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P-Lisboa: CT.09.ADM.025.1.0 — Serviços de catering e de restaurante para o Observatório
Europeu da Droga e da Toxicodependência e a Agência de Segurança Marítima Europeia

2009/S 126-182780

 
ANÚNCIO DE CONCURSO

 
Serviços

 
SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE
I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO:

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT), Rua da Cruz de Santa Apolónia
23–25, À atenção de Catherine Menier, P-1149-045  Lisboa. Tel.:  +351 218113000. E-mail:
info.procurement@emcdda.europa.eu. Fax:  +351 218137013.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante: http://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.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO
II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

CT.09.ADM.025.1.0 — Serviços de catering e de restaurante para o Observatório Europeu da Droga e da
Toxicodependência e a Agência de Segurança Marítima Europeia.

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 17.
Principal local de execução: Lisboa, PORTUGAL.
Código NUTS: PT171.

II.1.3) O anúncio implica:
A celebração de um acordo-quadro.

II.1.4) Informação relativa a um acordo-quadro:
Acordo-quadro com um único operador.
Duração do acordo-quadro: em anos: 4.

II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
O objectivo deste concurso é seleccionar um único contratante para fornecer serviços de restaurante e,
quando solicitado, serviço de catering ao OEDT e à EMSA mediante utilização das instalações destinadas
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a este efeito no edifício denominado «Palacete», situado na Avenida Ribeira das Naus. O adjudicatário/
contratante seleccionado irá representar indirectamente a União Europeia e os seus Estados-Membros,
podendo providenciar serviços de restauração e catering não apenas aos funcionários do OEDT e EMSA
mas também a delegações nacionais e internacionais e convidados das agências europeias, sendo por isso
essencial que a qualidade e variedade dos pratos apresentados possam representar gastronomicamente os
diferentes países da UE.

II.1.6) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS PÚBLICOS):
55500000.

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:

O OEDT e a EMSA empregam actualmente cerca de 300 pessoas de 27 nacionalidades diferentes. Além
dos funcionários das 2 agências, é preciso ter em linha de conta que, ao longo do ano, realiza-se um número
elevado de reuniões nas instalações destas agências europeias. Com a ocorrência desses eventos, é
previsível um aumento significativo do número de pessoas que utilizará o serviço de catering.

II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO:
Período em meses: 48 (a contar da data de adjudicação).

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO
III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência às disposições que as regulam:

Os pagamentos serão feitos em conformidade com as disposições do projecto de contrato-quadro disponível
no sítio «web» do OEDT, secção «Procurement» em http://www.emcdda.europa.eu.

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos adjudicatário:
Os agrupamentos, independentemente da sua forma jurídica, podem apresentar propostas. Os proponentes,
após terem constituído um agrupamento, podem apresentar uma proposta conjunta desde que esteja em
conformidade com as regras da concorrência. Estes agrupamentos (ou consórcios) devem indicar a empresa
ou o responsável do projecto e devem igualmente apresentar uma cópia do documento que autoriza essa
empresa ou pessoa a apresentar uma proposta. Se concedido, o contrato será assinado pela pessoa
da empresa responsável pelo projecto, que será, perante o OEDT e a EMSA, a única parte contratante
responsável pela execução do presente contrato. As propostas apresentadas por consórcios de empresas
ou grupos de prestadores de serviços ou fornecedores devem especificar as funções, as qualificações e a
experiência de cada membro do grupo. Se o contratante pretender subcontratar uma parte do trabalho ou
realizar esse trabalho em cooperação com outros parceiros, deverá indicar na sua oferta qual a parte que será
subcontratada, assim como o nome e qualificações dos subcontratados ou parceiros.

