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P-Lisboa: Desenvolvimento do potencial analítico e de investigação, apoio e
avaliação técnica para o aumento da capacidade dos sectores de maior importância

2007/S 193-234224

 
Anúncio de concurso

 
Serviços

 
Secção I: Entidade adjudicante
I.1) Designação, endereços e pontos de contacto:

Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência (OEDT), à atenção de Sofia Feteira, Rua Cruz
de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045  Lisboa. Tel.:  (351-21) 811 30 08. Fax:  (351-21) 813 17 11. E-mail:
info.procurement@emcdda.europa.eu.
Endereços Internet:
Endereço geral da entidade adjudicante: www.emcdda.europa.eu.

Endereço do perfil de adquirente: www.emcdda.europa.eu.

Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para diálogo
concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) Tipo de entidade adjudicante e suas principais actividades:
Instituição europeia/agência ou organização internacional.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes: não.

Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Desenvolvimento do potencial analítico e de investigação, apoio e avaliação técnica para o aumento da
capacidade dos sectores de maior importância.

II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos fornecimentos ou da prestação de
serviços:
Serviços.
Categoria de serviço n.º 11.
Principal local de execução:
OEDT, Rua Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045 Lisboa.
Código NUTS: PT171.

II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

mailto:info.procurement@emcdda.europa.eu
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www.emcdda.europa.eu


JO/S S193
06/10/2007      
234224-2007-PT  

Instituições comunitárias – Comissão – Serviços – Informações gerais 2/6

 

 
06/10/2007       S193  
ted.europa.eu

Instituições comunitárias – Comissão – Serviços – Informações gerais
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

2/6

O OEDT pretende investir em serviços de apoio técnico de alto nível limitado para aumentar o potencial do
Observatório em produzir resultados científicos de grande qualidade. São requeridos 3 serviços principais:
a) consultoria/perícia estatística de alto nível em matéria de controlo e investigação com vista a ajudar a
desenvolver ainda mais a base conceptual para algumas das principais áreas de trabalho do observatório;
b) consultoria, formação e assistência orientada para a expansão e realização do potencial do pessoal
científico para produzir análises e documentos de grande qualidade;
c) identificar as áreas às quais as novas práticas estatísticas e analíticas poderão ampliar e beneficiar os
resultados do observatório.

II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
73200000.

II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP):
Não.

II.1.8) Divisão em lotes:
Não.

II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) Quantidade ou extensão do contrato
II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Contrato de 12 meses, renovável 1 vez por mais 12 meses, com um montante máximo estimado de 60 000
EUR para cada período de 12 meses.
Montante estimado, sem IVA: 120 000 EUR.

II.2.2) Opções:
Não.

II.3) Duração do contrato ou prazo para a sua execução:
Duração: 12 meses a contar da data de adjudicação.

Secção III: Informações de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico
III.1) Condições relativas ao contrato
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:

A participação nos concursos está aberta, em condições de igualdade, a todas as pessoas singulares e
colectivas, no âmbito dos tratados, e a todas as pessoas singulares e colectivas de um país terceiro que têm
um acordo específico com as Comunidades Europeias no domínio dos contratos públicos, de acordo com as
condições estabelecidas nesse acordo.
Sempre que se aplicar o Acordo Multilateral relativo a Contratos Públicos no âmbito da OMC, os contratos
estão igualmente abertos à participação de nacionais dos Estados que ratificaram este acordo, nos termos das
condições previstas.
Regra geral, a subcontratação é autorizada, mas os subcontratantes propostos devem ser aprovados pelo
OEDT. Os proponentes devem indicar nas suas propostas a possível intenção de recorrer à subcontratação e
a parte do contrato que pretendem subcontratar. O OEDT poderá pedir a aplicação dos critérios de selecção e
de exclusão não só ao proponente, mas também aos subcontratantes propostos (quer na proposta ou durante
a execução do contrato). Os consórcios de operadores económicos estão autorizados a apresentar propostas.
Para fins de apresentação de uma proposta, o OEDT não exige que os consórcios de operadores económicos
tenham uma forma jurídica específica; no entanto, deverão os mesmos indicar o chefe do projecto, bem como
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apresentar uma cópia do documento que autorize a empresa ou pessoa a apresentar uma proposta ou a
assinar um contrato em nome do consórcio.

III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do contrato:
Não.

III.2) Condições de participação
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos em matéria de inscrição nos

registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Serão excluídos da participação no presente concurso os proponentes ou candidatos que:
a) se encontrem em situação de falência, liquidação, liquidação judicial ou concordata preventiva, cessação
de actividade, sujeitos a um processo visando a declaração de uma destas situações ou numa situação similar
resultante de um processo da mesma natureza, nos termos da legislação e da regulamentação nacionais;
b) tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a sua
honorabilidade profissional;
c) tenham cometido uma falta grave em matéria profissional comprovada por qualquer meio que o OEDT possa
apresentar;
d) não tenham cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento de quotizações para a segurança
social ou dos impostos, de acordo com as disposições legais do país onde se encontram estabelecidos, do
país do OEDT ou ainda do país onde deve ser executado o contrato;
e) tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por fraude, corrupção, participação numa
organização criminosa ou em qualquer outra actividade ilegal que prejudique os interesses financeiros das
Comunidades;
f) na sequência de um procedimento de adjudicação de outro contrato ou de um processo de concessão de
uma subvenção financiados pelo orçamento comunitário, tenham sido declarados em situação de falta grave
em matéria de execução devido ao não cumprimento das obrigações contratuais.
Os proponentes devem apresentar com a proposta o modelo de declaração sob juramento (anexo 2 do
caderno de encargos do concurso), com vista a declarar que o proponente não se encontra nos casos de
exclusão acima mencionados.
O adjudicatário do presente contrato deve, num prazo máximo de 15 dias de calendário antes da data da carta
de notificação da selecção, e antes da assinatura do contrato, apresentar os documentos a seguir enumerados
como prova de que não se encontra num dos casos de exclusão acima referidos:
1. o OEDT considerará prova suficiente de que o candidato ou proponente não se encontra em nenhum dos
casos referidos nas alíneas a), b) ou e), a apresentação de uma certidão recente de registo criminal ou, na sua
falta, de um documento recente e equivalente emitido por uma autoridade judiciária ou administrativa do país
de origem ou de proveniência, que permita inferir que estas exigências se encontram satisfeitas;
2. o OEDT considerará prova suficiente de que o candidato ou proponente não se encontra não se encontra na
situação referida na alínea d), a apresentação de um certificado emitido pela autoridade competente do Estado
em causa. Quando tal documento ou certificado não é emitido pelo país em causa, pode ser substituído por
uma declaração sob juramento ou, na sua ausência, por uma declaração solene do interessado perante uma
autoridade judiciária ou administrativa, um notário ou um organismo profissional qualificado do país de origem
ou de proveniência;
3. o OEDT considerará prova suficiente de que o candidato ou proponente não se encontra nas situações
referidas nas alíneas c) e f), a apresentação de uma declaração sob juramento;
4. nos termos da legislação nacional do país de estabelecimento do proponente ou candidato, os documentos
listados nos pontos 1 e 2 dirão respeito às pessoas colectivas e singulares, incluindo, se for caso disso e



JO/S S193
06/10/2007      
234224-2007-PT  

Instituições comunitárias – Comissão – Serviços – Informações gerais 4/6

 

 
06/10/2007       S193  
ted.europa.eu

Instituições comunitárias – Comissão – Serviços – Informações gerais
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

4/6

sempre que o OEDT o considere necessário, os dirigentes da empresa ou qualquer pessoa que tenha poderes
de representação, de decisão ou de controlo do candidato ou proponente.

III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
os proponentes devem apresentar com a proposta, como prova da capacidade económica e financeira, um dos
seguintes documentos:
1) declarações adequadas de bancos ou a prova de um seguro de riscos profissionais (no caso de uma pessoa
singular); ou
2) cópia do contrato em curso e respectiva ficha de salário (no caso de uma pessoa singular); ou
3) apresentação dos balanços ou extractos dos mesmos dos 2 últimos exercícios encerrados, pelo menos,
sempre que a publicação de balanços esteja prevista pela legislação em matéria de direito das sociedades do
país de estabelecimento do operador económico (no caso de empresas públicas ou privadas).

III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
a capacidade técnica e profissional relevante será avaliada e verificada em conformidade com todos os
documentos descritos nos pontos 1) e 2) a seguir:
1) títulos académicos e profissionais (CV) do pessoal proposto pelo contratante para a prestação dos serviços
requeridos;
2) lista dos serviços/trabalhos executados no passado no mesmo domínio do presente contrato, executados
pelo contratante; e
3) uma lista das publicações científicas, nomeadamente em jornais revistos pelos pares.

III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) Condições específicas dos contratos de serviços
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:

Não.

III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável
pela execução do serviço:
Sim.

Secção IV: Processo
IV.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.2) Critérios de adjudicação
IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os critérios enunciados a seguir:
1. a compreensão dos objectivos do contrato; ponderação: 30;
2. a qualidade e quantidade dos recursos atribuídos à execução do contrato; ponderação; 35;
3. a abordagem metodológica proposta; ponderação: 35.

IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) Informações de carácter administrativo
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

CT.07.EPI.063.1.0.
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IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.

IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos complementares ou memória
descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
16.11.2007 (16:00).
Documentos a título oneroso: não.

IV.3.4) Prazo de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
23.11.2007 (16:00).

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta:
Duração: 6 meses a contar da data indicada para a recepção das propostas.

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
10.12.2007 (11:00).
Lugar: OEDT, Rua Cruz de Santa Apolónia 23-25, P-1149-045 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas: sim.
Um representante por proponente poderá assistir à sessão de abertura das propostas. No final da sessão
de abertura, o presidente da comissão de abertura indicará os nomes dos proponentes e a admissibilidade
de cada proposta recebida. Os preços indicados em cada proposta recebida não serão comunicados. Para
a participação na sessão de abertura, deverá ser enviado um pedido, pelo menos, 5 dias antes da data de
abertura, para o contacto constante do ponto I.1, indicando o nome do participante e do proponente que
representa.

Secção VI: Informações complementares
VI.1) Trata-se de um contrato de carácter periódico:

Não.

VI.2) Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos comunitários:
Não.

VI.4) Processos de recurso
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:

Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg.
Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: http://curia.europa.eu.
Órgão responsável pelos processos de mediação:
Provedor de Justiça Europeu, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg.
Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu. URL:
http://www.ombudsman.europa.eu.

VI.4.2) Interposição de recursos:
Informação precisa sobre os prazos para interposição de recursos: num prazo de 2 meses a contar da data de
notificação ao queixoso ou, na sua falta, a contar do dia em que o queixoso tenha tomado conhecimento do
acto. As queixas efectuadas ao Provedor de Justiça Europeu não têm como efeito a suspensão do período em
questão nem a abertura de um novo prazo para a interposição de recursos.

VI.4.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informação sobre a interposição de recursos:
Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg.
Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu. URL: http://curia.europa.eu.

VI.5) Data de envio do presente anúncio:

http://curia.europa.eu
http://www.ombudsman.europa.eu
http://curia.europa.eu
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