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em regime de responsabilidade solidária dos consorciados ou agrupados, entre si e
com o consórcio ou agrupamento.
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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os exigidos no programa de concurso.

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 público de abertura das propostas as pessoas que, para
o efeito, estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto,
no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, de sociedades
ou agrupamentos complementares de empresas, a exibição de documentação de identificação e de uma credencial passada pela empresa em nome individual, sociedade
ou agrupamento, da qual conste o nome e o número do documento de identificação
do(s) representante(s).
IV.3.7.2) Data, hora e local

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os exigidos no programa de concurso.

No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?

III.2.1.4) Informações adicionais

NÃO
III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação de serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO
£
SIM
£
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?

£

NÃO

¢

Hora: 10 horas. Local: o indicado em I.2).

¢

£

SIM

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO
¢
SIM
£
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

£

SIM

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢
Concurso limitado

£

Processo por negociação

£

IV.1.1) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
IV.1.1.1) Publicações periódicas referentes ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ / \\ / \\\\
no Diário da República \\\\\\ IIIª Série
\\\\ / \\\\ de \\ / \\ / \\\\

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

4 de Outubro de 2006. — O Chefe de Departamento, Paulo Jorge
da Costa André.
1000306428

IV.1.1.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ / \\ / \\\\
no Diário da República \\\\\\ IIIª Série
\\\\ / \\\\ de \\ / \\ / \\\\
IV.1.2) Número de empresas que a entidade adjudicante pretende convidar a
apresentar propostas
Número

\\

ou

Mínimo

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
¢
£

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO
¢
SIM
£

\\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

¢

¢

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Electricidade dos Açores, S. A.

À atenção de
Direcção de Construção Infra-Estruturas e Equipamentos
(Construção Equipamentos
de Produção)

Endereço
Rua do Engenheiro José Cordeiro, 6

Código postal
9504-535 Ponta Delgada

Localidade/Cidade
Ponta Delgada — Açores

País
Portugal

Telefone
351 296202000 (212191)

Fax
351 296202296

Correio electrónico
pjcandre@eda.pt

Endereço Internet (URL)
www.eda.pt

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 15/2006/CINFE.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

005 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República
Custo: 250 euros.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O custo dos elementos acima referidos, acrescido de IVA na taxa em vigor na Região, será pago antecipadamente em numerário ou cheque, à ordem da empresa de
Electricidade dos Açores — EDA, S. A.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

05 / 12 / 2006

SECÇÃO IV: PROCESSOS

Hora: 17 horas.
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados
Data prevista

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

\\ / \\ / \\\\

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) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

£

¢

£

£

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

04 meses a contar da data fixada para a recepção das propostas

07 / 11 / 2006
Hora: 17 horas.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas
Hora: 10 horas. Local: o indicado em I.1).

¢
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SECÇÃO IV: PROCESSOS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O anúncio relativo a esta empreitada foi publicado no Diário da República, 2.ª
série, parte especial, n.º 158, de 17 de Agosto de 2006.
A entrega das propostas foi adiada para o dia 7 de Novembro de 2006, até às 17
horas, ficando a abertura para o dia 8 de Novembro de 2006, pelas 10 horas.

IV.1) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4 de Outubro de 2006. — O Chefe de Departamento, Paulo Jorge
da Costa André.
1000306429

Desde

HDR HIDROELÉCTRICA, L.DA
SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO — SECTORES ESPECIAIS
Obras
Fornecimentos
Serviços

¢
£
£

IV.1.2) O presente anúncio constitui um apelo à concorrência?
NÃO
£
SIM
¢
IV.1.3) Duração do sistema de qualificação

30 / 09 / 2006 até 30 / 09 / 2009

IV.1.4) Formalidades para a renovação do sistema de qualificação
A qualificação é válida por um período mínimo de três anos, passível de prorrogação por mais dois anos, desde que se verifique: (i) avaliação do desempenho anual
positiva; e (ii) actualização anual da informação contida no sistema de registo de
fornecedores da entidade adjudicante ou quando se verifiquem alterações naquela.
O presente procedimento é valido quer para a HDR — Hidroeléctrica, L.da , quer
para outras entidades adjudicantes, abrangidas pelo âmbito de aplicação do referido Decreto-Lei n.º 223/2001 e que pertençam ao Grupo Hydrocontracting Internacional GmbH.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os contratos abrangidos por este sistema de qualificação são abrangidos
pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
£
SIM
¢
NÃO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
HDR Hidroeléctrica, L.da

