
D.R. DOS TRANSPORTES AÉREOS E MARÍTIMOS
Aviso n.º 134/2010 de 21 de Setembro de 2010

1 — Identificação e contactos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Secretaria Regional da Economia

Serviço/órgão/pessoa de contacto: Direcção Regional dos Transportes Aéreos e Marítimos

Endereço: Rua do Mercado, n.º 21, 1.º e 2.º

Código postal: 9.500 - 326

Localidade: Ponta Delgada

Telefone (00351) 296209800

Fax (00351) 296 281112

Endereço electrónico: ana.mf.gouveia@azores.gov.pt

2 — Objecto do contrato:

Designação do contrato: Prestação de serviços para a condução e manutenção completa do
sistema de tratamento de bagagens, manutenção completa dos equipamentos de Raio-X de
bagagem de porão, de bagagem de mão e de carga, dos Pórticos detectores de metais e dos
detectores de metais portáteis da Aerogare Civil das Lajes.

Descrição sucinta do objecto do contrato: serviços para a condução e manutenção completa
do sistema de tratamento de bagagens, englobando todo o equipamento de gestão e controlo
(hardware e software), manutenção completa dos equipamentos de raio-x de bagagem de
porão, de bagagem de porão, de bagagem de mão e de carga, dos pórticos detectores de
metais e dos detectores de metais portáteis e dos sistemas e subsistemas que os constituem.

Tipo de contrato: aquisição de serviços

Valor base do procedimento: 525.000,00€

Classificação CPV (1):

Objecto principal

Vocabulário principal: 50610000

3 — Indicações adicionais:

O concurso destina -se à celebração de um acordo quadro?

Não

O concurso destina -se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico?

Não

É utilizado um leilão electrónico?

Não

É adoptada uma fase de negociação?

Não



4 — Admissibilidade da apresentação de propostas variantes

Não

6 — Local da execução do contrato:

Aerogare Civil das Lajes – Terceira

País: Portugal

Distrito: Região Autónoma dos Açores

Código NUTS: PT200

7 — Prazo de execução do contrato:

Prazo contratual de 36 meses a contar da celebração do contrato

8 — Documentos de habilitação:

Referidos no artigo 6.º do programa de procedimento

9 — Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:

9.1 — Consulta das peças do concurso:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Direcção Regional dos Transportes Aéreos e
Marítimos

Endereço: Rua do Mercado, n.º 21, 1.º e 2.º

Código postal: 9.500 - 326

Localidade: Ponta Delgada

Telefone (00351) 296209800

Fax (00351) 296 281112

Endereço electrónico: ana.mf.gouveia@azores.gov.pt

9.2 — Meio electrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas:

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável.

Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso (se for o caso): Programa de
Procedimento e o Caderno de Encargos serão fornecidos em papel, desde que solicitadas por
escrito para o endereço referido no ponto 1 do presente anúncio, até 7 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República e mediante pagamento de € 50 (cinquenta
euros).

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 horas do 40.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

11 — Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respectivas propostas:

66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

12 — Critério de adjudicação:



Mais baixo preço

 13 — Dispensa de prestação de caução:

Não

14 — Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Não aplicável

Endereço: Não aplicável

Código postal: 0000 000

Localidade: Não aplicável

Endereço electrónico: sre@azores.gov.pt

15 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República

       2010/09/14

16 — O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado no Jornal Oficial
da União Europeia?

Sim

17 — Outras informações

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29/1 e DLR n.º 34/2008/A, de 28.07

18 — Identificação do autor do anúncio:

Nome: Ana Maria Furtado Soares de Albergaria Pacheco Gouveia

Cargo: Directora de Serviços dos Transportes Aéreos e Marítimos.


