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MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

¢

SIM

Centro Hospitalar de Torres Vedras

£

* 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.

19 de Outubro de 2007. — O Presidente, António Fonseca Ferreira.
2611058117

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL
E DAS PESCAS
Direcção-Geral dos Recursos Florestais

ANÚNCIO DE CONCURSO
£
¢
£

Obras
Fornecimentos
Serviços

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Organismo
Centro Hospitalar de Torres Vedras

À atenção de
Serviços de Aprovisionamento
do Centro Hospitalar de Torres
Vedras

Endereço
Rua do Dr. Aurélio Ricardo Belo

Código postal
2560-324

Localidade/Cidade
Torres Vedras

País
Portugal

Telefone
(351) 261319290

Fax
(351) 261319264

Correio electrónico
aprov@hdtvedras.min-saude.pt

Endereço Internet (URL)

Anúncio
Concurso público n.º 02/CFC/NFBIN/2007 — Venda
de material lenhoso
1 — Entidade pública adjudicante — Direcção-Geral dos Recursos
Florestais (DGRF), com sede na Avenida de João Crisóstomo, 26-28,
1069-040 Lisboa, com o telefone 213124800 e telefax 213124980
e o seguinte horário: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos.
2 — Objectivo do concurso — venda de cerca de 2058 pseudotsugas
verdes, com um volume presumível de 2801,421 m3, constituindo um
lote.
3 — Localização das árvores — Perímetro Florestal de Manteigas,
concelho de Manteigas.
4 — Documentação:
a) O processo da hasta pública pode ser examinado na sede da
Circunscrição Florestal do Centro, sita na Quinta do Soqueiro, Rua do
Cónego António Barreiros, 3500-093 Viseu, e no Núcleo Florestal da
Beira Interior Norte, sito no Bairro da Senhora dos Remédios, Guarda, todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos:
b) Pode ser adquirido, desde que solicitado em tempo útil, e mediante pagamento de 50 euros, e enviado ou entregue cópia do processo aos interessados, no prazo de quatro dias úteis após a recepção
do pedido no Núcleo Florestal da Beira Interior Norte, na morada
indicada na alínea a) — telefone: 271205450; fax: 271205452.

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
I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE
£ Instituição Europeia
Governo central

£

Autoridade regional/local

18 de Outubro de 2007. — O Subdirector-Geral do Centro, António Gravato.
2611058196

£
¢

Outro

£

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

£

Combinação dos anteriores

5 — O acto público do concurso terá lugar às 10 horas do dia 29 de
Novembro de 2007, no Núcleo Florestal da Beira Interior Norte, em
Manteigas, podendo assistir todas as pessoas interessadas e intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados cujos
documentos forem aceites pelo júri.
O acto público será iniciado por licitação verbal, com lanços mínimos de 500 euros, finda a qual serão abertas as propostas escritas.
As propostas escritas, facultativas, devem ser entregues antes do
início da licitação verbal do lote.
6 — Base de licitação do lote n.º 1 — 120 000 euros.
7 — O concorrente ao qual for adjudicado provisoriamente o lote
entrega ao júri o depósito provisório, para garantia da sua proposta,
em numerário ou cheque emitido à ordem da DGRF — Circunscrição Florestal do Centro, nos valores a seguir indicados: lote n.º 1:
6000 euros.
8 — A adjudicação é feita segundo o critério do preço mais alto.
9 — Não são admitidas a concurso propostas com variantes que
envolvam alterações ao estipulado no processo do concurso.
10 — As propostas, verbais ou escritas, deverão ter uma validade
mínima de 90 dias a contar da data do acto público, considerando-se
prorrogado o prazo, por iguais períodos, para os concorrentes que
nada requeiram em contrário.
11 — A caução é de 5% do valor da adjudicação de cada lote.
12 — A DGRF reserva-se o direito de não adjudicar definitivamente a venda do lote, restituindo o depósito provisório.
Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República —
18 de Outubro de 2007.

Organismo de direito público

£

Locação-venda

£

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
¢
SIM
£
NÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 100003/2008.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de cavilhas ortopédicas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Torres Vedras.
Código NUTS
PT16B CONTINENTE CENTRO — OESTE.
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal
Objecto

Vocabulário complementar

33.18.31.00-7 M001-6 M016-4 M028-1

principal
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

SIM

£

Indicar se se podem apresentar propostas para:
um lote

£

vários lotes

£

todos os lotes

£

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

£

SIM

¢

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
15 cavilhas umerais; 20 cavilhas femorais; 20 cavilhas tibiais; 10 cavilhas femorais
distais (para fracturas supra e intercondilianas); 80 cavilhas femorais proximais; 10
cavilhas femorais elásticas (para encavilhamentos em crianças); 2 cavilhas para
artrodéses da tibiotársica; 1 cavilhas para artrodéses do joelho.