À atenção de
Guerra Daniel

Endereço
Calçada do Marquês de Abrantes,
45, 2.º, esquerdo

Código postal
1200-718

Localidade/Cidade
Lisboa

País
Portugal

Telefone
213931780

Fax
213931789

Correio electrónico
hidrocentrais@netcabo.pt

Endereço Internet (URL)

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

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
£
SIM
¢
NÃO
VI.2) ALGUM DOS CONTRATOS SE ENQUADRA NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
£
SIM
¢
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, assim como qualquer referência útil
Candidatura ao Quadro Comunitário de Apoio, Medida de Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos (MAPE) ou outra
medida que venha a permitir a candidatura da entidade adjudicante.
VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para efeitos de selecção de concorrentes, só serão considerados os participantes
que apresentarem os pedidos de participação devidamente validados até as 17 horas
do 39.º dia depois da data de publicação do anúncio nos jornais oficiais, na morada indicada em I.1) supra.
O presente anúncio aplica-se também a todos os procedimentos por negociação que
a entidade adjudicante venha a promover durante o período de validade deste sistema de qualificação, reservando-se a entidade o direito de dispensar a publicação
de quaisquer outros anúncios específicos.
VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal
Oficial da União Europeia

30 / 09 / 2006
2 de Outubro de 2006 — Pela HDR Hidroeléctrica, L.da, Guerra
Daniel.
3000217134

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS CANDIDATURAS/OS
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

SOCIEDADE METROPOLITANA
DE DESENVOLVIMENTO, S. A.

SECÇÃO II: OBJECTO DO SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO

ANÚNCIO DE CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao sistema de qualificação pela entidade adjudicante
Selecção de empreiteiros das várias especialidades (designados lotes), nomeadamente:
Construção civil;
Movimentos de terras;
Construção de túneis;
Instalações eléctricas;
Linha de interligação;
Conduta de pressão e equipamentos hidromecânicos.
II.1.2) Objecto do sistema de qualificação — descrição dos bens, serviços ou
obras
Fornecimento e execução de vários trabalhos em projectos hidroeléctricos de empresas portuguesas do Grupo Hydrocontracting Internacional GmbH.
A entidade adjudicante pretende construir vários aproveitamentos hidroeléctricos,
sendo que o presente sistema tem por objectivo constituir uma lista de fornecedores das várias especialidades, com vista à selecção de participantes nos respectivos procedimentos por negociação.
II.1.3) Condições que devem reunir os fornecedores, empreiteiros e
prestadores de serviços para serem qualificados e métodos de acordo com
os quais cada uma das condições será comprovada.
Quando a descrição dessas condições e dos métodos de verificação for muito
extensa e se baseie em documentos acessíveis aos fornecedores, empreiteiros e
prestadores de serviços interessados, é suficiente um resumo das principais condições e métodos e uma referência aos mencionados documentos.
Boa situação financeira, demonstrando-o com a apresentação dos balanços contabilísticos dos últimos três anos;
Demonstração curricular de experiência efectiva em obras semelhantes (pequenas
centrais hidroeléctricas);
Alvará ou documento equivalente para o tipo de actividade a que se candidata.
O método de comprovação será a verificação documental.
Para conhecimento detalhado das condições a satisfazer, os interessados deverão consultar o programa do Sistema de Qualificação, o qual será fornecido
pela entidade adjudicante, mediante o pagamento de 50 euros, acrescidos de
IVA à taxa legal.

Obras
Fornecimentos
Serviços

£
¢
¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
¢
SIM
£
NÃO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Sociedade Metropolitana
de Desenvolvimento, S. A.

À atenção de
Presidente do Conselho
de Administração

Endereço
Palácio do Governo Regional,
Avenida de Zarco, 3.º

Código postal
9004-527 Funchal

Localidade/Cidade
Funchal

País
Portugal

Telefone
+ (351) 291280302

Fax
+ (351) 291282076

Correio electrónico
geral@metropolitana.com.pt

Endereço Internet (URL)

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

