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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.

Brexit

Fornecimentos - 219172-2021

03/05/2021    S85
I. II. III. IV. VI.

Portugal-Funchal: Reservatórios

2021/S 085-219172

Anúncio de concurso

Fornecimentos

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade adjudicante

Secção II: Objeto

I.1) Nome e endereços
Nome oficial: Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), IP-
RAM 
Número de registo nacional: 511270305 
Endereço postal: Rua Visconde de Anadia, 44 
Localidade: Funchal 
Código NUTS: PT300 Região Autónoma da Madeira 
Código postal: 9050-020
País: Portugal 
Pessoa de contacto: Célia França Neves 
Correio eletrónico: contratacao.ivbam@madeira.gov.pt 
Telefone: +351 291211600 
Endereço(s) Internet:  
Endereço principal: https://ivbam.madeira.gov.pt/

I.3) Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto,
completo e ilimitado em: https://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 Público da Região Autónoma da Madeira

I.5) Atividade principal
Outra atividade: Setor da agricultura e cultural

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1) Título:

Aquisição e montagem de depósitos em inox de 100 000 e 50 000 litros, para
armazenamento de vinho

II.1.2) Código CPV principal

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:contratacao.ivbam@madeira.gov.pt?subject=TED
https://ivbam.madeira.gov.pt/
https://www.acingov.pt/
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Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico

Secção IV: Procedimento

44611600 Reservatórios
II.1.3) Tipo de contrato

Fornecimentos
II.1.4) Descrição resumida:

Aquisição e montagem de depósitos em inox de 100 000 e 50 000 litros, para
armazenamento de vinho na Adega de São Vicente.

II.1.5) Valor total estimado
Valor sem IVA: 334 555.00 EUR

II.1.6) Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não

II.2) Descrição
II.2.3) Local de execução

Código NUTS: PT300 Região Autónoma da Madeira
Local principal de execução:
São Vicente.

II.2.4) Descrição do concurso:
Aquisição e montagem de depósitos em inox de 100 000 e 50 000 litros, para
armazenamento de vinho.

II.2.5) Critérios de adjudicação
O preço não é o único critério de adjudicação e todos os critérios se encontram
enunciados apenas na documentação do concurso

II.2.6) Valor estimado
Valor sem IVA: 334 555.00 EUR

II.2.7) Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Duração em dias: 140
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: não

II.2.14) Informação adicional

III.2) Condições relacionadas com o contrato
III.2.2) Condições de execução do contrato:

Independentemente da data da celebração do contrato escrito, o contrato produz os
seus efeitos decorridos dez (10) dias contados da data da notificação da decisão de
adjudicação a todos os concorrentes e mantém-se em vigor pelo prazo de execução
apresentado na proposta adjudicada, que não pode ser superior a cento e quarenta
(140) dias para a entrega e montagem de todos os depósitos em inox e restantes
bens, e de 100 dias para a disponibilizar uma capacidade utilizável de 50 % da
capacidade total a fornecer, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam
perdurar para além da cessação do contrato.

IV.1) Descrição
IV.1.1) Tipo de procedimento

Concurso aberto
IV.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
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Secção VI: Informação complementar

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: 13/05/2021
Hora local: 17:00

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.2.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
Duração em meses: 3 (a contar da data-limite para receção das propostas)

IV.2.7) Condições de abertura das propostas
Data: 14/05/2021
Hora local: 08:30

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: Secretário Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
Endereço postal: Avenida Arriaga, 21, edifício Golden Gate, 5 
Localidade: Funchal 
Código postal: 9004-528
País: Portugal 
Correio eletrónico: gabinete.sra@madeira.gov.pt 
Telefone: +351 291145401 
Endereço Internet: https://www.madeira.gov.pt/sra

VI.5) Data de envio do presente anúncio:
28/04/2021

mailto:gabinete.sra@madeira.gov.pt?subject=TED
https://www.madeira.gov.pt/sra

