
SAUDAÇOR - SOCIEDADE GESTORA DE RECURSOS E EQUIPAMENTOS DA
SAÚDE DOS AÇORES,SA

Anúncio n.º 9/2016 de 11 de Março de 2016

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Região Autónoma dos Açores / Saudaçor - Sociedade
Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores, S. A.

Endereço: Solar dos Remédios

Código postal: 9701 855

Localidade: Angra do Heroísmo

Endereço eletrónico: sres-saud@azores.gov.pt

2 - Objeto do contrato:

Designação do contrato: Empreitada de remodelação do Hospital da Horta e construção do
edifício da Unidade de Saúde de Ilha do Faial

Descrição sucinta do objeto do contrato: Remodelação do Hospital da Horta e construção do
edifício da Unidade de Saúde de Ilha do Faial

Tipo de contrato: empreitada de obras públicas

Classificação CPV: 45215100-8

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 eletrónico? Não

É adotada uma fase de negociação? Não

O contrato está reservado a entidades que operem no mercado com o objetivo principal de
promover a integração social e profissional de pessoas com deficiência ou
socioeconomicamente desfavorecidas? Não

A execução do contrato está limitada ao âmbito de programas de emprego protegido? Não

4 - Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: não

5 - Divisão em lotes: sim

Lote n.º 1

Designação do lote: Hospital da Horta - 2ª Fase.

Descrição sucinta do objeto do lote: Remodelação da urgência, execução da unidade de
cuidados intermédios e ampliação do serviço de diálise.

Classificação CPV: 45215100-8

Lote n.º 2

Designação do lote: Edifício da USI Faial

Descrição sucinta do objeto do lote: Construção do edifício da USI Faial



Classificação CPV: 45215100-8

6 - Local da execução do contrato

País: Portugal

Região/Distrito: Região Autónoma dos Açores

Concelho: Horta

Código NUTS: PT200

7 - Prazo de execução do contrato:

Lote 1: 10 meses

Lote 2: 18 meses

8 - Documentos de habilitação:

Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo III do Programa de procedimento.

Documentos comprovativos de que não se encontra em nenhuma das situações previstas nas
alíneas b), d), e) e i) do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos (através das declarações
dos organismos competentes (Instituto de Gestão financeira da Segurança Social e Repartição
de Finanças do domicilio ou sede do Concorrente) relativas à situação contributiva perante a
Segurança Social – alínea d) - e ao pagamento de impostos – alínea e) -, bem como através
do certificado de registo criminal do concorrente ou, em caso de pessoas coletivas, dos
titulares dos órgãos sociais de administração, direção ou gerência em efetividade de funções –
alíneas b) e i)).

Certidão comercial.

Alvará emitido pelo InCI, nas categorias e classes referidas nos ponto 8.2. do Programa de
procedimento.

9 - É exigida a demonstração de outros elementos de habilitação relativos à capacidade
económica e financeira e à capacidade técnica e profissional? Sim

Indicar os níveis mínimos de capacidade económica e financeira e de capacidade técnica e
profissional e os documentos destinados a comprová-los: Ter realizado, pelo menos, três (3)
empreitadas na Região Autónoma dos Açores de valor unitário superior a € 1.000.000,00 (um
milhão de euros), a comprovar mediante apresentação de referências a contratos executados
pelo adjudicatário emitidas pelos respetivos Donos de Obra.

10 - Acesso às peças do concurso e apresentação das propostas:

10.1 - Consulta das peças do concurso:

Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do
concurso para consulta dos interessados: Saudaçor S.A.

Endereço desse serviço: Solar dos Remédios

Código postal: 9701 855

Localidade: Angra do Heroísmo

Endereço eletrónico: sres-saud@azores.gov.pt

10.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas: sres-saud@azores.gov.pt



Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante:

Saphety (http://www.saphety.com/pt-PT/home)

11 - Prazo para apresentação das propostas ou das versões iniciais das propostas sempre
que se trate de um sistema de aquisição dinâmico:

Até às 23:59 do 30.º dia a contar da data de envio do presente anúncio

12 - Prazo durante o qual os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas:

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

13 - Critério de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa

Fatores e eventuais subfactores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação:

Preço Global, corresponde a uma ponderação, na avaliação global, de 40%;

Qualidade Técnica da proposta corresponde a uma ponderação, na avaliação global, de 60%;
subdividida em 2 subfactores, a saber: b1) Plano de Trabalhos correspondendo a uma
ponderação de 70%; b2) Memória Descritiva e Justificativa do Modo de Execução da Obra
correspondendo a uma ponderação de 30%.

14 - Dispensa de prestação de caução: não

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Presidente do Governo Regional dos Açores

Endereço: Palácio de Sant'Ana, rua José Jácome Correia

Código postal: 9500-077

Localidade: Ponta Delgada

Endereço eletrónico: presidencia@azores.gov.pt

16 - Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores:

09/03/2016

17 - O procedimento a que este anúncio diz respeito também é publicitado:

No Diário da República? não

No Jornal Oficial da União Europeia? não

19 - Identificação do autor do anúncio:

Nome: José Miguel Toste

Cargo ou função: Jurista


