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ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
Endereço postal:
Quinta dos Vales, São Martinho do Bispo.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3040-853.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secretariado Aprovisionamento.
Telefone:
239800040.
Fax:
239812987.
Correio electrónico:
s.aprovisionamento@chc.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

Organismo de direito público.
Saúde.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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:

Próteses coronárias.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 33184300.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.1.1) Tipo de processo:

Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes devidamente
credenciados.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS

Não.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 13/09/2007.

13 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração, Marta Temido.
2611048446
ANÚNCIO DE CONCURSO
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
Centro Hospitalar de Coimbra, E. P. E.
Endereço postal:
Quinta dos Vales, São Martinho do Bispo.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3040 853.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secretariado Aprovisionamento.
Telefone:
239800040.
Fax:
239812987.
Correio electrónico:
s.aprovisionamento@chc.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

Organismo de direito público.
Saúde.

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.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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.

01-20000032/2008.

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

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

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 06/11/2007.
Hora: 16:00.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque, dinheiro ou vale postal.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 06/11/2007.
Hora: 16:00.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

Material de cateterismo cardíaco.
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33111700.
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.
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

PT.

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

01-20000033/2008.

Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 07/11/2007.
Hora: 10:00.

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: 07/11/2007.
Hora: 16:00.
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Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque, dinheiro ou vale postal.

Principal local de execução:
Concelho de Torre de Moncorvo e ainda concelhos de Mogadouro, Alfândega
da Fé e Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, Portugal.
Código NUTS: PT118 CONTINENTE NORTE — ALTO TRÁS-OS-MONTES.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Um contrato público.

Data: 07/11/2007.
Hora: 16:00.

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

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:

Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 08/11/2007.
Hora: 10:00.
Lugar: indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes devidamente
credenciados.
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 14/09/2007.

14 de Setembro de 2007. — A Vogal do Conselho de Administração, Marta Temido.
2611048658

EDP — GESTÃO DA PRODUÇÃO DE ENERGIA, S. A.
DPI — Direcção de Projectos e Investimentos
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação oficial:
EDP — Gestão da Produção de Energia, S. A., DPI — Direcção de Projectos
e Investimentos.
Endereço postal:
Avenida de José Malhoa, lote A-13.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1070-157.
País:
Portugal.
À atenção de:
António Ferreira da Costa (Director).
Telefone:
(351) 210012000.
Fax:
(351) 210012320.
Correio electrónico:
antonioferreira.costa@edp.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.edp.pt
Endereço do perfil de adquirente:
www.edp.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos relativos a um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.III.
I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Electricidade.
SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Empreitada geral de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo
Sabor.

II.1.3) O anúncio implica:

Empreitada, por série de preços, com alguns trabalhos a realizar por preço global, para a execução de todas as obras de construção civil do Aproveitamento
Hidroeléctrico do Baixo Sabor, compreendendo um escalão de montante, um
escalão de jusante e todas as obras complementares necessárias à completa
construção do Aproveitamento.
O escalão de montante consiste numa central em poço, alojando dois grupos
geradores, dois curtos circuitos hidráulicos subterrâneos independentes e uma
barragem abóbada de dupla curvatura com uma altura máxima de 123 m, na
qual será instalado um descarregador de cheias e uma descarga de fundo. A jusante
da barragem será construída uma bacia de recepção e dissipação de energia. As
obras de derivação do rio incluem uma galeria na margem esquerda e duas
ensecadeiras de betão.
O escalão de jusante é constituído por uma central em poço, alojando
dois grupos reversíveis alimentados por circuitos hidráulicos subterrâneos
independentes, e uma barragem do tipo gravidade com uma altura máxima
de 45 m, construída com betão compactado com cilindro e betão vibrado,
na qual será instalado um descarregador de cheias e uma descarga de fundo, e cuja soleira se prolonga para jusante através de uma bacia de dissipação.
As obras complementares compreendem essencialmente o restabelecimento
de comunicações, os trabalhos a realizar no âmbito das expropriações dos
terrenos, a transladação de edifícios, a preservação in situ de imóveis arquitectónicos e maciços com arte rupestre, a intervenção em duas obras de arte
na EN 315, a desmatação e desarborização da albufeira, a construção do
habitat de compensação da Vilariça, as intervenções no rio Sabor e nas
linhas de água afluentes, a construção do centro de interpretação ambiental
e reabilitação animal em Felgar e a concretização de novos abrigos para
quirópteros.
A empreitada inclui ainda, de acordo com o especificado no processo de concurso, a elaboração dos projectos das obras complementares e dos projectos de
execução de alguns edifícios, dos acessos, das redes gerais, dos acabamentos e
dos arranjos exteriores dos escalões, bem como de alguns outros trabalhos
específicos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45220000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 45247200.
Vocabulário principal: 45251120.
Vocabulário principal: 45221000.
Vocabulário principal: 45233120.
Vocabulário principal: 45210000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Não.
II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO

II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Execução de todas as obras de construção civil relativas à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, compreendendo designadamente os
seguintes elementos de obra:
Escalão de montante:
Derivação provisória;
Barragem;
Circuitos hidráulicos (2);
Central;
Acessos exteriores e interiores;
Escalão de jusante:
Barragem;
Circuitos hidráulicos (2);
Central;
Acessos exteriores e interiores;
Obras complementares:
Restabelecimento de comunicações;
Trabalhos a realizar no âmbito das expropriações de terrenos;
Transladação de um santuário e de uma capela;
Preservação in situ de imóveis arquitectónicos e maciços com arte rupestre;
Intervenção em duas obras de arte na EN 315;
Desmatação e desarborização das albufeiras;
Construção do Habitat de Compensação da Vilariça;
Intervenções no rio Sabor e linhas de água afluentes;
Construção de Centro de Interpretação Ambiental e Reabilitação Animal;
Construção de novos abrigos para quirópteros.
II.2.2) Opções:

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

Não.

a) Obras:
Execução.

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

Período em meses: 60 (a contar da data de adjudicação).

