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Relatório de Formação do Contrato
Informação Inicial do Contrato
Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País

502266694, Comunidade Intermunicipal do Oeste, Portugal

Procedimento de contratação centralizado – destina-se à
satisfação de necessidades de várias Entidades?

Não

Tipo Procedimento

Concurso público

Tipo(s) de contrato

Aquisição de bens móveis

Identificação do contrato

O presente procedimento tem por objeto a seleção de cocontratantes de um acordoquadro para seleção de fornecedores de Backups

Objeto do contrato

O presente procedimento tem por objeto a seleção de cocontratantes de um acordoquadro para seleção de fornecedores de Backups

Lotes - Ordem, Designação, Preço base

2, null, 146073.75 €

Procedimento destinado à satisfação de necessidades no
âmbito de

Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no
art.º 2º do Código dos Contratos Públicos

Fundamentação para a escolha do procedimento de formação
do contrato

Artigo 265.º, n.º1 do Código dos Contratos Públicos

Prazo de execução do contrato (dias)

1095 dias

Preço base s/IVA (€)

146.073,75 €

Valor estimado do(s) contrato(s) (s/IVA)

244.739,95 €

Preço contratual s/IVA (€)

0,00 €

Data da decisão de adjudicação

24-01-2019 00:00:00

Data da celebração do contrato

18-02-2019 00:00:00

Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País
CPV's | Valor

* 30236000-2 - Equipamento informático diverso

Relatório de Formação de Contrato
Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do
caderno de encargos (s/IVA) (€)

-

Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre
a prestação de caução

-

Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou
à contratação

-

Informação relevante sobre as fontes de financiamento do
investimento

-

Fundamentação para o prazo de vigência (se for superior a 4
anos)

Lote 2

Observações
Tecnirede
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