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Portugal-Lisboa: FC.13.ADM.009.2.0 — Prestação de serviços médicos para o pessoal do Observatório
Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) e da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA)

2014/S 018-026860

Retificativo

(Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia, 31.12.2013, 2013/S 252-441225)

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), à atenção de Dra. Catherine Menier, Praça Europa
1, Cais do Sodré, 1249-289Lisboa, PORTUGAL. Tel.  +351 211210200. Fax  +351 218137013. Endereço eletrónico:
info.procurement@emcdda.europa.eu
Em vez de

II.1.5) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões):
Prestação de serviços médicos para o pessoal do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) e
da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA).
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos complementares ou da memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos:
31.1.2014 (17:00).
[...]
IV.3.4) Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação:
7.2.2014 (17:00).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
14.2.2014 (11:00).
[...]
Ler

II.1.5) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões):
Prestação de serviços médicos para o pessoal do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) e
da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA). Este concurso está dividido em 2 lotes, sendo que os proponentes
terão que participar obrigatoriamente nos dois.
Lote 1: EMCDDA
A Agência pretende celebrar com o proponente que ganhar o concurso um contrato-quadro para um período de 2 anos,
que pode ser renovado uma única vez por mais 2 anos, no máximo.
Lote 2: EMSA
A Agência pretende celebrar com o proponente que ganhar o concurso um contrato-quadro para um período de 2 anos
que vai ser renovado automaticamente uma única vez por mais 2 anos, no máximo.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos complementares ou da memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos:
7.2.2014 (17:00).
[...]
IV.3.4) Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação:
14.2.2014 (17:00).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
21.2.2014 (11:00).
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