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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:

505311313 - Município de Odemira

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

Endereço: Praça da República

Código postal: 7630 139

Localidade: Odemira

Telefone: 00351 283320900

Fax: 00351 283327323

Endereço Eletrónico: dopo@cm-odemira.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Regularização do Barranco do Ameixial, em Sabóia

Descrição sucinta do objeto do contrato: Regularização do Barranco do Ameixial, em Sabóia, seus afluentes na zona urbana. e

reformulação de redes de saneamento doméstico e pluvial

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 991352.78 EUR

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)

Objeto principal

Vocabulário principal: 45246000

Valor: 991352.78 EUR

 

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

2013/12/11

 

Quinta-Feira, 12 de Dezembro de 2013 Número 241
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17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Para os devidos efeitos e no âmbito do concurso publicado no Anúncio de Procedimento n.º 4969/2013, no Diário da República n.º

193/2013 - Parte L, Série II de 2013/10/07, informa-se os interessados, em acordo com o estabelecido no nº 4 do art. 64º do Código dos

Contratos Públicos (CCP) que, na sequência da apresentação por interessados de listas de erros e omissões nos termos do artigo 61º do

referido código, a Câmara Municipal deliberou, na reunião realizada no dia 5/12/2013, aprovar a lista de erros e omissões:

Dado que as listas de erros e omissões apresentadas, implicavam alterações de aspetos fundamentais das peças do procedimento,

nomeadamente, nas listas de quantidades de trabalhos necessárias, prorroga-se, nos termos do nº 2 do art. 64º do CCP, o prazo para

apresentação de propostas, passando a data limite para entrega das mesmas a ser dia 20/01/2014, pelas 17:00 horas;

Na sequência da aprovação da lista de erros e omissões, o preço base do procedimento é de 991 352,75EUR;

Conforme estabelecido pelo nº 7 do art. 61º do CCP, encontra-se publicitada na vortalGOV (http://www.vortalgov.pt) a decisão de

aceitação ou rejeição dos erros e omissões apresentados, com a publicação do mapa final de quantidades de trabalhos da obra.

 

 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: José Alberto Candeias Guerreiro

Cargo: Presidente da Câmara Minicipal de Odemira
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