Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA FORNECIMENTO DE
BENS E SERVIÇOS
Artº 1º- A DL 18/2008 de 29 de Janeiro (Código dos Contratos Públicos CCPA) (publicitação)
Artº 3º, nº1 DL 60/2018 de 3 de Agosto (Simplificação de procedimentos administrativos necessários à prossecução de
actividades de I&D) (exclusão de aplicação da parte II do CCP)

A Direcção do LIP Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas,
vem convidar todas as entidades interessadas a apresentar a sua melhor proposta
para aquisição dos bens e serviços que respondam às necessidades abaixo
discriminadas:
1. Sala Limpa ISO 6 com área útil não inferior a 25 m2 a instalar no LIP Coimbra,
situado no edifício do Departamento de Física da Universidade de Coimbra (Rua
Larga, Coimbra); Os interessados poderão pedir qualquer esclarecimento via correio
eletrónico para luisalberto@coimbra.lip.pt
2. Gestor do Projecto: Luis Alberto Vieira Lopes (luisalberto@coimbra.lip.pt)
3. Preço base: 110.000€ (cento e dez mil euros)
4. Data limite para entrega da proposta: 10 de fevereiro de 2023
5. Modo de apresentação da proposta: por e-mail para concurso@coimbra.lip.pt
(cc:luisalberto@coimbra.lip.pt)
6. Critérios de decisão: o LIP escolherá a melhor proposta tendo em consideração os
prazos de entrega, a satisfação dos requisitos do ponto 1 e o valor da proposta.
7. Documentos que devem acompanhar a proposta:
* certidão de não dívida à Segurança Social
* certidão de não dívida à Autoridade Tributária
* alvará ou licença de actividade (se aplicável)
O LIP reserva-se o direito de revogar a decisão de contratar, bem como o direito de
não adjudicar, caso os pressupostos da referida decisão venham a sofrer alterações
em função de mudança superveniente das circunstâncias que estiveram na base do
endereçamento do presente convite, nomeadamente as que se prendam com o
financiamento por entidades externas.
Coimbra, 8 de novembro de 2022
A Direcção,
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