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Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote £
vários lotes £
todos os lotes

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
UNIVERSIDADE DE ÉVORA

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 3 380 000 euros, mais IVA.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
SIM £
NÃO ¢

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

¢
£
£

Prazo em meses
obras)

\\ e/ou em dias 270 a partir da data da consignação (para

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Universidade de Évora

À atenção de
Director dos Serviços Técnicos

Endereço
Casa Cordovil
Rua do Dr. Joaquim Henrique
da Fonseca

Código postal
7000-890

Localidade/Cidade
Évora

País
Portugal

Telefone
266759360

Fax
266759371

Correio electrónico
secretariado@stec.uevora.pt

Endereço Internet (URL)

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução é de 5% do valor da adjudicação com exclusão do IVA.
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
Os exigidos no programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
As 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 1.ª categoria (Edifícios e
Património Construído); as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria
(Instalações Eléctricas e Mecânicas); as 1.ª, 2.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias
da 5.ª categoria (Outros Trabalhos), de classe correspondente, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados da proposta que lhe respeitem, consoante a parte que
a cada um desses trabalhos cabe na proposta, excepto 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, que será da classe igual ou superior ao valor da proposta.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os exigidos no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os exigidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

IV.1) TIPO DE PROCESSO

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

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
¢
SIM £
NÃO

£
¢

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

¢

Concurso público

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos

II.1.1) Tipo de contrato de obras
¢
Concepção e execução
£
Execução
Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de «Reabilitação da Antiga Fábrica dos Leões — Complexo de Arquitectura e Artes Visuais da Universidade de Évora».
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Remodelação e ampliação de edifício da Antiga Fábrica dos Leões — Universidade
de Évora. Aproximadamente 5500 m2.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Edifício da Antiga Fábrica dos Leões — Évora.

¢

¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 7/UNIV.ÉVORA/2007.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

\\ \ \ \\\\ ou 025 dias a contar da

Data limite de obtenção
/
/
publicação do anúncio no Diário da República.
Custo: 500 euros, IVA incluído.

Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou numerário.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ / \\ / \\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.

Código NUTS
PT183 ALENTEJO — ALENTEJO CENTRAL.

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.1.8) Nomenclatura

£ £

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal

Vocabulário complementar

45.21.40.00-0 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
45.21.44.00-4 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objectos 45.26.27.00-8 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
comple- 45.26.28.00-9 \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
mentares \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\ \\\\-\ \\\\-\
Objecto

principal

II.1.9) Divisão em lotes
SIM
£
NÃO ¢

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

\\ \\ \\\\ \\

/
/
ou
meses e/ou
Até
fixada para a recepção das propostas

066 dias a contar da data

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 do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes.
IV.3.7.2) Data, hora e local

\\ \\ \\\\

/
/
, ————— dias a contar da publicação do anúnData
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 10 horas. Local: Colégio do Espírito Santo da Universidade de Évora.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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?
£
SIM
¢
NÃO
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PORA
* 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.

10 de Setembro de 2007. — O Reitor, Jorge Quina Ribeiro de
Araújo.
2611047466

£
¢
£

¢

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

180 a partir da decisão de adjudicação

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Não é permitida a apresentação de propostas por agrupamentos de concorrentes ou
de consórcio.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Serviços

\\

e/ou em dias
Prazo em meses
(para fornecimentos e serviços)

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Orçamento municipal. Os pagamentos serão efectuados de harmonia com o previsto
no programa de concurso.

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Fornecimentos

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem foi adjudicado o fornecimento prestará uma caução no valor
de 5% do valor total da adjudicação, com a exclusão do IVA.

AUTARQUIAS

Obras

£

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 175 000,00 euros.

SIM

£

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Município de Braga

À atenção de
Divisão de Património e
Aprovisionamento

Endereço
Praça do Conselheiro Torres de
Almeida (Edifício do Pópulo)

Código postal
4700-514

Localidade/Cidade
Braga

País
Portugal

Telefone
253265841

Fax
253272409

Correio electrónico
aprovisionamento@cm-braga.pt

Endereço Internet (URL)
www.braga.pt

IV.1) TIPO DE PROCESSO

¢

Concurso público
IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO

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

SIM

£

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — 25% demonstração de trabalho (DT) desenvolvido anteriormente, de concepção e produção de conteúdos multimédia, nos domínios do turismo, cultura e herança cultural;
2 — 20% valia técnica e funcional da solução proposta (VS);
3 — 20% competência do concorrente (CT), demonstrada pelo seu currículo de
projectos, de preferência com aplicações práticas anteriores desenvolvidas em contexto similares, e com capacidade de demonstrada para o fornecimento para os prazos
previstos;
4 — 20% o mais baixo preço (PR);
5 — 15% prazo de desenvolvimento (PD).
Por ordem decrescente de importância

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
Governo central
£ Instituição Europeia
Organismo de direito público

£
£

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Locação £ Locação financeira
Compra ¢
Combinação dos anteriores
£

¢

Em caso afirmativo, usar Informações adicionais (secção VI) para informações complementares

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

¢

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os referidos no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos no artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

Autoridade regional/local

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Deverá ser apresentada certidão comprovativa do registo da firma na conservatória
do registo comercial da qual constem todas as inscrições em vigor.

NÃO

£

SIM

¢

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

30 dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

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

30 dias a contar da sua publicação no Diário da República
£

Locação-venda

£

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

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO
¢
SIM
£

£ £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de bens e serviços para a elaboração de uma solução de miradouros virtuais. (Bragadigital.)

60 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas

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

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de bens e serviços para a elaboração de uma solução de miradouros virtuais. (Bragadigital.)

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Município de Braga.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ¢
Hora: 11 horas. Local: Gabinete do Sr. Vice-Presidente do Município de Braga.

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

