
 
 

PARTE L - CONTRATOS PÚBLICOS

 
 

MUNICÍPIO DA GUARDA

 
Aviso de prorrogação de prazo n.º 328/2014

 
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:

501131140 - Município da Guarda

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Subunidade de Acompanhamento e Fiscalização de Obras Públicas

Endereço: Praça do Município

Código postal: 6301 854

Localidade: Guarda

Telefone: 00351 271220241

Fax: 00351 271220280

Endereço Eletrónico: dem.hinacio@mun-guarda.pt

 

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designação do contrato: Requalificação Urbana e Paisagística do Arco Comercial da Guarda - Reabilitação do Mercado Municipal e do

Centro Coordenador de Transportes

 

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

2014/04/07

 

17 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Trata-se de uma rectificação ao anúncio de procedimento n.º 1720/2014, II Série, de 28 de Março.

Na sequência de um pedido de esclarecimentos, vimos comunicar que:Onde se lê:

"O alvará para a presente obra, deverá comprovar a detenção das autorizações seguintes: Nos termos dos nº.1 e 2 do artº.31º. do DL

12/2004, de 9 de Janeiro e Portarias n.º 19/2004 de 10 de Janeiro e n.º 6/2008, de 2 de Janeiro: a 6ª.subcategoria da 1ª.categoria, na classe

correspondente ao valor global da proposta, e a 3.ª subcategoria da 1.ª categoria, as 9.ª e 10ª subcategorias da 3ª. categoria e a 1.ª

subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados incluídos na proposta. Ou podem ainda
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concorrer, os detentores de Alvará de Empreiteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios com estrutura metálica (2.ª categoria), na classe

correspondente ao valor global da proposta, nos termos do nº.2 do artº. 31º. do mesmo diploma legal."

Deve ler-se:

"O alvará para a presente obra, deverá comprovar a detenção das autorizações seguintes: Nos termos dos nº.1 e 2 do artº.31º. do DL

12/2004, de 9 de Janeiro e Portarias n.º 19/2004 de 10 de Janeiro e n.º 6/2008, de 2 de Janeiro: a 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, na

classe correspondente ao valor global da proposta e a 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 1.ª

subcategoria da 4.ª categoria e as 1.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados

incluídos na proposta. Ou podem ainda concorrer, os detentores de Alvará de Empreteiro Geral ou Construtor Geral de Edifícios com

Estrutura Metálica (1.ª categoria), na classe correspondente ao valor global da proposta, nos termos do n.º 2 do art.º 31 do mesmo

diploma legal".

Mais se comunica que é prorrogado o prazo para a apresentação das propostas, ou seja, a data de apresentação das propostas passa para o

dia 15 de Abril, até às 18h00m, e a sua abertura para o dia 16 de Abril do corrente ano, às 10h00m.

 

18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO

Nome: Álvaro dos Santos Amaro

Cargo: Presidente da Câmara Municipal

 
407746422


