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Anúncio Convite 

Aquisição ao abrigo do Decreto-lei n.º 60/2018, de 3 de agosto 

 

(Português) 

Referência (indicar na proposta):   2021-10 

Entidade Adjudicante:  UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias PT501797173 

Projecto:     FOXES – “Fully Oxide-based Zero-Emission and Portable Energy Supply” 

Data da Publicação:   11/06/2021  

Prazo final da proposta:   3 dias uteis após a data da publicação 

Objeto do contrato:   Contrato de Prestação de Serviços 

Características Técnicas: Apoio técnico às atividades de gestão e disseminação do projeto, nomeadamente, 

gestão dos canais sociais e geração de conteúdos, organização de eventos de 

disseminação, promoção de contactos com tecido académico e industrial 

internacional para disseminação, apoio à monitorização interna do progresso do 

projeto. 

Critério de Adjudicação:   Critério do mais baixo preço.  

Critério de desempate:  Mínimo de 10 anos de experiência em apoio técnico às atividades de gestão e 

disseminação dos projetos. 

Preço base (sem IVA):  28 700€ (4800 horas)    

Condições de pagamento:   Pagamento 15 dias após a data de emissão da fatura. 

Enviar proposta para:   compras@uninova.pt e cenimat.gestao@fct.unl.pt  

Responsável pela avaliação de propostas:   Profº Rodrigo Martins 

Gestor do Contrato:  Profº Rodrigo Martins 

Audiência prévia:    3 dias úteis após data notificação da proposta de adjudicação 

ANEXOS    N/A 
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Invitation Announcement 

Acquisition under Decree-Law n.º 60/2018, of 3 de August 

 

(English) 

Reference (indicate in the proposal): 2021-10 

Contracting Authority:  UNINOVA – Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias PT501797173 

Project:    FOXES – “Fully Oxide-based Zero-Emission and Portable Energy Supply” 

Publication Date:   11/06/2021 

Proposal Deadline:   3 business days after the publication date 

Subject of the contract:   Service Provision Contract 

Technical Characteristics: Technical support for project management and dissemination activities, namely, 

management of social channels and content generation, organization of 

dissemination events, promotion of contacts with international academia and 

industry for dissemination, support to internal monitoring of the project progress 

Selection criteria:   Lowest price criteria  

Tiebreaker criteria:  Minimum 10 years of experience in technical support for project management and 

dissemination activities. 

Base Price (VAT not included): 28 700€ (4800 hours)     

Payment Conditions:  Payment 15 days after invoice issue date. 

Send proposals to:   compras@uninova.pt and cenimat.gestao@fct.unl.pt 

Person in charge of proposals analysis:  Profº Rodrigo Martins 

Contract manager:    Profº Rodrigo Martins 

Prior hearing:    3 business days from the date of notification of award proposal 

Annex:    N/A 
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