ANÚNCIO

CONCURSO DE CONCEÇÃO SIMPLIFICADO
CCS n.º01679/2019

O Hospital de Braga, E.P.E. está a promover um procedimento que tem por objeto a seleção de trabalhos destinados à
conceção, desenvolvimento de identidade visual (Logotipo) do Hospital de Braga, E.P.E..
1. A apresentação de propostas e dos documentos que as acompanham terá de ser efetuada até às 17:00 horas do
dia 09 de dezembro, através de entrega presencial ou remetido através de correio, devendo neste caso a receção de
correio ocorrer dentro do referido prazo.
2. O procedimento decorre em regime de anonimato, apenas podendo ser revelada a identidade dos concorrentes
após a elaboração do relatório do júri a que se refere o artigo 7.º dos presentes termos de referência.
3. Para o efeito, o concorrente deverá apresentar um invólucro exterior que apenas contenha a referência à
“designação do concurso “ e “entidade”, o qual contem outros 2 invólucros interiores:
a) um contendo os trabalhos de conceção e os documentos que os acompanham, no qual apenas deve ser escrita
apenas a palavra “Trabalhos” e a “designação do concurso”;
b) e outro contendo um documento com identificação do concorrente e seus contactos, no qual apenas deve ser
escrita apenas a palavra “Concorrente” e a “designação do concurso”;
4. O critério de seleção é o da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade “Melhor Relação qualidadepreço”, tendo em conta os seguintes fatores e subfactores e através da aplicação da seguinte fórmula para ordenação
final:
CRIATIVIDADE, QUALIDADE E ADEQUAÇÃO – 50%
APLICABILIDADE NOS MATERIAIS – 30%
PREÇO – 20%
CF (Classificação Final) = [(0,50xCQA) + (0,30xAM) + (0,20xP)] /100
5. O preço máximo admissível para os trabalhos de conceção é de € 10.000,00, ao qual acresce IVA à taxa legal em
vigor.
6. Todos os termos e condições fixadas para a apresentação de trabalhos constam de Termos de Referência e Caderno
de Encargos disponível no site do Hospital em www.hospitaldebraga.pt ou mediante levantamento no Serviço de
Compras.

Braga, 21 de novembro de 2019.
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