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Diário da República, 2.ª série — N.º 236 — 11 de Dezembro de 2006 (Parte Especial)
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público, contudo, só poderão intervir nesse
acto as pessoas que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos do programa de concurso.
IV.3.7.2) Data, hora e local

\\ \\ \\\\

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a prestação de serviços
Leiria.
II.1.9) Divisão em lotes
NÃO

¢

£

SIM

/
/
, ————— 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 ¢

Indicar se se podem apresentar propostas para:

Hora 10 horas. Local indicado em I.1.

NÃO

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

¢

NÃO
£
SIM
¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PRODESA.
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 650 000,00 euros sem IVA.

24 de Novembro de 2006. — O Director Regional do Ordenamento
do Território e dos Recursos Hídricos, José Virgílio de Matos Figueira Cruz.
1000308305

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
Serviços de Acção Social
ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
£
Fornecimentos
¢
Serviços
£
O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?

¢

SIM

¢

em dias

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

NÃO

vários lotes

£

todos os lotes

£

£

SIM

Indicar o prazo em meses
ção (para obras)

£

SIM

£

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO

um lote

£

\\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-

366 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)
\\ / \\ / \\\\ e/ou termo \\ / \\ / \\\\

Ou: Início

SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Caução no valor de 5% do valor total estimado do fornecimento, com exclusão do
IVA.
III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes não se deverão encontrar em nenhuma das situações previstas no
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I ao Decreto-lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração de IRS apresentada nos últimos três anos (pessoas singulares) ou
documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens e serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários;
Descrição do equipamento técnico utilizado;
Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade.

SECÇÃO IV: PROCESSOS
IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

¢

A) Preço mais baixo

Organismo
À atenção de
Serviços de Acção Social do Instituto
Politécnico de Leiria

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

Endereço
Rua do General Norton de Matos

Código postal
2410-901

/
/
ou
dias a contar da
Data limite de obtenção
publicação do anúncio no Diário da República.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

Localidade/Cidade
Leiria

País
Portugal

\\ / \\ / \\\\ ou \15 dias a contar da sua publicação no Diário

Telefone
244830640

Fax
244830646

Hora 17 horas.

Correio electrónico
sas@sas.ipleiria.pt

Endereço Internet (URL)

\\ \ \ \\\\

da República

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação

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

£
¢

ES DA

DE

EL

EN

FR

NL

PT

FI

SV

Outra - país terceiro

£ £

£

£

£

£ £ £

IT

¢

£

£

————————

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

\\ \\ \\\\ \\

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 £
Organismo de direito público

\10

Outro

£

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos
Compra ¢
Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £
Combinação dos anteriores
£
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de legumes e frutas para as unidades de restauração dos Serviços de
Acção Social do Instituto Politécnico de Leiria.

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

\60 dias a contar da data

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
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 Serviços de Acção Social do IPL, Rua do General Norton de
Matos, Leiria.

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

¢

SIM

£

10 de Novembro de 2006. — O Administrador, Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.
1000307757

