Segunda-Feira, 16 de Setembro de 2013

Número 178

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

MUNICÍPIO DE VIDIGUEIRA

Aviso de prorrogação de prazo n.º 794/2013
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:
501143734 - Município de Vidigueira
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Município de Vidigueira
Endereço: Praça da República
Código postal: 7960 225
Localidade: Vidigueira
Telefone: 00351 284437400
Fax: 00351 284436135
Endereço Eletrónico: geral@cm-vidigueira.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Execução das infraestruturas do parque empresarial e industrial de Vidigueira - fase 2 - Criação de ninho de
empresas
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2013/09/16
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
No seguimento do Anúncio do Procedimento n.º 3789/2013, publicado no Diário da República, Série II, n.º 142, de 25 de julho, serve o
presente anúncio para informar, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 50.º e n.º 5 do artigo 61.º, do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 18 de Janeiro, que se juntaram ás peças do procedimento, do qual passam a fazer parte
integrante, as deliberações da Câmara Municipal de 30 de julho de 2013 e 11 de setembro de 2013, respetivamente, sobre a retificação da
peças do procedimento e apreciação dos erros e omissões, estando disponíveis para consulta no Serviço de Aprovisionamento - Praça da
República em Vidigueira a na plataforma de contratação eletrónica www.vortalGOV.pt
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Mais informamos, que da retificação das peças do procedimento decidida em reunião de Câmara de 30 de julho de 2013, resultou a
correção dos critérios de adjudicação da empreitada pelo que:
Onde se lê no anúncio
PROPOSTAS DENTRO DO INTERVALO a.2):
A classificação neste critério, será obtido através da fórmula:
Pg = ((Pb-Pm)/(Pb-Pp)-10-2)x20
Deve ler-se:
PROPOSTAS DENTRO DO INTERVALO a.2):
A classificação neste critério, será obtido através da fórmula:
Pg = ((Pb-Pm)/(Pb-Pp)-10 elevado a - 2)x20
Da apreciação da lista de erros e omissões decidida em reunião de Câmara de 11 de setembro de 2013, foi autorizada a alteração do
preço base do procedimento que passará a ser de 661.115,66 EUR
Nos termos do artigo 64.º do DL 18/2008, de 29 de Janeiro, foi igualmente autorizada a prorrogação de prazo de apresentação das
propostas.
Data de entrega das propostas: até as 23:59 horas do dia 16 de outubro de 2013;
Data de abertura das propostas: 17 de outubro de 2013 às 10:00 horas

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: Manuel Luís da Rosa Narra
Cargo: Presidente da Câmara
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