
 
 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 
 

MUNICÍPIO DE MOIMENTA DA BEIRA

 
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1023/2013

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO PÚBLICO

Declaração de prorrogação de prazo de anúncio

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

506664686 - Município de Moimenta da Beira

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente

Endereço: Largo do Tabolado

Código postal: 3620 324

Localidade: Moimenta da Beira

Telefone: 00351 254520070

Fax: 00351 254520071

Endereço Eletrónico: cmmbeira@cm-moimenta.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Ampliação do Parque Industrial de Moimenta da Beira

 

12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO

Mais baixo preço

 

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA

2013/12/03

 

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Para os devidos efeitos e no âmbito do concurso publicado no Anúncio de Procedimento n.º 6253/2011, no Diário da República n.º 247,

II Série, de 27 de dezembro de 2011, informam-se todos os interessados que, nos termos do disposto no n.º 2 , do art.º 50.º, do CCP,

aprovado pelo DL 18/2008, de 18 de Janeiro, foram prestados esclarecimentos, os quais foram anexos às peças patenteadas a concurso, e

das quais fazem parte integrante.
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Mais se informa que, em virtude do prazo de apresentação de propostas ter ficado suspenso na sequência da apresentação das listas de

erros e omissões pelos interessados, o Município de Moimenta da Beira, deliberou, em reunião do órgão executivo, realizada em 2 de

dezembro de 2013, o seguinte:

- Aprovar erros e omissões apresentados pelos interessados no valor de menos EUR 968,35 (novecentos e sessenta e oito euros e trinta e

cinco cêntimos), bem como aprovar o novo valor base do concurso para EUR 1.970.538,05 (um milhão, novecentos e setenta mil,

quinhentos e trinta e oito euros e cinco cêntimos).

- Prorrogar o prazo para a apresentação de propostas até às 23:59, do 15.º dia a contar da data de envio do presente anúncio.

- A abertura de propostas será pelas 10:00, do dia 1.º dia útil, após o termo do prazo para apresentação de propostas.

- O critério de adjudicação, previsto no art.º 21.º, do Programa de Procedimentos, passa a ser "o do mais baixo preço", nos termos do art.º

74.º, do CCP, aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro.

Assim, informa-se que na plataforma electrónica de contratação pública utilizada pelo Município, www.compraspublicas.com, estão

disponíveis os elementos e esclarecimentos referentes às listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados, nos termos do

disposto no n.º 4, do art.º 64.º, do CCP.

Mais se informa que a execução da presente empreitada fica condicionada à aprovação da candidatura ao Programa ON2 - O Novo

Norte.

 

 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: José Eduardo Lopes Ferreira

Cargo: Presidente da Câmara
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