Terça-Feira, 5 de Novembro de 2019

Número 212

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

Anúncio de procedimento n.º 11947/2019
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designação da entidade adjudicante: Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Peniche
NIPC: 680019600
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: presidente do Conselho de Administração
Endereço: Rua 13 de Infantaria, 19
Código postal: 2520 256
Localidade: Peniche
País: PORTUGAL
NUT III: PT16B
Distrito: Leiria
Concelho: Peniche
Freguesia: Freguesia de Peniche
Telefone: 262780050
Fax: 262784049
Endereço Eletrónico: smaspeniche@cm-peniche.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: FORNECIMENTO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DA RECONVERSÃO DO SISTEMA DE
TELEGESTÃO DOS SMAS DE PENICHE
Descrição sucinta do objeto do contrato: Fornecimento, Montagem e Colocação em Serviço da Reconversão do Sistema de Telegestão
dos SMAS de Peniche
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis
Preço base do procedimento: Sim
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Valor do preço base do procedimento: 137500.00 EUR
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objeto principal
Vocabulário principal: 45232150
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS
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
4. ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
País: PORTUGAL
NUT III: PT16B
Distrito: Leiria
Concelho: Peniche
Freguesia: Freguesia de Peniche
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
Prazo: Meses
6 meses
O contrato é passível de renovação? Não
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione a composição nominativa dos técnicos intervenientes na execução
da empreitada, por áreas de especialidade, acompanhada dos respetivos certificados simplificados de habilitações literárias e
profissionais, designadamente:
Diretor de Obra.
Representante permanente do candidato na obra
Técnico do Concorrente que assegurará a componente estrutural
Técnico do candidato que assegurará a gestão do sistema de gestão da segurança e saúde no trabalho e a responsabilidade pelo
cumprimento da legislação aplicável em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho da Construção.
Técnico do candidato que assegurará o Acompanhamento Ambiental da Obra.
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos às
obras mais; os certificados devem referir o montante, tipo de intervenção, data e local de execução das obras e se as mesmas foram
executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o
equipamento de características especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado, ou sob qualquer
outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não
integrados na empresa, a afetar à obra, para além dos indicados na alínea a);
8 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade profissional
Sim
Tipo:
alvará
Descrição:
2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas
1.ª Categoria - Edifícios e património construído
5.ª Categoria - Outros trabalhos
8.2 - Informação sobre contratos reservados
O contrato está reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integração social e profissional de pessoas com
deficiência ou desfavorecidas?
Não
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E DAS PROPOSTAS
9.1 - Consulta das peças do concurso
Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados:
Serviços Municipalizados de Peniche
Endereço desse serviço: Rua 13 de Infantaria, 19
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Código postal: 2520 256
Localidade: Peniche
Telefone: 262780050
Fax: 262784049
Endereço Eletrónico: smaspeniche@cm-peniche.pt
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, apresentação de pedidos de participação, de candidaturas e apresentação das propostas
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante
Vortal (http://portugal.vortal.biz/)
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do presente anúncio
11 - PRAZO PARA A DECISÃO DA QUALIFICAÇÃO
45 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das candidaturas
12 - REQUISITOS MÍNIMOS
12.1 - Requisitos mínimos de capacidade técnica
a) A comprovação, nos últimos 10 anos de, pelo menos, 2 obras de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valores (valores finais
de obra) não inferiores a 1 000 000,00 EUR.
b) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior em engenharia, para exercer a função de Diretor de
Obra, cuja qualificação mínima deverá obedecer às seguintes condições:
1. Possuir formação superior em engenharia civil e no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência profissional em direção de obras;
2. Possuir experiência efetiva na direção de, pelo menos, duas empreitadas do tipo e dimensão da empreitada em questão;
No caso das adutoras e condutas de esgoto, entende-se por tipo e dimensão idênticos, o tipo de material e o respetivo diâmetro,
considerando-se como dimensão "idêntica" o diâmetro mínimo de 500 mm.
12.2 - Requisitos mínimos de capacidade financeira
a) A apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo VI do CCP;
b) No caso de o candidato ser um agrupamento, um dos membros que o integram ser uma instituição de crédito que apresente documento
comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado membro da União Europeia, emitido pela entidade que exerça a supervisão
bancária nesse Estado.
No caso de o candidato ser um consórcio, todos os membros que o integram deverão preencher individualmente os requisitos de
capacidade financeira previstos nos pontos anterior
13 - MODELO DE QUALIFICAÇÃO
Simples
14 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de envio do convite
15 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS
66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas
16 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
Melhor relação qualidade-preço: Sim
17 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:
Sim 5 %
18 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designação: Câmara Municipal de Peniche
Endereço: largo Município
Código postal: 2520 256
Localidade: Peniche
Telefone: 262780050
Fax: 262784049
Endereço Eletrónico: smaspeniche@cm-peniche.pt
Prazo de interposição do recurso: 5 dias
19 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2019/11/04
20 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA
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UNIÃO EUROPEIA:
Não
21 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Serão usados critérios ambientais: Não
22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Henrique Bertino Batista Antunes
Cargo: Presidente Conselho de Administração

412729129

