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Anúncio de modificação
Modificação de um contrato/uma concessão durante o seu período de vigência

Diretiva 2014/23/UE  ◯
Diretiva 2014/24/UE  ◯
Diretiva 2014/25/UE  ◯

Secção I: Autoridade/Entidade adjudicante

I.1) Nome e endereços

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)

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.1.3) Tipo de contrato   ◯  Obras    ◯ Fornecimentos    ◯  Serviços

II.2) Descrição
II.2.1) Título: 2 Lote n.º: 2

II.2.2) Código(s) CPV adicional(is) 2

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

II.2.3) Local de execução

Código NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Local principal de execução:

II.2.4) Descrição do concurso aquando da celebração do contrato:
(natureza e quantidade das obras, fornecimentos ou serviços)

II.2.7) Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Duração em meses:  [        ]  ou  Duração em dias:  [        ]
ou  Início: (dd/mm/aaaa)  /  Fim: (dd/mm/aaaa)

Diretiva 2014/24/UE – No caso de acordos-quadro – justificação para qualquer duração superior a quatro anos:
Diretiva 2014/25/UE – No caso de acordos-quadro – justificação para qualquer duração superior a oito anos:

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.2) Informação administrativa

IV.2.1) Anúncio de concurso referente ao presente contrato

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

Secção V: Adjudicação de contrato/concessão

Contrato n.º:  [        ]       Lote n.º: 2 [        ]        Título:

V.2) Adjudicação de contrato/concessão

V.2.1) Data de celebração do contrato/decisão de adjudicação da concessão: (dd/mm/aaaa)

V.2.2) Informação sobre as propostas

O contrato/A concessão foi adjudicado(a) a um agrupamento de operadores económicos   ◯ sim   ◯ não

V.2.3) Nome e endereço do contratante/concessionário 1

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

O contratante/concessionário é uma PME   ◯ sim   ◯ não  (PME – conforme definido na Recomendação 2003/361/CE da Comissão)

V.2.4) Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão (aquando da celebração do contrato; sem IVA)

Valor total do concurso:   [                      ]    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)
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Secção VII: Modificações ao contrato/à concessão

VII.1) Descrição do concurso após as modificações

VII.1.1) Código CPV principal:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Código CPV complementar: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) Código(s) CPV adicional(is) 2

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

VII.1.3) Local de execução

Código NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Local principal de execução:

VII.1.4) Descrição do concurso: 
(natureza e quantidade das obras, fornecimentos ou serviços)

VII.1.5) Duração do contrato, acordo-quadro, sistema de aquisição dinâmico ou concessão

Duração em meses:  [        ]  ou  Duração em dias:  [        ]
ou  Início: (dd/mm/aaaa)  /  Fim: (dd/mm/aaaa)

Diretiva 2014/24/UE – No caso de acordos-quadro – justificação para qualquer duração superior a quatro anos:
Diretiva 2014/25/UE – No caso de acordos-quadro – justificação para qualquer duração superior a oito anos:

VII.1.6) Informação sobre o valor do contrato/lote/concessão  (sem IVA)

Valor total do contrato/lote/concessão:   [                      ]
Moeda:  [    ][    ][    ]

O contrato/A concessão foi adjudicado(a) a um agrupamento de operadores económicos   ◯ sim   ◯ não

VII.1.7) Nome e endereço do contratante/concessionário 1

Nome oficial: Número de registo nacional: 2

Endereço postal:

Localidade: Código NUTS: Código postal: País:

Correio eletrónico: Telefone:

Endereço Internet: (URL) Fax:

O contratante/concessionário é uma PME   ◯ sim   ◯ não  (PME – conforme definido na Recomendação 2003/361/CE da Comissão)

VII.2) Informação relativa às modificações
VII.2.1) Descrição das modificações

Natureza e extensão das modificações (com indicação de possíveis alterações anteriores ao contrato):

VII.2.2) Motivos para a modificação

◯ Necessidade de obras, serviços ou fornecimentos adicionais por parte do concessionário/contratante original (artigo 43.º, n.º 1, alínea b), da 
Diretiva 2014/23/UE, artigo 72.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/24/UE, artigo 89.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2014/25/UE)
Descrição dos motivos técnicos ou económicos e da inconveniência ou duplicação de custos que evita uma alteração de contratante:

◯ Necessidade de modificação decorrente de circunstâncias que uma entidade/autoridade adjudicante diligente não podia prever [artigo 43.º, 
n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/23/UE, artigo 72.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/24/UE, artigo 89.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 2014/25/UE]
Descrição das circunstâncias que tornaram necessária a alteração e explicação da natureza imprevista destas circunstâncias:

VII.2.3) Aumento de preço

Valor contratual total atualizado antes das alterações (tendo em conta eventuais alterações anteriores ao contrato e adaptações de preço e, no 
caso da Diretiva 2014/23/UE, a inflação média no Estado-Membro em causa)
Valor sem IVA:   [                      ]    Moeda:  [    ][    ][    ]

Valor total do contrato após as modificações
Valor sem IVA:   [                      ]    Moeda:  [    ][    ][    ]

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
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