
 
 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 
 

MUNICÍPIO DE ÁGUEDA

 
Aviso de prorrogação de prazo n.º 811/2014

 
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:

501090436 - Município de Águeda

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão Administrativa Financeira - Município de Águeda

Endereço: Praça do Município

Código postal: 3754 500

Localidade: Águeda

Telefone: 00351 234610070

Fax: 00351 234610078

Endereço Eletrónico: geral@cm-agueda.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Construção do Centro de Artes

 

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

TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO

Até às 17 : 00 do 8 º dia a contar da data de envio do presente anúncio

 

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

2014/08/25

 

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Onde se lê:

Para ser admitido a este concurso é necessário que os proponentes possuam certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas

que contenha as seguintes autorizações:
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1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª Subcategorias da 1ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta, nos termos do disposto no nº 1 do

artigo 31º do Decreto - Lei nº 12/2004 de 9 de janeiro;

1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 15ª Subcategorias da 4ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das

subcategorias;

2ª, 6ª, 7ª, 10ª Subcategorias da 5ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das subcategorias.

 

Deve lêr-se:

Para ser admitido a este concurso é necessário que os proponentes possuam certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas

que contenha as seguintes autorizações:

- 1ª Subcategoria da 1ª Categoria da classe correspondente ao valor global da proposta, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 31º do

Decreto - Lei nº 12/2004 de 9 de janeiro;

Nota: A habilitação de empreiteiro geral ou construtor geral, desde que adequada à obra em causa e em classe que cubra o seu valor

global, dispensa a exigência anterior.

- 2ª, 4ª, 5ª, 6ª e 8ª Subcategoria da 1ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das

subcategorias;

- 1ª, 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 15ª Subcategoria da 4ª Categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das

subcategorias;

- 2ª, 6ª, 7ª e 10ª Subcategorias da 5ª categoria da classe correspondente ao valor dos trabalhos abrangidos por cada uma das

subcategorias.

As propostas deverão ser entregues de forma eletrónica, através da Plataforma acinGov, até às 17:00H do próximo dia 07 de outubro de

2014.

O presente aviso será preparado e enviado por meios eletrónicos, conforme formato e modalidades de transmissão indicados no portal da

Internet: http://simap.eu.int

Todas as demais informações constantes do anúncio do procedimento n.º 4550/2014 publicadas na II.ª Série do Diário da República n.º

154 de 12 de agosto de 2014 deverão ser consideradas no âmbito do procedimento em referência.

Referência do Procedimento: AM/DAF/EMP-012/14  

 

 

 

 

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

 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Dr. Gil Nadais

Cargo: O Presidente da Câmara Municipal de Águeda

 
408047523


