Núcleo Operacional da Sociedade de Informação- NOSi EPE

ANÚNCIO de CONCURSO Nº 16/2017
“Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos de Comunicações Geridos pelo
NOSi- EPE”
O NOSi-EPE, através do presente anúncio, faz saber que está aberto um concurso para a
Manutenção das Infraestruturas e Equipamentos de Comunicações geridos pelo NOSi
EPE. Cada Lote será objeto de uma proposta autónoma, podendo os candidatos concorrer
a prestar serviço em uma ou mais ilhas, mas caso concorrerem para mais de uma ilha as
propostas terão de ser materialmente independentes, sem conexão entre elas e entregues
ou enviadas separadamente.
O concurso seguirá as condições seguintes:
1. As propostas deverão ser elaboradas em língua Portuguesa, enviadas até às 15:00 horas
do dia 12 (onze) de julho de 2017, com expressa referência ao Lote que se candidata.
2. As propostas deverão ser enviadas em envelope fechado, nos termos definidos no
programa do concurso, para o seguinte endereço: NOSi- Edifício Fenícia, 4º Piso,
Avenida Cidade de Lisboa, CP 620- Várzea, Ilha de Santiago- Cabo Verde.
3. O concorrente deve ser titular de Alvará de classe compatível com a proposta
apresentada.
4. O dossier de concurso encontra-se disponível no site www.nosi.cv e no site
www.compraspublicas.cv, onde poderá ser consultado.
5. A abertura das propostas será feita no dia 12 (Doze) de julho de 2017, passados trinta
minutos do prazo de entrega das mesmas, isto é, às 15H30 min do dia 4 de julho de 2017.
6. As propostas serão válidas por 120 (cento e vinte) dias úteis a contar da data de abertura
das mesmas.
7. O prazo de execução das obras é de 3 (meses).
8. O valor da proposta cobrirá todos os encargos necessários á execução da empreitada
em causa.
9. As situações omissas serão resolvidas nos termos do Regime Jurídico das Empreitadas
de Obras Públicas.
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