. En format PDF.

En cas que alguna de les empreses interessades vulgui realitzar una visita inicial a la parcel·la per veure
la situació actual, el CREM facilitarà aquesta visita un cop sol·licitada.
4. CALENDARI D'EXECUCIÓ DEL SERVEI
El calendari d'execució comprendrà dues etapes:
•
•

Etapa de redacció del projecte/projectes (22 dies hàbils).
Etapa per l'obtenció de llicència d'obres i permís d'instal·lació (indeterminat)

5. PRESSUPOST
El pressupost del contracte menor de serveis tindrà un cost màxim de 15.000 euros (IVA no inclòs) i
quedarà repartit de la següent forma:
•
•

80% a la presentació del/s projecte/projectes.
20% en el moment d'obtenir el permís d'obres/instal·lacions.

6. PRESENTACIÓ D'OFERTES
6.1. TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Els interessats podran presentar la seva oferta fins el 30 de novembre de 2018.
6. 2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB L'OFERTA
Els documents que hauran d'aportar-se amb la presentació d'ofertes seran els següents:
a) Proposta tècnica
Aquesta proposta haurà d'incloure, com a mínim, les corresponents fases del projecte, una descripció
detallada de la metodologia de treball, característiques de la documentació, esquema de tramitació amb
una estimació detallada de l'import de les taxes administratives que haurà d'assumir el Consorcio de
Residus i Energia de Menorca. Es valorarà especialment les mesures per minorar l’impacte paisatgístic
de la instal·lació, la seva integració en el medi i l’aprofitament o ús de l'aigua de pluja per a les tasques
de neteja que que siguin necessàries, així com la previsió de les mesures de restitució a final de vida útil.
b) Llistat de l'equip dedicat al servei, en el que s'indicarà la solvència tècnica de cadascun dels membres
participants i els darrers treballs portats a terme que estiguin vinculats amb l'objecte d'aquest contracte.
L'equip haurà d'estar conformat com a mínim per un titulat competent d'acord amb el punt 3. Dins l'equip
hi haurà d'haver com a mínim una persona amb residència a l'illa, durant tot el període de duració del
servei.
c) Oferta econòmica
6.3. FORMAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
Les ofertes es presentaran per via telemàtica en el registre d’entrada de la Seu electrònica del Consorci:
https://seuelectronica.cremenorca.org/Contingut.aspx?IdPub=9034
En cas què la documentació a adjuntar sigui de mida superior a la permesa pel correu electrònic,
s'emprarà l'aplicació wetransfer.com o altres similars.
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7. PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DE L'OFERTA DE SERVEIS
Una vegada lliurades les ofertes, el CREM les valorarà segons els següents criteris:
CONCEPTE

PUNTUACIÓ

Qualitat de la proposta

Fins a 30 punts

Solvència tècnica i experiència

Fins a 35 punts

Oferta més econòmica

Fins a 35 punts
Total punts

Fins a 100 punts

El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima puntuació (35
punts) a l'oferta presentada més avantatjosa econòmicament. Posteriorment, de manera proporcional es
repartiran els punts a la resta d'ofertes.
En cas que cap proposta arribi als 50 punts es podrà considerar desert el servei.
Una vegada valorades les ofertes i seleccionada l'oferta amb major puntuació, es procedirà a comunicar
els resultats d'aquesta valoració a totes les empreses presentades, via correu electrònic.
Per a més informació sobre aquesta oferta dirigir-se al Consorci de Residus i Energia de Menorca, plaça
Biosfera número 5, Maó (Menorca), o mitjançant el telèfon 971 354 172 o l'adreça electrònica
rsu@cime.es.
Signat a Maó en la data que figura en la firma electrònica d'aquest document.
Firmado por MUÑOZ CAMPOS RAFAEL - 41496674M el día

Rafael Muñoz Campos
Enginyer tècnic industrial del Consorci de Residus i Energia de Menorca.
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