
JO/S S152
09/08/2016
276341-2016-PT

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

09/08/2016 S152
http://ted.europa.eu/TED

- - Serviços - Anúncio de adjudicação - 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:276341-2016:TEXT:PT:HTML

Portugal-Lisboa: Serviços de saúde e acção social
2016/S 152-276341

Anúncio de adjudicação de contrato

Serviços

Directiva 2004/18/CE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Av. João Crisóstomo 9 – 3°
Ponto(s) de contacto: Conselho de administração
1049-062 Lisboa
Portugal
Telefone:  +351 211545600
Correio electrónico: catalogo@spms.min-saude.pt 
Fax:  +351 211545649
Endereço(s) internet: 
Endereço geral da autoridade adjudicante: www.catalogo.min-saude.pt

I.2) Tipo de autoridade adjudicante
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas repartições regionais ou locais

I.3) Actividade principal
Saúde

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
Acordo Quadro para prestação de serviços médicos.

II.1.2) Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços
Serviços
Categoria de serviços n.º 25: Serviços de saúde e serviços sociais
Código NUTS PTZ

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)
O presente concurso tem por objeto a seleção de cocontratantes para o Acordo Quadro que permitirá a
«aquisição de prestação de serviços médicos» indicados no Anexo I, nos termos e condições previstas no
Caderno de Encargos.

II.1.5) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
85000000
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II.1.6) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

II.2) Valor total definitivo do(s) contrato(s)

II.2.1) Valor total definitivo do(s) contrato(s)

Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento

IV.1.1) Tipo de procedimento
Concurso público

IV.2) Critérios de adjudicação

IV.2.1) Critérios de adjudicação
Preço mais baixo

IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico

IV.3) Informação administrativa

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante

IV.3.2) Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Anúncio de concurso
Número do anúncio no JOUE: 2015/S 138-254784 de 21.7.2015

Secção V: Adjudicação do contrato
V.1) Data da decisão de adjudicação do contrato:

V.2) Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 30
Número de propostas recebidas por via electrónica: 30

V.3) Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato

V.4) Informação sobre o valor do contrato

V.5) Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: não

Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre os fundos da União Europeia

VI.2) Informação complementar:
www.catalogo.min-saude.pt

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

VI.4) Data de envio do presente anúncio:
4.8.2016
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