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Para informações sobre os concursos relacionados com necessidades em matéria de
equipamento médico, consulte a nossa página dedicada à COVID-19.

A Conferência sobre o Futuro da Europa é a sua oportunidade de partilhar as suas ideias para
moldar o futuro da Europa. Faça ouvir a sua voz!
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Portugal-Viseu: Instalações em edifícios
2021/S 177-460333
Anúncio de concurso
Obras

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome e endereços
Nome oficial: Instituto Politécnico de Viseu
Número de registo nacional: 680033548
Endereço postal: Avenida Coronel José Maria Vale de Andrade
Localidade: Viseu
Código NUTS: PT16G Viseu Dão Lafões
Código postal: 3504-510
País: Portugal
Correio eletrónico: ipv@sc.ipv.pt
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: www.ipv.pt
I.3) Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto,
completo e ilimitado em: www.acingov.pt
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o endereço
indicado acima
I.4) Tipo de autoridade adjudicante
Outro tipo: Instituto Politécnico de Viseu
I.5) Atividade principal
Outra atividade: Ensino Superior
Secção II: Objeto
II.1) Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1) Título:
Concurso Público n.º 12/2021 - Empreitada para a implementação de medidas de
melhoria da eficiência energética, gestão inteligente da energia e utilização das
energias renováveis, na Escola Superior de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico
de Viseu, no âmbito do projeto operação n.º POSEUR 01 1203 FC 000163.
II.1.2) Código CPV principal
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45300000 Instalações em edifícios
II.1.3) Tipo de contrato
Obras
II.1.4) Descrição resumida:
Empreitada para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética,
gestão inteligente da energia e utilização das energias renováveis, na Escola Superior
de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, no âmbito do projeto
operação n.º POSEUR 01 1203 FC 000163.
II.1.5) Valor total estimado
Valor sem IVA: 425 750.56 EUR
II.1.6) Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não
II.2) Descrição
II.2.3) Local de execução
Código NUTS: PT16G Viseu Dão Lafões
II.2.4) Descrição do concurso:
Empreitada para a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética,
gestão inteligente da energia e utilização das energias renováveis, na Escola Superior
de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu, no âmbito do projeto
operação n.º POSEUR 01 1203 FC 000163.
II.2.5) Critérios de adjudicação
Critérios a seguir enunciados
Preço
II.2.6) Valor estimado
Valor sem IVA: 425 750.56 EUR
II.2.7) Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Duração em dias: 120
O contrato é passível de recondução: não
II.2.10) Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2.11) Informação sobre as opções
Opções: não
II.2.13) Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da
União Europeia: sim
Identificação do projeto:
Projeto operação n.º POSEUR 01 1203 FC 000163.
II.2.14) Informação adicional
Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico
III.1) Condições de participação
III.1.1) Habilitação para o exercício da atividade profissional, incluindo requisitos em
matéria de inscrição em registos profissionais ou comerciais
Lista e breve descrição das condições:
O alvará de empreiteiro de obras públicas (PUB), nos termos do Anexo I da Lei n.º
41/2015 de 3 de junho e da Portaria n.º 119/2012 de 30 de abril, deve conter:
- 1ª subcategoria da 4ª categoria que cubra o valor global da proposta.
- 5ª e 8ª subcategoria da 1ª categoria, da classe correspondente ao valor dos
trabalhos a executar.
- 12ª, 18ª e 19ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos
trabalhos a executar.
- 11ª subcategoria da 5ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos a
executar.
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1.3 - Os grupos de trabalhos enquadráveis nas subcategorias
Secção IV: Procedimento
IV.1) Descrição
IV.1.1) Tipo de procedimento
Concurso aberto
IV.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
IV.1.8) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: não
IV.2) Informação administrativa
IV.2.2) Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Data: 14/10/2021
Hora local: 23:59
IV.2.3) Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites
para participar aos candidatos selecionados
IV.2.4) Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser
apresentados:
Português
IV.2.7) Condições de abertura das propostas
Data: 15/10/2021
Hora local: 11:00
Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não
VI.3) Informação adicional:
VI.4) Procedimentos de recurso
VI.4.1) Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Presidente do Instituto Politécnico de Viseu
Endereço postal: Avenida Coronel José Maria Vale de Andrade
Localidade: Viseu
Código postal: 3504-510
País: Portugal
Correio eletrónico: ipv@sc.ipv.pt
VI.5) Data de envio do presente anúncio:
08/09/2021
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