Quarta-Feira, 4 de Março de 2015

Número 44

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENICHE

Aviso de prorrogação de prazo n.º 187/2015
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:
501173986 - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Peniche
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: José Augusto Silva Rosa
Endereço: Avenida do Porto de Pesca
Código postal: 2520 208
Localidade: Peniche
Endereço Eletrónico: secretaria@bvpeniche.pt
2 - OBJETO DO CONTRATO
Designação do contrato: Ampliação do edifício dos Bombeiros Voluntários de Peniche
Descrição sucinta do objeto do contrato: Trata-se da ampliação do edifício dos Bombeiros Voluntários de Peniche, numa área de
implantação de 271,13m² e área total de construção de 574,15m², dividida em dois pisos.
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA
2015/03/03
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Informa-se todos os interessados que a Direção da AHBVP, em reunião do dia 02/03/2015, deliberou: aprovar a proposta apresentada
pelo projetista de resposta à lista de erros e omissões apresentada por um interessado, rejeitar os erros e omissões desta lista que estejam
em desacordo com a proposta do projetista e manter o preço base do concurso em EUR255484,12.
Mais se informa o seguinte: a) A proposta de erros e omissões aprovada foi anexada ao processo de concurso patente nas instalações da
AHBVP para consulta dos interessados e disponibilizada na plataforma eletrónica de contratação pública utilizada pela entidade
adjudicante (Vortal) e o mapa de quantidades de trabalhos foi atualizado de acordo com essa lista; b) Foi prorrogado o prazo de entrega
das propostas para as 17h00 do dia 10/03/2015.
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18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO
Nome: José Augusto Silva Rosa
Cargo: Presidente da Direção

408479635

