OFERTA DE CONTRACTE MENOR PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT I COORDINACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS JUVENILS GESTIONADES PER L’INJOVE DURANT L’ESTIU DE 2021
1. Objectius
L’objecte principal del contracte és la l’obertura, posada en funcionament i coordinació
durant la temporada d’estiu de 2021 de les instal·lacions juvenils gestionades per l’INJOVE:
el campament de Biniparratx, l’alberg juvenil Sa Vinyeta, el refugi Torre de Son Ganxo i les
cases de colònies Es Torretó i Santa Eularieta.
S’inclouen dins el servei la coordinació de les següents tasques:

•
•
•

•
•
•
•
•

Gestió de reserves i plataformes de venda
Manteniment i conservació ordinària de les instal·lacions juvenils
Gestió de compres i subministraments
Recepció i control d'accessos
Seguiment i control pressupostari
Coordinació d’usuaris
Coordinació del personal assignat a les instal·lacions
Coordinació amb el servei de prevenció de riscos laborals

2. Funcions de cada part
a) Empresa o persona adjudicatària

◦ Dur a terme les tasques objecte del contracte menor
◦ Comunicar a l’Institut de la Joventut de Menorca qualsevol incidència que afecti
al desenvolupament de les tasques assignades.
b) INJOVE

◦ Posar a l’abast de l’empresa o persona adjudicatària tota la informació que es
necessiti per dur a terme les tasques assignades
◦

Posar a l’abast de l’empresa o persona adjudicatària tots els recursos materials i
humans amb que compta el departament d’instal·lacions de l’INJOVE
actualment.

3. Característiques bàsiques de l’execució del projecte
Les persones o empreses que presentin una proposta a aquesta oferta de contracte
disposaran de tots els recursos tècnics i humans amb que compta actualment l’INJOVE per a
l’execució de les tasques.
4. Calendari d’execució del servei
L’execució de les tasques de redacció del Pla es realitzarà per un període mínim de 180 dies
naturals des de la data de formalització de l’encàrrec.
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5. Pressupost
El pressupost del contracte menor serveis, tindrà un cost màxim de 14.500,00€ + IVA, és a dir
per un total de 17.545,00 €. Aquest import inclourà les despeses pròpies de la persona o
empresa adjudicatària pel que fa a desplaçaments (combustible i manteniment del vehicle
propi).
La persona o empresa adjudicatària, un cop revisat i conformat per l’Institut de la Joventut
de Menorca, lliurarà una factura mensual repartint el total del pressupost esmentat al
primer paràgraf.
6. Presentació de les propostes
6.1. Termini de presentació d'ofertes
Les persones /empreses interessades podran presentar la seva oferta fins el 2 de març de
2021 a les 9 hores del matí mitjançant un correu electrònic a info@injovemenorca.com.
6. 2. Documentació que s’ha d’aportar
a) Documentació acreditativa de la solvència tècnica del professional, equip o empresa
que opta a l’execució d’aquest servei, i de l’experiència en la realització d’encàrrecs
semblants.
b) Oferta econòmica.
7. Procediment per a l'adjudicació de l'oferta de serveis
Dintre dels 10 dies hàbils següents des de la data límit per a la presentació de les propostes,
es constituirà una comissió per a l’obertura i selecció de les ofertes presentades.
Una vegada lliurades les ofertes, l’Institut de la Joventut de Menorca les valorarà segons els
següents criteris:
Criteri de puntuació
Àmbit

Punts

Solvència tècnica de l’empresa / persona física

40

Experiència en treballs similars

40

Oferta econòmica

20

Total

100

El càlcul de l'oferta més econòmica es realitzarà de manera que es donarà la màxima
puntuació (20 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 via correu electrònic.
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Per a més informació sobre aquesta oferta adreceu-vos a l’Institut de la Joventut de
Menorca, Departament Cultura, Educació, Joventut i Esports, Avinguda Menorca número 2,
Maó (Menorca), o mitjançant el telèfon 971 365 073 o l'adreça electrònica
info@injovemenorca.com.

Maó, 12 de febrer de 2021
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