Anúncio
para a Empreitada de:
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ANÚNCIO DE CONCURSO PÚBLICO
(Alínea b) do Artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos)

1 - Identificação e contactos da entidade adjudicante
NIF da entidade adjudicante (*)

506302970

Designação da entidade adjudicante (*)

Município de Oliveira de Azeméis

Serviço/órgão/pessoa de contacto
Endereço (*)

Divisão Municipal de Empreitadas e
Concessões / Gabinete de Empreitadas
Largo da República (2.º andar do Edifício Sede
do Município)

Código postal (*)

3720-240

Localidade (*)

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

País

PORTUGAL

NUT III

PT11A Área Metropolitana do Porto

Distrito

Aveiro

Concelho

Oliveira de Azeméis

Freguesia
Telefone

256600600

Fax

256674694

Endereço eletrónico (*)

dec@cm-oaz.pt

2 – Objeto do contrato
Designação do contrato (*)

Execução dos Caminhos de Fátima

Descrição sucinta do objeto do contrato (*)

O objeto da empreitada consiste nos trabalhos
necessários à execução de caminhos em
saibro, de pavimentação a cubos de granito,
de passeios, de pavimentação em binder e
betão betuminoso de arruamentos, e à
construção de passadiço em madeira e de
aqueduto em betão armado.

Tipo de contrato (*)

Empreitada de obras públicas

Valor do preço base do procedimento (*)

323.095,00 EUR
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objeto principal (*)

45233253-7

3 - Indicações adicionais
Referência interna: 015/2018/DEC
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias entidades? (*) – Não.
Contratação por lotes? – Não.
O contrato é adjudicado por uma central de compras? (*) – Não.
O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro? (*) – Não.
É utilizado um leilão eletrónico? (*) – Não.
É adotada uma fase de negociação? (*) – Não.
4 – Admissibilidade da apresentação de propostas variantes. (*) – Não.
5 – Local da execução do contrato (*)
Município de Oliveira de Azeméis
País (*)

Portugal

Código NUTS (*)

PT11A Área Metropolitana do Porto

Distrito (*)

Aveiro

Concelho (*)

Oliveira de Azeméis

Freguesia (*)

União das Freguesias de Oliveira de Azeméis,
Santiago de Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e
Madail; Freguesia de Vila de Cucujães; União
das Freguesias de Pinheiro da Bemposta,
Travanca e Palmaz

6 – Prazo de execução do contrato (*)
Prazo 90 dias
O contrato é passível de renovação. (*) – Não.
7 – Documentos de habilitação
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional
Sim
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Tipo: Alvará de empreiteiro de obras públicas
Descrição Os indicados no ponto 26 do Programa de Procedimento.

7.2 - Informação sobre contratos reservados (2)
O contrato está reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integração
social e profissional de pessoas com deficiência ou desfavorecidas? (*) – Não.
8 – Acesso às peças do concurso, pedidos de participação e apresentação das propostas
8.1 – Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade
adjudicante onde se encontram disponíveis as
peças do concurso para consulta dos
interessados (*)

Divisão Municipal de Empreitadas e
Concessões

Endereço desse serviço (*)

Largo da República (2.º Andar do Edifício
Sede do Município)

Código postal (*)

3720-240

Localidade (*)

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Telefone

256600600

Fax

256674694

Endereço eletrónico (*)

dec@cm-oaz.pt

8.2 – Fornecimento das peças do concurso, apresentação dos pedidos de participação e
apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante

Plataformas Eletrónicas licenciadas pelo IMPIC
(*) Academia de Informática (http://www.acingov.pt/acingov/)

9 – Prazo para apresentação das propostas
Até às 17:00 do 15.º dia a contar da data do envio do presente anúncio
10 – Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas (*)
110 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
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11 – Critério de adjudicação
Melhor relação qualidade-preço campo de preenchimento obrigatório
Não
Critério relativo à qualidade
Nome (*) Não aplicável
Ponderação (*) 0 %
Critério relativo ao custo
Nome (*) Preço da Proposta
Ponderação (*) 100 %
12 - Prestação de caução
Sim

Sim
5

,

0

%

13 – Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo
Designação (*)

Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis

Endereço (*)

Largo da República

Código postal (*)

3720-240

Localidade (*)

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Telefone

256600600

Fax

256674694

Endereço eletrónico (*)

presidencia@cm-oaz.pt

14 – Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República
Preenchimento automático pela INCM aquando do pagamento.
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15 – O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado no Jornal Oficial da
União Europeia?

Não

16 – Outras informações
Serão usados critérios ambientais?
Não
Nome (*) – Hélder Martinho Valente Simões
Cargo (*) – Vereador das Obras Municipais
Aprovo o Anúncio supra. Publique-se na 2.ª Série do Diário da República.
No uso de competência subdelegada
O Vereador das Obras Municipais

Assinatura Digital de:
HÉLDER MARTINHO VALENTE SIMÕES
VEREADOR/A
02/10/2018 17:03:09
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