Presidência da República
Secretaria-Geral da Presidência da República

DETALHE DO CONTRATO
Tipo de contrato

Aquisição de serviços

Tipo de procedimento

Ajuste direto

Descrição

Remodelação da infraestrutura de fibra ótica na Presidência da República.

Fundamentação

Artigo 20.º, n.º 1, alínea a)

Fundamentação da necessidade de recurso ao
ajuste direto (se aplicável)

A Presidência da República não possui meios próprios de suprir a
necessidade descrita

Entidade adjudicatária – Nome, NIF

Dimension Data Portugal, S.A. (505134195)

Objeto do Contrato

Nos termos do Código dos Contratos Públicos, os serviços podem recorrer
a aquisições por ajuste direto até € 75.000,00, no que respeita a aquisição
de serviços. No caso concreto, foram convidadas cinco empresas (abaixo
indicadas) a apresentar proposta para remodelação da infraestrutura de
fibra ótica no PNB. Esta remodelação insere-se num projeto mais alargado
de substituição da central telefónica e da rede de dados da PR. A central
telefónica, com mais de treze anos, que se encontra em estado de
obsolescência logística, tendo já sido esgotados os sobressalentes
correspondentes aos tipos de terminais telefónicos com mais
funcionalidades. Também porque a rede de dados é parcial e obsoleta,
aproveitou-se para criar uma infraestrutura de comunicações que cubra
toda a geografia da Presidência da República. Esta ação garantirá entre
outros aspetos a simplicidade na sua gestão e a redução de custos na
aquisição de módulos eletrónicos da fase posterior do projeto. A
adjudicação foi feita à empresa que apresentou o mais baixo preço, e que
garantia os restantes requisitos de adjudicação para proposta
economicamente mais vantajosa.

Data de celebração do contrato

2016-11-09

Preço contratual

36.976,00 €

Prazo de execução

52 dias

Local de execução – País, Distrito, Concelho

Portugal, Lisboa, Lisboa

Entidades convidadas

Dimension Data Portugal, S.A.
ITEN Solutions Sistemas de Informação, SA.
Viatel, Tecnologias de Comunicações, S.A.
Cilnet , Comunicações e Projetos Especiais, S.A.
Telfone – Representação de Equipamentos de Telecomunicações, Lda.

Documento disponibilizado no sítio web da Secretaria-Geral da Presidência da República
www.sg.presidencia.pt

