
 
 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 
 

EDM - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S. A.

 
Aviso de prorrogação de prazo n.º 509/2014

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO

Declaração de prorrogação de prazo de anúncio

 

1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

NIF e designação da entidade adjudicante:

501692983 - EDM - Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S. A.

Endereço: Rua Sampaio Pina, n.º 3, 3. dto.

Código postal: 1070 248

Localidade: Lisboa

Telefone: 00351 213854336

Fax: 00351 213856344

Endereço Eletrónico: edm.mineira@edm.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Empreitada das Obras de Remediação Ambiental nas Áreas Mineiras de Prado Velho, Forte Velho e Antiga

Fábrica de Rádio do Barracão

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas

Valor do preço base do procedimento 3500000.00 EUR

 

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

Até às 19 : 00 do 13 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

 

12 - REQUISITOS MÍNIMOS

12.1 - Requisitos mínimos de capacidade técnica: 1 - Apenas são admitidos os candidatos que cumpram cumulativamente os seguintes

requisitos mínimos de capacidade técnica:

a) (...)

b) Realização de 3 (três) empreitadas de movimentações de terras, cujo somatório do volume total não seja inferior a 900 mil metros

cúbicos;
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c) Realização de 3 (três) empreitadas de impermeabilizações com telas de PEAD, cujo somatório da área total não seja inferior a 120 mil

metros quadrados;

d) Realização de 3 (três) empreitadas de ajardinamentos, cujo somatório da área total não seja inferior a 150 mil metros quadrados;

e) (...)

f) (...)

2 - O candidato ou cada um dos membros do agrupamento candidato, se for o caso, deve ter participado em nome individual em obras de

idêntico valor ao preço base do presente concurso ou, se incluído num agrupamento, como líder desse agrupamento.

(...)

12.2 - Requisitos mínimos de capacidade financeira: 1 - Apenas são admitidos os candidatos que cumpram cumulativamente os seguintes

requisitos mínimos de capacidade financeira:

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) O candidato ou pelo menos o líder do agrupamento candidato, se for o caso, deve apresentar, relativamente aos três últimos exercícios

findos (2010, 2011, 2012) os seguintes valores mínimos para rácios financeiros:

i. Liquidez geral (média dos 3 anos) igual ou superior a 115%;

ii. Autonomia Financeira (média dos 3 anos) igual ou superior a 25%.

e) (...)

f) (...)

 

 

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

2014/05/27

 

21 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Avisam-se os interessados ao Concurso Limitado por Prévia Qualificação para a realização da Empreitada das Obras de Remediação

Ambiental nas Áreas Mineiras de Prado Velho, Forte Velho e Antiga Fábrica de Rádio do Barracão, cujo anúncio de procedimento n.º

2680/2014, foi publicado no Diário da República, 2ª Serie, n.º 95, de 19 de maio de 2014, que foram alterados os requisitos de

capacidade técnica e financeira no Programa do Concurso, cujas alterações se publicam no local adequado, podem ser consultadas em

http://www.edm.pt e que o prazo de entrega das candidaturas foi prorrogado até às 19:00 horas do dia 9 de junho de 2014, em

conformidade com o n.º 4 do artigo 175º do Código dos Contratos Públicos.

Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01

Relativamente a este procedimento foi efetuada alguma publicação no âmbito do nº1 do art.º2 do DL 34/2009 de 6 de fevereiro?Não

 

22 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Ricardo do Amaral e Belino Pinto

Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração

 
407853042


