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O presente anúncio no sítio web do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439688-2014:TEXT:PT:HTML

Portugal-Alfragide: Serviços de segurança
2014/S 248-439688
Anúncio de adjudicação de contrato
Serviços
Directiva 2004/18/CE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1)
Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, IP
510342191
Avenida Leite de Vasconcelos n.º 2
Ponto(s) de contacto: AQ-VS
2614-502 Alfragide (Amadora)
PORTUGAL
Telefone: +351 214723100
Correio electrónico: aq-vs@espap.pt
Fax: +351 214723103
Endereço(s) internet:
Endereço geral da autoridade adjudicante: https://www.espap.pt
I.2)

Tipo de autoridade adjudicante
Outro: Instituto público

I.3)

Actividade principal
Outra: Compras públicas

I.4)

O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades adjudicantes
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de outras autoridades adjudicantes: não

Secção II: Objecto do contrato
II.1)
Descrição
II.1.1)

Título atribuído ao contrato
Contrato para a prestação de serviços de vigilância e segurança.

II.1.2)

Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços
Serviços
Categoria de serviços n.º 27: Outros serviços
Local principal das obras, de entrega dos fornecimentos ou de prestação dos serviços: Todo o território
nacional.
Código NUTS

II.1.3)

Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição Dinâmico (SAD)
O anúncio implica a celebração de um acordo-quadro

II.1.4)

Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)
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Acordo quadro para a prestação de serviços de consultoria para a realização de estudos e projetos, serviços de
vigilância e segurança humana, serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes e serviços
combinados.
II.1.5)

Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
79710000

II.1.6)

Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim

II.2)

Valor total definitivo do(s) contrato(s)

II.2.1)

Valor total definitivo do(s) contrato(s)
Valor: 0 EUR

Secção IV: Procedimento
IV.1)
Tipo de procedimento
IV.1.1)

Tipo de procedimento
Limitado

IV.2)

Critérios de adjudicação

IV.2.1)

Critérios de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
1. Preço (critério único para os lotes 1 e 10 a 17). Ponderação 80
2. Frequência de supervisão aos serviços prestados. Ponderação 20

IV.2.2)

Informação acerca do leilão electrónico
Foi efectuado um leilão electrónico: não

IV.3)

Informação administrativa

IV.3.1)

Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante
AQ-VS

IV.3.2)

Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Anúncio de concurso
Número do anúncio no JOUE: 2013/S 223-388456 de 16.11.2013

Secção V: Adjudicação do contrato
Contrato n.º: 13
Lote n.º: 1 - Título: Serviços de consultoria para a realização de estudos e planos de segurança
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 7

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Comansegur — Segurança Privada, SA / Prosegur — Companhia de Segurança,
Lda / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Grupo
8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Esegur — Empresa de Segurança, SA / Charon —
Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
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Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido
Contrato n.º: 13
Lote n.º: 2 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região Norte
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 11

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Vigiexpert — Prevenção e Vigilância Privada, Lda /
Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Esegur — Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância
e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda / Prestibel — Empresa de
Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA /
Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e
Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 3 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região Centro
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 9

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Esegur
— Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Prestibel —
Empresa de Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança
Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 4 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região de Lisboa e Vale do Tejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 11

24/12/2014
S248
http://ted.europa.eu/TED

Estados-Membros - Contrato de prestação de
serviços - Contratos adjudicados - Concurso limitado
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

3/11

JO/S S248
24/12/2014
439688-2014-PT

Estados-Membros - Contrato de prestação de
serviços - Contratos adjudicados - Concurso limitado

4/11

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Vigiexpert — Prevenção e Vigilância Privada, Lda /
Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Esegur — Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância
e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda / Prestibel — Empresa de
Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA /
Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e
Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 5 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região do Alentejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 8

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Grupo 8
— Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / 2045-Gália/
Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA / Securitas — Serviços e
Tecnologia de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 6 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região do Algarve
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 10

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Esegur
— Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Ronsegur
— Rondas e Segurança, Lda / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e
Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança,
SA / Charon —Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
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Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido
Contrato n.º: 13
Lote n.º: 7 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região Autónoma dos Açores
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 3

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Provise — Sociedade de Proteção, Vigilância e Segurança, SA / Prosegur —
Companhia de Segurança, Lda / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 8 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana na Região Autónoma da Madeira
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 3

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Securitas — Serviços e Tecnologia de
Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 9 - Título: Prestação de serviços de vigilância e segurança humana no Território Nacional
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 10

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Strong — Segurança, SA / Prosegur — Companhia de Segurança, Lda / Esegur
— Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / Ronsegur
— Rondas e Segurança, Lda / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e
Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança,
SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato
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Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 10 - Título: Prestação de Serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes na Região Norte
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 1

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedor adjudicado: 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 11 - Título: Prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes na Região Centro
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 1

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedor adjudicado: 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 12 - Título: Prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes na Região de
Lisboa e Vale do Tejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 1

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedor adjudicado: 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
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Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido
Contrato n.º: 13
Lote n.º: 13 - Título: Prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes na Região do
Alentejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 1

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
fornecedor adjudicado: 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 17 - Título: Prestação de serviços de ligação a central de receção e monitorização de alarmes no Território
Nacional
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 2

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Grupo 8 — Vigilância e
Prevenção Eletrónica, Lda

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 18 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região Norte
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 8

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Esegur — Empresa de Segurança, SA / Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda /
Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança,
ACE / Comansegur Segurança Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel
— Empresa de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA
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V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

8/11

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 19 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região Centro
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 7

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção
Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança
Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel — Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância, SA / Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 20 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região de Lisboa e Vale do Tejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 7

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Esegur — Empresa de Segurança, SA / Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda /
Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança,
ACE / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / Charon
— Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 21 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região do Alentejo
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
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14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 6

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Grupo 8 — Vigilância e Prevenção Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/
Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança Privada, SA / Securitas — Serviços e
Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel — Empresa de Segurança, SA / Charon — Prestação de Serviços de
Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 22 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região do Algarve
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 7

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Ronsegur — Rondas e Segurança, Lda / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção
Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança
Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel — Empresa de Segurança, SA /
Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 23 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região Autónoma dos Açores
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 2

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Provise — Sociedade de Proteção, Vigilância e Segurança, SA / Securitas —
Serviços e Tecnologia de Segurança, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
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Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido
Contrato n.º: 13
Lote n.º: 24 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes na Região Autónoma da Madeira
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 2

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Charon — Prestação de
Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Contrato n.º: 13
Lote n.º: 25 - Título: Prestação de serviços combinados de vigilância e segurança humana e de ligação a central de
receção e monitorização de alarmes no Território Nacional
V.1)
Data da decisão de adjudicação do contrato:
14.11.2014
V.2)

Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas por via electrónica: 7

V.3)

Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
Fornecedores adjudicados: Esegur — Empresa de Segurança, SA / Grupo 8 — Vigilância e Prevenção
Eletrónica Unipessoal, Lda / 2045-Gália/Serviços de Vigilância e Segurança, ACE / Comansegur Segurança
Privada, SA / Securitas — Serviços e Tecnologia de Segurança, SA / Prestibel — Empresa de Segurança, SA /
Charon — Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, SA

V.4)

Informação sobre o valor do contrato

V.5)

Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: sim
Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros:
Desconhecido

Secção VI: Informação complementar
VI.1)
Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
VI.2)

Informação complementar:

VI.3)

Procedimentos de recurso

VI.3.1)

Organismo responsável pelos procedimentos de recurso

VI.3.2)

Interposição de recursos

VI.3.3)

Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos
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Data de envio do presente anúncio:
19.12.2014
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