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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E LOGÍSTICA
Div isão de Contratação

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NO ÂMBITO DO CONCURSO LIMITADO N.º 30/CLPQ/AT/2020 PARA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A ADMINISTRAÇÃO DAS FIREWALLS DE
WEBSERVICES IBM WEBSPHERE DATAPOWER SOA APPLIANCES.
(Art. 189º do CCP - Código dos Contratos Públicos)

1.

Na sequência da qualificação da candidatura apresentada por V.Ex.ª, a entidade adjudicante: Estado português

através da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), com sede na Rua da Prata, nº 20 e 22, 1149-027 Lisboa, Pessoa
Colectiva nº 600084779, endereço de correio eletrónico dscpl-ce@at.gov.pt e plataforma eletrónica disponível no
endereço: https://login.saphety.com/en/gov/, convida-o a apresentar proposta no âmbito do concurso limitado por
prévia qualificação, com publicação no Diário da República, para aquisição de serviços de informática para a
administração das firewalls de webservices IBM WebSphere DataPower SOA Appliances.

2.

Informa-se que:

a) O concurso limitado n.º 30/CLPQ/AT/2020, foi publicado no D.R. II.ª Série n.º ____ de ___/____/2020, através
do anúncio n.º ____/2020.
b) As propostas devem ser constituídas pelos documentos previstos no art.º 17.º do Programa do Concurso.
c) Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, à exceção dos documentos que
contenham especificas técnicas que poderão ser redigidos em língua inglesa.
d) Não é admissível a apresentação de propostas variantes.
e) As propostas podem ser apresentadas até às 17H00 do 9º dia no site : https://login.saphety.com/en/gov/, a
contar da data subsequente ao envio do presente convite.
f)

O prazo da obrigação da manutenção das propostas é de 120 dias.

g) Não será exigida a prestação de caução, conforme referido no artigo 25º do programa de concurso.

3.

O caderno de encargos e o programa do concurso limitado encontram-se disponíveis no site:

https://login.saphety.com/en/gov/.
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