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Resultados do concurso de conceção
Diretiva 2014/24/UE  ◯
Diretiva 2014/25/UE  ◯

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

I.1) Nome e endereços 1 (identifique todas as autoridades/entidades adjudicantes responsáveis pelo procedimento)

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Pessoa de contacto: Telefone:

Correio eletrónico: Fax:

Endereço(s) Internet
Endereço principal: (URL)
Endereço do perfil do adquirente: (URL)

I.2) Contratação conjunta

⃞ O concurso envolve aquisição conjunta
No caso de contratação conjunta que envolva vários países – direito nacional aplicável à adjudicação:

⃞ O concurso é organizado por uma central de compras

I.4) Tipo de autoridade adjudicante (em caso de aviso publicado por uma autoridade adjudicante)

◯ Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as 
respetivas repartições regionais ou locais

◯ Agência/Órgão nacional ou federal
◯ Autoridades regionais ou locais

◯ Agência/Órgão regional ou local
◯ Organismo de direito público
◯ Instituição/Agência europeia ou organização internacional
◯ Outro tipo:

I.5) Atividade principal (em caso de aviso publicado por uma autoridade adjudicante) 

◯ Serviços públicos gerais
◯ Defesa
◯ Segurança e ordem pública
◯ Ambiente
◯ Assuntos económicos e financeiros
◯ Saúde 

◯ Habitação e equipamentos da coletividade
◯ Protecão social
◯ Atividades recreativas, culturais e religiosas
◯ Educação
◯ Outra atividade:

I.6) Atividade principal (em caso de aviso publicado por uma entidade adjudicante)

◯ Produção, transporte e distribuição de gás e de calor
◯ Eletricidade 
◯ Extração de gás e de petróleo
◯ Prospeção e extração de carvão e outros combustíveis sólidos
◯ Água
◯ Serviços postais

◯ Serviços ferroviários 
◯ Serviços urbanos de caminho de ferro, elétricos, tróleis ou 

autocarros
◯ Atividades portuárias
◯ Atividades aeroportuárias
◯ Outra atividade:

Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia

Informação e formulários em linha: http://simap.ted.europa.eu
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Secção II: Objeto

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso
II.1.1) Título: Número de referência: 2

II.1.2) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2) Descrição
II.2.2) Código(s) CPV adicional(is) 2

Código CPV principal: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Descrição do concurso:

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   ◯ não

Identificação do projeto:

Secção IV: Procedimento

IV.1) Descrição

IV.1.2) Tipo de concurso

◯ Concurso público

◯ Limitado

IV.1.9) Critérios para a avaliação dos projetos:

IV.2) Informação administrativa

IV.2.1) Publicação anterior referente ao presente concurso 2 (Anúncio de concurso de conceção)

Número do anúncio no JO S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Secção V: Resultados do concurso
O concurso foi concluído sem adjudicação ou atribuição de prémios    ◯ sim   ◯ não

V.1)Informação sobre a não adjudicação
O(s) prémio(s) não foi (foram) atribuídos

◯ Não foram recebidos planos ou projetos ou foram todos rejeitados
◯ Outros motivos (processo suspenso)

Referência do anúncio: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (ano e número do documento)

V.3) Adjudicação e prémios

V.3.1) Data da decisão do júri:  (dd/mm/aaaa)

V.3.2) Informação relativa aos participantes
Número de participantes que serão contemplados:  [        ]
Número de PME participantes:  [        ] (PME – conforme definido na Recomendação 2003/361/CE da Comissão)
Número de participantes de outros países:  [        ]

V.3.3) Nome(s) e endereço(s) do(s) vencedor(es) do concurso 1

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

O vencedor é uma PME   ◯ sim   ◯ não

V.3.4) Valor do(s) prémio(s) 2

Valor do(s) prémio(s) atribuído(s), sem IVA:  [                      ]       Moeda:  [    ][    ][    ]
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Secção VI: Informação complementar

VI.3) Informação adicional: 2

VI.4) Procedimentos de recurso

VI.4.1) Organismo responsável pelos processos de recurso

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organismo responsável pelos processos de mediação 2

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Processo de recurso

Informações precisas sobre o(s) prazo(s) de recurso:

VI.4.4) Serviço junto do qual podem ser obtidas informações sobre os processos de recurso 2

Nome oficial:

Endereço postal:

Localidade: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

VI.5) Data de envio do presente anúncio: (dd/mm/aaaa)

É da responsabilidade da autoridade/entidade adjudicante garantir a conformidade com a legislação da União Europeia e quaisquer legislações aplicáveis.

1 repita tantas vezes quantas forem necessárias
2 se aplicável
7  informação obrigatória que não será publicada
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