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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):   2023-16 

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

Projecto:     Emerging Printed Electronics Research Infrastructure (EMERGE), GA 101008701 

Data da Publicação:   20/03/2023  

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

Objeto do contrato:   Contratação de serviços de marcação de viagens e de alojamento para utilizadores 

internacionais de infraestrutura europeia de investigação 

Características Técnicas: - utilizadores internacionais são utilizadores que não pertencendo ao consórcio do 

projeto EMERGE, tiveram aprovada pelo consórcio uma proposta de projeto 

transnacional, a ser executada nas instalações de um dos parceiros europeus do 

projeto. 

 - resposta no prazo de 24h a pedidos de cotação de viagem e alojamento por 

utilizadores internacionais cujos destinos poderão ser Portugal, Grécia, Polónia, 

Alemanha, Espanha, Áustria ou Suécia, entre outros que poderão surgir. 

 - reserva de viagem e alojamento selecionados pelos utilizadores internacionais, após 

validação da coordenação do projeto (UNINOVA). 

 - faturação de preço máximo de 450,00 € (quatrocentos e cinquenta euros) por 

viagem (ida e volta) por utilizador e preço máximo de 100,00 € (cem euros) por 

alojamento por dia por utilizador ao UNINOVA. Havendo valor remanescente de 

viagem e/ou alojamento, esse valor será faturado ao utilizador internacional. 

 - envio de toda a documentação de viagem e alojamento para os utilizadores 

internacionais e resolução de eventuais problemas associados à viagem e alojamento 

diretamente com os utilizadores internacionais. 

 - capacidade de gerir um total estimado de cerca de 100 processos de reserva de 

viagem e alojamento, até 31 de dezembro de 2023. 

 Os valores de taxas a apresentar em proposta não podem ser superiores aos valores 

abaixo indicados: 

Taxas (€)  Emissão Alteração Cancelamento 

Transporte Aéreo 
(viagem ida e volta)             

Europa 30 30 30 

Intercontinental 50 50 50 

Alojamento       

Nacional 10 10 10 

Internacional 15 15 15 
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Critério de Adjudicação:  Critério do mais baixo preço / Média das taxas de serviço propostas (50% emissão, 

25% alteração e 25% cancelamento) 

Critério de desempate:  Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será efetuado por sorteio 

realizado pela CE da Uninova na presença do representante legal de cada um dos 

concorrentes com o seguinte procedimento: 

Notificação dos concorrentes, com um prazo de 3 dias úteis de antecedência, da data e hora a efetuar o sorteio; 2 -Será concedida uma 

tolerância de 15 minutos relativamente à hora marcada, após a qual será realizado o sorteio com os concorrentes presentes, sendo que a bola 

dos eventuais concorrentes em falta, será retirada por uma testemunha externa, na presença de todos os participantes no sorteio; 3- A 

realização do sorteio terá lugar nas instalações da Uninova; 4- A ordenação será determinada através da metodologia de retirada, pelos 

concorrentes, de uma bola de um saco opaco, cujo número inscrito na mesma determinará a ordenação das propostas, 5- A ordem de retirada 

das bolas ocorrerá em conformidade com a ordem de receção das propostas; 6 - Terminado o sorteio, será lavrada uma ata do mesmo, com 

a ordenação final dos concorrentes e com a assinatura da mesma por todos os participantes.  

Preço base (sem IVA)*:  50 000,00 € (cinquenta mil euros)  

Condições de pagamento:   60 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:  Professor Pedro Barquinha (pmcb@fct.unl.pt) 

Gestor do Contrato:  Professor Pedro Barquinha (pmcb@fct.unl.pt) 

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

ANEXOS    N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*o valor final do contrato fica dependente da prestação efetiva dos serviços. 
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Invitation Announcement 

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

 

(English) 

Reference (indicate in the proposal): 2023-16 

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

Project:    Emerging Printed Electronics Research Infrastructure (EMERGE), GA 101008701 

Publication Date:   20/03/2023 

Proposal Deadline:   3 business days after the publication date 

Subject of the contract:  Hiring of travel and accommodation booking services for international users of 

European research infrastructure 

Technical Characteristics:  - international users are users who do not belong to the EMERGE project consortium, 

who have had a proposal for a transnational project approved by the consortium, to 

be carried out on the premises of one of the European project partners. 

- response within 24 hours to requests for travel and accommodation quotes by 

international users whose destinations may be Portugal, Greece, Poland, Germany, 

Spain, Austria or Sweden, among others that may arise. 

- reservation of travel and accommodation selected by international users, after 

validation by the project coordination (UNINOVA). 

- billing of a maximum price of €450.00 (four hundred and fifty euros) per trip (round 

trip) per user and a maximum price of €100.00 (one hundred euros) per 

accommodation per day per user to UNINOVA. If there is a remaining amount for 

travel and/or accommodation, this amount will be invoiced to the international user. 

- sending all travel and accommodation documentation to international users and 

solving any problems associated with travel and accommodation directly with 

international users. 

- ability to manage an estimated total of around 100 travel and accommodation 

reservation processes, until December 31, 2023. 

The fees to be presented in the proposal cannot be higher than the values indicated 

below: 

Fees (€)  Issuance Change Cancellation 

Air Transport (round 
trip)             

Europe 30 30 30 

Intercontinental 50 50 50 

Accommodation       

National 10 10 10 

International 15 15 15 

 

 

Selection criteria: Lowest price criterion / Average proposed service fees (50% issuance, 25% change 

and 25% cancellation). 
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Tiebreaker criteria:   In the event of a tie between two or more proposals, the tiebreaker will be made by 

drawing lots carried out by the EC of Uninova in the presence of the legal 

representative of each of the competitors with the following procedure: 

Notification of competitors, with a period of 3 working days in advance, of the date and time to carry out the draw; 2 - A tolerance of 

15 minutes will be granted in relation to the scheduled time, after which the drawing will be carried out with the competitors present, 

and the ball of any missing competitors will be removed by an external witness, in the presence of all participants in the prize draw; 3- 

The draw will take place at Uninova's facilities; 4- The ordering will be determined through the methodology of withdrawal, by the 

competitors, of a ball from an opaque bag, whose number inscribed in it will determine the ordering of the proposals, 5- The order of 

removal of the balls will occur in accordance with the order of reception of the proposals; 6 - When the drawing is over, minutes will be 

drawn up, with the final ranking of the competitors and with the signature of the same by all the participants. 

Base Price (VAT not included)*: 50 000,00 € (fifty thousand euros)  

Payment Conditions:  60 days after invoice. 

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

Person in charge of proposals analysis:  Professor Pedro Barquinha (pmcb@fct.unl.pt) 

Contract manager:    Professor Pedro Barquinha (pmcb@fct.unl.pt) 

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

Annex:    N/A 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*the final value of the contract is dependent on the effective provision of services. 
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