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III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

Endereço
Praça da República

Código postal
2904-508

Localidade/Cidade
Setúbal

País
Portugal

Telefone
265542000

Fax
265230992

Correio electrónico
concursos@portodesetubal.pt

Endereço Internet (URL)
www.portodesetubal.pt

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
¢
SIM £
NÃO
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profissionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central
Autoridade regional/local

£

Organismo de direito público

£
£

Outro

¢

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Tipo de contrato de obras
Execução
¢
Concepção e execução
£
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £

£

NÃO

SIM

¢
SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO
¢
SIM £
Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B1) Os critérios a seguir indicados

¢

1 Condições mais vantajosas de preço (70%);
2 Qualidade técnica da proposta (30%).
Por ordem decrescente de importância

NÃO

£

SIM

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£

IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção de cais de apoio às lanchas de pilotagem, no Porto de
Setúbal.

Custo: 300 euros.

020 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de cais de apoio às lanchas de pilotagem, no Porto de Setúbal, em estacaria e estruturas metálicas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Porto de Setúbal.
Código NUTS
II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢
Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT
FI
SV
Outra - país terceiro

£ £

£ £ £ £ £ £ ¢ £ £

IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO £
SIM ¢
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em meses

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque passado à APSS  Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra, S. A.

03 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário para garantia do exacto e pontual
cumprimento do contrato é de 5% do valor da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada tem como fonte de financiamento os fundos próprios da APSS, S. A.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Modalidade de consórcio externo sob o regime de responsabilidade solidária.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Alvará com as seguintes autorizações:
2.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua proposta, conforme Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, e Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de
Março.
III.2.1.1) Situação jurídica  documentos comprovativos exigidos
Documentação exigida no ponto 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira  documentos comprovativos
exigidos
Documentação exigida no ponto 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica  documentos comprovativos exigidos
Documentação exigida no ponto 15 do programa de concurso.

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual conste o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas. Local: Edifício sede da APSS, sita na Praça da República, em Setúbal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
£
SIM
¢
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 75 000 euros.

23 de Junho de 2006.  O Presidente do Conselho de Administração, Carlos Gouveia Lopes.
1000303088

CP  CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, E. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO  SECTORES ESPECIAIS
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
CP  Caminhos de Ferro Portugueses, E. P.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
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N.º 132  11 de Julho de 2006

Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-109 Lisboa.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Aprovisionamentos e Compras
À atenção de:
Comissão para o procedimento do «Fornecimento e instalação de uma solução
evolutiva do Sistema de Gestão da Venda Automática para a passagem sem
contacto».
Telefone:
+351 211023940
Fax:
+351 211023346.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
O caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
relativos a um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Sim.

Serviços ferroviários.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Fornecimento e instalação de uma solução evolutiva do Sistema de Gestão da
Venda Automática para a passagem sem contacto.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

b) Fornecimentos:
Compra.

II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio para fornecimento e instalação de uma solução evolutiva do Sistema de Gestão da Venda
Automática para a passagem sem contacto.
Os concorrentes poderão apresentar propostas de dois tipos:
Proposta de upgrade do actual Sistema, com a reutilização das actuais máquinas de venda automática e validadores;
Proposta de um novo Sistema com novos equipamentos de venda automática
e validação.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 30.14.42.00-2.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.

II.1.9) São aceites variantes:

Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 180 (a contar da data de adjudicação).

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

A caução inicial, cujo montante é de 5% sobre o valor global da adjudicação,
poderá ser prestada por depósito em dinheiro ou por garantia bancária, incondicional e irrevogável, pagável à primeira solicitação e prestada por um estabelecimento bancário autorizado a operar em Portugal, segundo os modelos constantes dos anexos V e VI.
Reforço de caução:
À data da recepção provisória o adjudicatário prestará à CP um reforço de caução correspondente a 5% do seu valor global actualizado, para garantia de todas
as obrigações assumidas com a celebração do contrato, de modo a que a caução
prestada seja do valor de 10% do valor global do contrato. Acrescem as garantias técnicas igualmente previstas no caderno de encargos

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

As condições de pagamento são as indicadas no caderno de encargos, com a
faculdade de os concorrentes poderem apresentar outras, nos termos aí referidos.

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas de acordo com o definido
no programa de concurso, sendo neste caso agrupadas em consórcio externo
(responsabilidade solidária).