III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do contrato:
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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: Para ser elegível para
participar neste processo de adjudicação, não deve pender sobre os proponentes nenhuma das seguintes
situações:
a. se encontrem em situação de falência ou sejam objecto de um processo de falência, de liquidação, de
cessação de actividade, ou estejam sujeitos a qualquer outro meio preventivo de liquidação de património ou
em qualquer outra situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da legislação e
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 justificar;
d. não tenham cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a segurança
social ou as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as disposições legais do
país em que se encontrem estabelecidos, do país da entidade adjudicante ou ainda do país em que deva ser
executado o contrato;
e. tenham sido condenados por sentença transitada em julgado por fraude, corrupção, participação numa
organização criminosa ou qualquer outra actividade ilegal que prejudique os interesses financeiros das
Comunidades;
f. na sequência de um procedimento de adjudicação de um outro contrato ou de um procedimento de
concessão de uma subvenção financiados pelo orçamento comunitário, tenham sido declarados em situação
de falta grave em matéria de execução, em razão do não respeito das suas obrigações contratuais. O
proponente deverá apresentar com a sua proposta a declaração de honra disponível no sítio «web» do OEDT,
secção «Procurement» em http://www.emcdda.europa.eu, como prova de que o candidato ou proponente não
se encontra nas situações referidas acima.

III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos: Como prova da sua
capacidade económica e financeira, os candidatos devem preencher a ficha «Financial Capacity Form»
disponível no sítio «web» do OEDT, secção «Procurement» em http://www.emcdda.europa.eu para os anos de
2007 e 2008 (uma ficha por ano). Se, por qualquer razão válida, o prestador de serviços não puder apresentar
as referências pedidas pela entidade adjudicante, poderá provar a sua capacidade económica e financeira por
qualquer outro documento que a entidade adjudicante considere adequado.

III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A prova da capacidade técnica e profissional tem que cobrir a experiência do proponente na prestação dos
serviços solicitados, juntamente com toda a informação disponível sobre o regime existente para a prestação
de serviços comparáveis.
Em particular, para provar a sua capacidade técnica e profissional, os proponentes devem fornecer nas suas
propostas todos os documentos abaixo mencionados:
a) uma lista dos principais serviços prestados nos últimos 3 anos, com os montantes, datas e destinatários,
com indicação se são públicos ou privados;
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b) uma descrição do equipamento técnico, das ferramentas e materiais a empregar pela empresa para
executar o serviço ou o contrato;
c) uma descrição das medidas previstas para assegurar a qualidade de fornecimento e dos serviços (em
particular, normas e procedimentos de higiene, saúde e segurança);
d) grau e nível de escolaridade do chefe de cozinha;
e) grau e nível de escolaridade do gestor de restaurante;
f) prova de experiência de serviço de restaurante com mais de 100 lugares sentados;
g) cartas de recomendação para serviço de catering em convenções, embaixadas e governo nacional para
mais de 100 participantes.

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
IV.1.1) Tipo de processo:

Concurso público.

IV.1.2) Limitações quanto ao número de operadores que serão convidados a concorrer ou a participar:
IV.1.3) Redução do número de operadores durante a negociação ou o diálogo:
IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os critérios enunciados no caderno de encargos, no
convite à apresentação de propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

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.09.ADM.025.1.0.

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: 31.7.2009.
Documentos a título oneroso: não.

IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
14.8.2009 - 16:00.

IV.3.5) Data de envio dos convites à apresentação de propostas ou para participar aos candidatos
seleccionados:
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IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedidos de participação:
Inglês. Francês. Português.

IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta:
Período em meses: 9 (a contar da data-limite para recepção das propostas).

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 26.8.2009 - 11:00.
Lugar: OEDT, Lisboa, PORTUGAL.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas: sim.
Um representante por cada proponente poderá assistir à abertura das propostas. No final da abertura, a lista
das propostas recebidas e admitidas será comunicada oralmente aos participantes. Nenhuma informação
relativa aos preços será dada. Para efectivar a sua participação, os candidatos terão de pedir autorização, por
escrito, ao OEDT até 5 dias antes da sessão de abertura das propostas, indicando o nome do representante e
a proposta 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.3) OUTRAS INFORMAÇÕES:
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  Luxemburgo.
E-mail: CFI.registry@curia.europa.eu. Tel.:  +352 4303-10. URL: http://curia.europa.eu. Fax:  +352 433766.
Órgão responsável pelos processos de mediação:
Provedor de Justiça Europeu, avenue du Président Robert Schuman, Caixa Postal 403, F-67001  Estrasburgo.
Tel.:  +33 388172313. URL: http://www.ombudsman.europa.eu. Fax:  +33 388179062.

VI.4.2) 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  Luxemburgo.
E-mail: CFI.registry@curia.europa.eu. Tel.:  +352 4303-10. URL: http://curia.europa.eu. Fax:  +352 433766.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO:
24.6.2009.
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