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IV.3.6) Prazo durante o qual o proponente deve manter a sua proposta
Até ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou ⃞ ⃞ meses e/ou ⃞
para a recepção das propostas

RECTIFICAÇÕES

dias a contar da data fixada

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas

AGÊNCIA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS, E. P. E.

Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas.
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

ANÚNCIO DE CONCURSO

IV.3.7.2) Data, hora e local

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

Data ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ ou ————— dias a contar da publicação do anúncio
no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas ⊠
Hora: 10:00
Local: Rua Flor da Murta, 2770-064 Paço de Arcos

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS
VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO ⊠

SIM □

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS
VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO □

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO

Designação Oficial:
Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E.
Endereço postal:
Av. Elias Garcia, n.º 103
Localidade:
Lisboa
Código postal:
1050-098
País:
Portugal
À atenção de:
AQ — Cópia e Impressão
Endereços internet
Endereço geral da entidade adjudicante (URL):
www.ancp.gov.pt

SIM □

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
II.1) DESCRIÇÃO
VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para efeitos do N.º II.3) Duração do contrato e prazo de execução, entende-se 150 dias a contar
da assinatura do contrato, incluindo pré-arranque e arranque da instalação.
O preço base do concurso, com exclusão do imposto sobre o valor acrescentado, é de
€ 240 000,00 (duzentos e quarenta mil euros).
A entidade adjudicante reserva-se o direito de adjudicação parcial do fornecimento de bens
e serviços.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de serviços
II.1.8) Divisão em lotes:

Sim
Devem ser enviadas propostas para:
um ou mais lotes
Anexo B: INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jornal
Oficial da União Europeia

Lote n.º 1

⃞ ⃞/ ⃞ ⃞/ ⃞ ⃞ ⃞ ⃞
* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, da Comissão, publicado no Jornal Oficial da
União Europeia n.º L329, de 17 de Dezembro, para os contratos de valor igual ou superior ao
limiar europeu.
** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão, de 17
de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22 de Junho.

ANEXO C
ANÚNCIO DE CONTRATO — SECTORES ESPECIAIS
DERROGAÇÕES À UTILIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES EUROPEIAS
Artigo 18(6) da Directiva 93/38/CEE
Obras
Fornecimentos
Serviços

□
⊠
□

A base da derrogação à obrigação de definir as especificações técnicas por
referência a especificações europeias é a seguinte (para consultar o texto na
íntegra, ver directiva):
Se for tecnicamente impossível determinar, de modo satisfatório, a conformidade de um produto com as especificações europeias

Título: Aquisição de equipamentos multifuncionais e impressoras, respectivos
acessórios, consumíveis e assistência técnica
1) DESCRIÇÃO SUCINTA

Aquisição de equipamentos multifuncionais e impressoras, respectivos acessórios, consumíveis e assistência técnica.
Lote n.º 2

Título: Contratação de serviços de cópia e impressão, em regime de outsourcing
1) DESCRIÇÃO SUCINTA

Contratação de serviços de cópia e impressão, em regime de outsourcing.
SECÇÃO IV: PROCESSO
IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Sim
Anúncio publicado num perfil de adquirente
Número do anúncio no JO: 2008 /S 85 — 115379 de 02/05/2008
SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

□
Se o cumprimento da obrigação prejudicar a aplicação da Directiva 86/361/CEE,
do Conselho, de 24 de Julho de 1986, relativa à primeira etapa do reconhecimento mútuo das aprovações de equipamentos terminais de telecomunicações, ou da Decisão 87/95/CEE, do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986,
relativa à normalização no domínio das tecnologias da informação e das
telecomunicações

□
Se a utilização de especificações obrigar a entidade adjudicante a adquirir
fornecimentos incompatíveis com instalações já utilizadas ou acarretar custos
ou dificuldades técnicas desproporcionados

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta rectificação refere -se ao anúncio de concurso publicado sob o
n.º 300267068 do Diário da República, n.º 88, de 07.05.2008, 2.ª série.
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO

26/05/2008

26 de Maio de 2008. — O Administrador, João de Almeida.
300373997

□
Se a especificação europeia em causa for inadequada à aplicação especial
prevista ou se não tiver tido em conta os progressos técnicos verificados desde
a sua adopção

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.

□
Se o projecto for verdadeiramente inovador e for inadequado o recurso a especificações europeias existentes.

⊠

26 de Maio de 2008. — O Presidente da Comissão Executiva,
António Manuel dos Santos Silva.
300374109

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras
Fornecimentos
Serviços

⊠
□
□

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO ⊠

SIM □

