
FUNDO REGIONAL DE APOIO À COESÃO E AO DESENVOLVIMENTO
ECONÓMICO

Aviso n.º 150/2010 de 29 de Outubro de 2010

1 — Identificação e contactos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Fundo Regional de Apoio à Coesão e ao
Desenvolvimento Económico

Serviço/órgão/pessoa de contacto: Olga Isabel Clementino do Couto

Endereço: Rua de S. João 51/55

Código postal: 9504 - 533

Localidade: Ponta Delgada

Telefone (00351) 296 209 800

Fax (00351) 296 284 038

Endereço electrónico: frc@azores.gov.pt

2 — Objecto do contrato:

Designação do contrato: Contrato de fretamento

Descrição sucinta do objecto do contrato: serviços de transporte marítimo de combustíveis
líquidos na Região Autónoma dos Açores.

Tipo de contrato: aquisição de serviços

Valor base do procedimento: 16.200.000,00€

Classificação CPV (1):

Objecto principal

Vocabulário principal: 60000000

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

5 — Local da execução do contrato:

Região Autónoma dos Açores

País: Portugal

Distrito: Região Autónoma dos Açores

Código NUTS: PT200

6 — Prazo de execução do contrato: Prazo contratual de 72 meses a contar da celebração do
contrato.



7 — Documentos de habilitação: Referidos no programa de procedimento

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

8.1 — Consulta das peças do concurso:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Fundo Regional de Coesão

Endereço: Rua de S. João, 51-55

Código postal: 9504 - 533

Localidade: Ponta Delgada

Telefone: (00351) 296209800

Fax: (00351) 296 284038

Endereço electrónico: frc@azores.gov.pt

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

Plataforma electrónica utilizada pela entidade adjudicante: Não aplicável.

9 — 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 60.º dia posterior à data do envio do anúncio do presente concurso para o
Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.

10 — 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

11 — Critério de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa de acordo com aos factores e coeficientes de
ponderação seguintes: Preço de fretamento 4 anos 40%; preço de fretamento períodos
adicionais 10%; Capacidade de carga 7,5%; Número de segregações 7,5%; Idade do navio
25%; Combustível da máquina principal 5%; consumo total a navegar 5%.

 12 — Dispensa de prestação de caução: Não

13 — Identificação e contactos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Não aplicável

Endereço: Não aplicável

Código postal: Não aplicável

Localidade: Não aplicável

Endereço electrónico: Não aplicável

14 — Data de envio do anúncio para publicação no Diário da República: 2010/10/22

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

16 — Outras informações

Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29/1 e DLR n.º 34/2008/A, de 28 de Julho



17 — Identificação do autor do anúncio:

Nome: Olga Isabel Clementino do Couto

Cargo: Presidente do Conselho Directivo.


