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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
INSTITUT BALEAR DE LA NATURA (IBANAT)

2699

Anunci pel qual l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) convoca la licitació del concurs públic per l’
atorgament d’autoritzacions administratives relatives al transport de visitants al parc nacional
maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera

1. Entitat atorgant: Dades generals i dades per a l’obtenció de la informació:
a) Organisme: Institut Balear de la Natura (IBANAT).
b) Dependència que tramet l’expedient: Departament d’Espais Naturals (parc nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera).
c) Obtenció de documentació i informació:
1) Dependència: Departament de Contractació de l’IBANAT.
2) Domicili: Carrer del Gremi de Corredors, 10, primer pis.
3) Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
4) Telèfon: 971 177 639.
5) Correu electrònic: contractacio@ibanat.caib.es
6) Perfil del contractant (http://ibanat.caib.es).
7) Plataforma de Contractació del Sector Públic: https://contrataciondelestado.es
8) Data límit d’obtenció de documents i informació: la mateixa que s’assenyala per a la presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: AA 1/2019.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/41/1030238

2. Objecte de l’autorització administrativa.
a) Tipus: Autorització administrativa.
b) Descripció de l’objecte: Concurs públic per l’atorgament d’autoritzacions administratives relatives al transport de visitants al parc
nacional maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera.
c) Divisió per lots i número: 6 lots iguals de 50 passatgers amb un màxim de tres rotacions diàries.
d) Termini d’execució: fins el 31/12/2020.
e) Admissió de pròrroga: Si, màxim dues pròrrogues consecutives d’un any cadascuna.
3. Tramitació i procediment d’adjudicació:
a) Procediment: Obert.
b) Forma d’atorgament: Concurs públic.
c) Tramitació: Ordinària.
d) Licitació: Manual.
e) Criteris d’adjudicació:
Valoració econòmica: fins 50 punts.
Oferta tècnica:
fins 50 punts.
Total:
fins100 punts.
L’oferta tècnica es divideix en tres subcriteris (criteri social fins 25 punts, criteri mediambiental fins 17 punts i criteri de qualitat del servei
de transport fins 8 punts).
4. Canon base de licitació.
25.000,00 € (vint-i-cinc mil euros) anuals per lot, no subjecte a IVA, que pot ser objecte de millora a l’alça per part dels licitadors.
5. Garanties exigides.
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5 per cent del cànon ofertat per a cadascun dels lots.
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6. Requisits específics de participació:
a) Solvència econòmica i financera: L’assenyalada en el punt 5.3.1 del Plec de bases reguladores (assegurança d’indemnització per
riscos professionals o patrimoni net, a elecció del licitador).
b) Solvència tècnica o professional: L’assenyalada en el punt 5.3.2 del Plec de bases reguladores (principals serveis, experiència
empresarial o mitjans materials i personals, a elecció del licitador).
c) Habilitació empresarial o professional: L’assenyalada en el punt 5.3.3 del Plec de bases reguladores (inscripció en el registre de
transport marítim).
7. Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: Fins les 14.00 hores del 16è dia natural comptador a partir del dia següent al de la publicació de l’
anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).
b) Modalitat de presentació: En sobres tancats.
Sobre A “Documentació general”
Sobre B “Proposta econòmica”
Sobre C “Proposta tècnica”
c) Lloc de presentació:
1. Dependència: Departament de Contractació de l’IBANAT.
2. Domicili: Carrer del Gremi de Corredors, 10, primer pis.
3. Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
4. Adreça electrònica: contractacio@ibanat.caib.es
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 3 mesos.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/41/1030238

8. Obertura de les ofertes:
a) Domicili: Carrer del Gremi de Corredors, 10, primer pis.
b) Localitat i codi postal: Palma (Mallorca). 07009.
c) Data i hora: S’indicarà en el perfil del contractant.
9. Despeses de publicació dels anuncis: Seran a càrrec de l’adjudicatari o adjudicataris, de manera proporcional als lots adjudicats i amb un
màxim de 150 € per lot.

Palma, 26 de març de 2019
El director gerent
Joan Ramon Villalonga
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