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Relativamente à capacidade financeira, apenas serão admitidos os concorrentes
que comprovarem que, cumulativamente, nos últimos três anos ou nos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos, realizaram facturação em actividade relacionada com o objecto do presente
concurso, não podendo em caso algum apresentar capital próprio negativo no
último ano. No caso de agrupamentos, estes requisitos devem ser cumpridos
por todas as empresas que os integrem.
Para o efeito devem ser apresentados os documentos exigidos no programa de
concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Relativamente à capacidade técnica apenas serão admitidos os concorrentes que
demonstrem dispor cumulativamente:
a) Experiência em fornecimentos de sistemas de venda automática similares na
área da bilhética;
b) Ter implementado métodos para garantia da qualidade.
Para o efeito devem ser apresentados os documentos exigidos no programa de
concurso.
III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço:

SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Por negociação.
Já foram seleccionados candidatos:
Não.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios  ponderação:
1. Preço e condições de pagamento  40;
2. Qualidade e valia técnica dos equipamentos de venda e validação  20;
3. Qualidade e valia técnica da solução global proposta  20;
4. Planos de trabalho e metodologia de implementação do projecto  10;
5. Prazos de entrega e ou de execução  5;
6. Garantia e proposta de manutenção  5.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos complementares:

Prazo para recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 07/09/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Em caso afirmativo, indicar preço: 500 euros (IVA Incluído).
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
No acto da aquisição em numerário ou cheque.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:

Data: 11/09/2006.
Hora: 17.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.

IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter:

Período em dias: 180 (a contar da data limite para recepção das propostas).
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Sim.
Em caso afirmativo, fazer referência aos projectos e/ou programas:
Plano Operacional de Acessibilidade e Transportes, para co-financiamento via
FEDER/QCA III.
VI.4) PROCESSOS DE RECURSO

VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:

Designação oficial:
CP  Caminhos de Ferro Portugueses, E. P.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
Localidade:
Lisboa.
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Código postal:
1249-109 Lisboa.
País:
Portugal.
Telefone:
+351 211023940.
Fax:
+351 211023346.
Órgão responsável pelos processos de mediação:
Designação oficial:
CP  Caminhos de Ferro Portugueses, E. P., Direcção de Aprovisionamentos
e Compras.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-109 Lisboa.
País:
Portugal.
Telefone:
+351 211023940.
Fax:
+351 211023346.

VI.4.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informação sobre a apresentação de recursos:

Designação oficial:
CP  Caminhos de Ferro Portugueses, E. P., Direcção de Aprovisionamentos
e Compras.
Endereço postal:
Calçada do Duque, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-109 Lisboa.
País:
Portugal
Telefone:
+351 211023940.
Fax:
+351 211023346.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 30/06/2006.

28 de Junho de 2006.  O Presidente do Conselho de Gerência,
António Ramalho.  O Vogal do Conselho de Gerência, Nuno Moreira.
3000210129

EDIA  EMPRESA DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EDIA  Empresa Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
Endereço postal:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Localidade:
Beja.
Código postal:
7800-522.
País:
Portugal.
Telefone:
284315100.
Fax:
284315101.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Avisam-se todos os interessados ao concurso público n.º 3/2006, empreitada
de construção da rede secundária de rega do bloco 4 e das redes de drenagem
e viária no Aproveitamento Hidroagrícola de Monte Novo, a que se refere o
anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 101, de 25 de Maio
de 2006, de que foram juntos ao referido processo de concurso esclarecimentos,
os quais podem ser consultados por todos os interessados nos mesmos locais
referidos no anúncio de abertura do concurso, dentro da horas de expediente e
até à data limite para apresentação das propostas.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 29/06/2006.

29 de Junho de 2006  O Presidente do Conselho de Administração, Henrique Troncho.
1000303111

HOSPITAL PADRE AMÉRICO, VALE DO SOUSA, E. P. E.
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Hospital Padre Américo, Vale do Sousa, E. P. E.
Endereço postal:
Lugar do Tapadinho.
Localidade:
Guilhufe.
Código postal:
4564-007.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
255714000.
Fax:
255725004.
Correio electrónico:
aprov@hpamerico.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Outro: pessoa colectiva de direito público de natureza empresarial.
Saúde.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Fornecimento, montagem e parametrização de equipamento automatizado de
reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: Hospital Padre Américo, Vale do Sousa, E. P. E.
Código NUTS: PT115.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Fornecimento, montagem e parametrização de equipamento automatizado de
reembalagem de formas orais sólidas de medicamentos ao HPAVS, E. P. E.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 29242133.

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

Ao adjudicatário será exigida caução correspondente a 5% do valor total do
fornecimento, com exclusão do IVA.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Documentos indicados no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Documentos indicados no programa de concurso.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

