
 
 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 
 

MUNICÍPIO DE ALMADA

 
Aviso de prorrogação de prazo n.º 530/2014

 
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:

500051054 - Município de Almada

Endereço: Rua Trigueiros Martel, nº1

Código postal: 2800 213

Localidade: Almada

Endereço Eletrónico: aprovisionamento@cma.m-almada.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: CPN01297E2014 - Empreitada para reparação do court de ténis no Complexo Municipal dos Desportos

 

10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE

TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 23 : 00 do 10 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

 

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

2014/06/03

 

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

A abertura das propostas é no 1º dia útil seguinte ao termo do prazo para apresentação das propostas, pelas 10:00 horas

 

a) O acesso à plataforma eletrónica BizGov é gratuito e depende de registo prévio no sítio eletrónico http://www.bizgov.pt;

b) O registo é efetuado na área de "Pré - Adesão de Fornecedores", através preenchimento do formulário disponibilizado e, num prazo

médio de 24 horas, serão atribuídas a respetivas "Password" e "Username".

c) A apresentação de propostas é efetuada através da plataforma eletrónica BizGov, http://www.bizgov.pt;
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d) O interessado, no ato de submissão de proposta, deve deter um certificado digital qualificado, nos termos do artigo 27º da Portaria

701-G/2008, de 29 de julho;

e) O uso da plataforma eletrónica BizGov requer que o computador a ser utilizado pelo interessado possua os requisitos mínimos

disponíveis em www.bizgov.pt, encontrando-se informações adicionais na área "Suporte"/"Instruções";

f) A Saphety, enquanto responsável pela plataforma eletrónica BizGov, tem à disposição de todos os interessados uma linha direta de

apoio através do número +351 707101249 ou através do endereço eletrónico helpdesk@saphety.com;

g) No caso de não serem identificadas, pela equipa Saphety, quaisquer anomalias na plataforma BizGov, os interessados são os únicos

responsáveis pelos atrasos em ações, tais como a submissão de pedidos de esclarecimentos, erros e omissões, entrega de propostas, de

pronúncias em sede audiência prévia e de reclamações à documentação de habilitação e, ainda, em todas aquelas no decorrer de um

procedimento estejam obrigadas ao cumprimento de um prazo estipulado pela legislação em vigor.

Acesso às peças do procedimento.

O programa do procedimento e o Caderno de Encargos estão disponibilizados na plataforma eletrónica de contratação pública BizGov,

acessível através do sítio eletrónico http://www.bizgov.pt, desde o dia da publicação do anúncio no Diário da República

 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Joaquim Estevão Miguel Judas

Cargo: Presidente da Câmara

 
407867818


