
JO/S S80
25/04/2017
154952-2017-PT

- - Serviços - Anúncio de concurso - Concurso público 1 / 2

25/04/2017 S80
http://ted.europa.eu/TED

- - Serviços - Anúncio de concurso - Concurso público
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

1 / 2

O presente anúncio no sítio web do TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154952-2017:TEXT:PT:HTML

Portugal-Cascais: Serviços de transporte público rodoviário
2017/S 080-154952

Anúncio de pré-informação relativo a um contrato de serviço público

Formulário-tipo para notificação nos termos do n.º 2 do artigo 7.º do Regulamento
n.º 1370/2007, a publicar um ano antes da abertura do concurso ou da adjudicação

por ajuste directo no Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia.

<regulation_20071370> (pt)
Secção I: Autoridade competente
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto

Município de Cascais
505187531
Praça 5 de Outubro n.º 9
Ponto(s) de contacto: Divisão de contratação pública
2754-501 Cascais
Portugal
Correio electrónico: dcop@cm-cascais.pt 
Para obter mais informações, consultar: O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima

I.2) Tipo de autoridade competente
Autoridades regionais ou locais

I.3) Actividade principal
Outra: autoridade local

I.4) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades competentes
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 de serviço público de transporte rodoviário de passageiros.

II.1.2) Tipo de contrato, domínio(s) abrangido(s) pelo Serviço de Transporte Público
Categoria de serviços n.º T-05: Serviços de transporte por autocarro (urbano/regional) 
Domínios abrangidos pelos serviços de transporte público
Local principal das obras, de entrega dos fornecimentos ou de prestação dos serviços: T-05 Transporte
rodoviário de passageiros.
Código NUTS PT171

II.1.3) Descrição resumida do contrato
Transporte rodoviário de passageiros.

II.1.4) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
60112000

II.1.5) Informação acerca da subcontratação
A subcontratação está prevista: sim
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Valor ou proporção do contrato susceptível de subcontratação a terceiros: 
Desconhecido
Descrição resumida do valor/proporção do contrato a subcontratar: Desconhecido.

II.2) Quantidade e/ou valor dos serviços:

II.3) Início e duração previstas do contrato ou prazo de execução
Início: 3.12.2019
Duração em meses: 12 (a contar da data de adjudicação)

II.4) Descrição resumida da natureza e extensão das obras

Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento

Concurso público

IV.2) Critérios de adjudicação

IV.2.1) Critérios de adjudicação

IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico

IV.3) Informação administrativa

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo:

IV.3.2) Condições para obtenção do caderno de encargos e documentos complementares

IV.3.3) Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação

IV.3.4) Língua(s) em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser redigidos

IV.3.5) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta

IV.3.6) Condições de abertura das propostas

Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação complementar:

VI.2) Procedimentos de recurso

VI.2.1) Organismo responsável pelos procedimentos de recurso

VI.2.2) Interposição de recursos

VI.2.3) Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos

VI.3) Notificação da adjudicação:

VI.4) Data de envio do presente anúncio:
21.4.2017


