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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

Custo: 50 euros com IVA incluído.

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

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

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro da Vice-Presidência do
Governo Regional.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Autoridade regional/local ¢
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

Hora: ————————

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

II.1) DESCRIÇÃO

£ £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

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

060 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
O acto de abertura das propostas é público; contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de concurso.
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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Categoria de serviços

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 12/SRA-IVBAM/2007, para a «Cessão de exploração da
Loja da Adega de São Vicente».
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Cessão de exploração da Loja da Adega de São Vicente.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
São Vicente.
Código NUTS

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO ¢
SIM
£
Indicar se se podem apresentar propostas para:
vários lotes £
todos os lotes
um lote £

£

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO
Prazo em dias

100 a partir da data da consignação (para obras)

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 390 000 euros.
* 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.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

14 de Setembro de 2007. — O Chefe de Divisão, Victor Fernando
Frias Carvalho.
2611048663

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme programa de concurso e caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme programa de concurso e caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme programa de concurso e caderno de encargos.

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO
¢
SIM £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£
£
¢

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

¢

£

SIM

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

¢

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

¢

Organismo
Região Autónoma da Madeira
Secretaria Regional do Ambiente
e dos Recursos Naturais

À atenção de

Endereço
Avenida Arriaga, 21-A,
Edifício Golden Gate, 4.º

Código postal
9000-060

Localidade/Cidade
Funchal

País
Portugal

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque passado à ordem do tesoureiro do Governo Regional.

Telefone
00351 291201830

Fax
00351 291220605

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

Correio electrónico

Endereço Internet (URL)

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais
Data limite de obtenção

19 / 10 / 2007.

Custo: 20 euros (inclui IVA).

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A

Moeda: euro.

26 / 10 / 2007
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

£ £

£

£

£

£ £ £

¢

£

£

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

\\\060 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.2) Data, hora e local
Data

29 / 10 / 2007

Hora: 10 horas.

Local: Avenida Arriaga, 21-A, Edifício Golden Gate, 5.º, Auditório.

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

Construção, através de parceria, da Rede Comunitária do Vale do Minho.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45000000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO
¢
SIM
£
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O anúncio referente ao presente procedimento e anteriormente publicado no Diário
da República, 2.ª série, n.º 172, de 6 de Setembro, considera-se sem efeito.
O prazo indicado em II.3) do presente anúncio é de cinco anos com possibilidade
de renovação.

14 de Setembro de 2007. — O Chefe do Gabinete, José Miguel da
Silva Branco.
2611048722

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

O valor para efeito do concurso é o de 9 000 000 de euros, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.
Valor estimado, sem IVA: 9 000 000.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO

Período em dias: 250 (a contar da data de adjudicação).
SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO

AUTARQUIAS
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL VALE DO MINHO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

A caução a prestar pelo adjudicatário, relativamente ao contrato de empreitada
a adjudicar, corresponderá a 15% do valor daquele.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

ANÚNCIO DE CONCURSO

O financiamento será assegurado através de comparticipação financeira do Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento, no montante de 4 090 916,79
euros — FEDER, representando 45% do investimento global, e através do
financiamento privado a prestar pelo adjudicatário.

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

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

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Comunidade Intermunicipal Vale do Minho.
Endereço postal:
Avenida de Miguel Dantas, 69.
Localidade:
Valença.
Código postal:
4930-578.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
251800550.
À atenção de:
Comissão de Abertura do Concurso.
Telefone:
251800550.
Fax:
25180055.
Correio electrónico:
geral@valedominho.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».

Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de entidades, sem que entre
elas exista modalidade jurídica de associação, desde que todas elas satisfaçam
as disposições fixadas nos documentos do concurso para a realização do objecto
do contrato.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão preencher os
requisitos mínimos seguintes: serem titulares de alvará de construção contendo
as autorizações seguintes, sem prejuízo do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro: a 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, da classe
correspondente ao valor dos trabalhos de construção a serem executados; a 7.ª
subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos a
que respeitem; aplicando-se o disposto nos artigos 54.º, 67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A capacidade económico-financeira dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos documentos para tanto exigidos no programa do concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Os requisitos mínimos de aptidão económico-financeira de admissão ao concurso são os indicados no n.º 3 do artigo 23.º do programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos no programa do concurso.
SECÇÃO IV: PROCESSO

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES

Outro: comunidade intermunicipal de direito público.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1) Critérios de adjudicação:

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Construção, através de parceria, da Rede Comunitária do Vale do Minho.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços:

a) Obras:
Realização, por qualquer meio, de uma obra que responda às necessidades especificadas pela entidade adjudicante.
Principal local de execução, de entrega ou da prestação dos serviços:
Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho.
Código NUTS: PT111.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critério: valor da tarifa por 100 Mbps a cobrar — ponderação: 45;
Critério: estudo de viabilidade económico-financeira — ponderação: 35;
Critério: valor da proposta da empreitada — ponderação: 20.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

Não.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 20/11/2007.
Hora: 17:00.

