Anúncio de Concurso
MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTUTRAS DE BASE do DATA CENTER
sito em
ACHADA GRANDE FRENTE
Concurso Público nº 12/2017

1. Entidade: O NOSi – EPE • Núcleo Operacional da Sociedade de Informação, sita na
Avenida Cidade de Lisboa – Cidade da Praia - Telefone 238 - 260 7987 (Edifício
antigo BES). C.P. 620.
2. Objecto do Concurso: O presente concurso destina-se a ‘’MANUTENÇÃO DAS
INFRAESTRUTUTRAS DE BASE do DATA CENTER”.
3. Esclarecimentos: Podem ser pedidos esclarecimentos sobre os documentos do
concurso até o dia 21 de Maio de 2017.
Os esclarecimentos serão solicitados por qualquer meio escrito para o endereço postal
ou eletrónico ou para os contactos indicados nos pontos 4, 15 e 18. Os interessados
deverão indicar no respectivo pedido de esclarecimento o seu endereço postal, o seu
correio electrónico ou fax para o qual a resposta deverá ser enviada.
Os pedidos de esclarecimento serão respondidos, também por escrito, para o
endereço postal, ou de correio electrónico ou fax indicado pelo interessado até o dia
23 de Maio 2017.
Na comunicação com os potenciais concorrentes utilizar-se-á preferencialmente o
correio electrónico.
4. Local da Manutenção das infraestruturas: O local da manutenção é no Data Center do
NOSi - EPE sito em Achada Grande Frente – (junto ao antigo aeroporto). Contacto:
Luis.correia@nosi.cv tel: 00 238 515 97 35 / Telefone: +238.333.1279
5. Prazo de Contrato: O prazo para execução do contrato é de três anos, renovável
anualmente.
6. Início da prestação dos serviços: A prestação terá o seu início após os cumprimentos
das formalidades contratuais e conforme contrato da referida data.
7. Requisitos de admissão: i) Podem ser admitidos os interessados estabelecidos ou não
na República de Cabo Verde ii) Podem ser admitidos todos os interessados que não se
encontrem em nenhuma das situações de incumprimentos de acordo com as normas e
procedimentos do Código de Contratação Pública LEI 88/VIII/2015 de 14 de Abril
(artigos 69,70 e 71) ou iii) Se for estrangeiro, não esteja em incumprimento com
Finanças Públicas e também instituição de segurança social. iv) Só podem ser
admitidos os concorrentes que tenham as habilitações profissionais e comerciais
requeridas para o fornecimento do serviço em causa.
8. Admissão dos concorrentes: São admitidos agrupamentos de concorrentes nas
condições definidas no Programa do Concurso e Caderno de Encargos.
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9. Modo de apresentação das propostas: As propostas devem ser apresentadas de
acordo com os requisitos definidos no Programa do Concurso.
Não são admitidas propostas com variantes ou condicionadas.
10. Prazo de manutenção das propostas: Os concorrentes ficam vinculados à
manutenção das respectivas propostas pelo prazo de 90 dias.
11. Financiamento: O fornecimento do serviço do presente procedimento é financiado
por verbas do Fundo Próprio da Empresa NOSi - EPE.
12. Critério de adjudicação: O critério de adjudicação é o da proposta e economicamente
mais vantajosa: ver Caderno de Encargos, Programa de Concurso e Termos de
Referência.
13. Critérios de avaliação: Os critérios a utilizar na avaliação do mérito das propostas
são, por ordem decrescente os seguintes: ver Caderno de Encargos, Programa de
Concurso e Termos de Referencia.
14. Preço: desde que respeite escrupulosamente as especificações técnicas conjugado com
o programa de concurso.
15. Obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente
concurso podem ser obtidos nas instalações do DATA CENTER do NOSi - EPE sito
em Achada Grande Frente (junto ao antigo aeroporto). Contacto: Luis.correia@nosi.cv
tel: 00 238 515 97 35 / Telefone: +238.333.1279
16. Custo dos documentos de concurso: Os documentos do concurso podem ser
adquiridos sem custos, mediante a identificação da empresa.
17. Data de obtenção dos documentos do concurso: Os documentos relativos ao presente
concurso podem ser obtidos a partir do dia 05 de Maio de 2017.
18. Data de apresentação de propostas: Os interessados devem entregar as respetivas
propostas até 15,00horas do dia 29 de Maio de 2017, no DATA CENTRE do NOSI –
EPE sito em Achada Grande Frente (junto ao antigo aeroporto). Contacto:
Luis.correia@nosi.cv tel: 00 238 515 97 35 / Telefone: +238.333.1279
19. Entrega de propostas: As propostas devem ser entregues pessoalmente, e é emitido
recibo de entrega.
20. Exclusões: São eliminadas as propostas que não sejam entregues dentro do prazo
definido.
21. Acto Público: O acto público de abertura das propostas tem lugar no DATA CENTER
do NOSI – EPE sito em Achada Grande Frente (junto ao antigo aeroporto), no dia 29
de Maio de 2017 às 15,30horas, podendo no mesmo intervir todos os concorrentes
devidamente credenciados para o efeito.
22. Contrato: O presente concurso é sujeito a contrato escrito. A assinatura do contrato
tem lugar nos 5 (cinco) dias subsequentes à comunicação da adjudicação.
23. Língua a utilizar na apresentação de candidaturas e na comunicação com a Entidade
Adquirente: As candidaturas devem ser elaboradas na língua oficial de Cabo Verde /
Portuguesa, e que será a língua igualmente utilizada para as comunicações formais de
e para a Entidade Adquirente.
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