
HOSPITAL DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PONTA DELGADA, E.P.E.R.
Anúncio n.º 314/2016 de 2 de Dezembro de 2016

1 - Identificação e contatos da entidade adjudicante:

Designação da entidade adjudicante: Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER

Serviço/Órgão/Pessoa de contato: Serviço de Aprovisionamento

Endereço: Avenida D. Manuel I - Matriz

Código postal: 9500 – 370

Localidade: Ponta Delgada

Telefone: 00351 296 203000

Fax: 00351 296 203090

Endereço Eletrónico: hdes_aprov@azores.gov.pt

2 - Objeto do contrato

Designação do contrato: Aquisição da prestação de serviço de conservação, manutenção,
higiene e limpeza dos jardins e arruamentos do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta
Delgada, EPER

Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição da prestação de serviço de conservação,
manutenção, higiene e limpeza dos jardins e arruamentos do Hospital Divino Espírito Santo de
Ponta Delgada, EPER, Classificação CPV: 77310000-6 - Serviços de plantação e manutenção
de áreas verdes

3 — Indicações adicionais:

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

Prazo de vigência: 36 meses

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 operam 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 no âmbito de programas de emprego protegido? não

4 — Admissibilidade da apresentação de propostas variantes: não

5 — Divisão em lotes: não

6 — Local da execução do contrato: Hospital Divino Espirito Santo de Ponta Delgada, EPER.

País: Portugal

Região / Distrito: Região Autónoma dos Açores

Concelho: Ponta Delgada



Código NUTS: PT200 Região Autónoma dos Açores

7 — Prazo de execução do contrato

36 meses 

8 — Documentos de habilitação: Os documentos exigidos no Programa de Procedimento.

9 — É exigida a demonstração de outros elementos relativos à capacidade económica e
financeira e à capacidade técnica e profissional? não

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: No Serviço de aprovisionamento no 5.º piso poente
do Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER

Endereço: Avenida D. Manuel I - Matriz

Código postal: 9500 – 370 Localidade: Ponta Delgada

Telefone: 00351 296 203642

Fax: 00351 296 203081

Endereço hdes_aprov@azores.gov.pt

10.2 — Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das
propostas: Plataforma eletrónica Saphety

Fornecimento das peças do concurso: Gratuito

11 — Prazo para apresentação das propostas: Até às 23:59 horas UTP, do 15.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:
120 (cento e vinte) dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas

13 — Critério de adjudicação: Conforme artigo 9º do Programa do Concurso

14 — Dispensa de prestação de caução: sim

15 - Identificação e contatos do órgão de recurso administrativo:

Designação: Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, EPER

Endereço: Avenida D. Manuel I - Matriz

Código postal: 9500 370

Localidade: Ponta Delgada

Telefone: 00351 296203642

Fax: 00351 296203081

Endereço Eletrónico: hdes_aprov@azores.gov.pt

Prazo de interposição do recurso:

16— Data de envio do anúncio para publicação no Jornal Oficial da Região Autónoma dos
Açores 30/11/2016



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

No Diário da Republica? não

No Jornal Oficial da União Europeia: não

18 - Outras informações regime de contratação: Código dos Contratos Públicos e Decreto
Legislativo Regional n.º 27/2015/A, de 29 de dezembro

19— Identificação do autor do anúncio:

Nome: Madalena Arruda Silva Melo

Cargo: Vogal do Conselho de Administração


