澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
文 化 局
Instituto Cultural

第0002/DOGAF/2018 號公開招標
為文化局轄下各地點提供2019至2020年度渠道疏通服務
Concurso Público N.º 0002/DOGAF/2018
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas
ao Instituto Cultural, de 2019 a 2020
問題集
Colecção de Perguntas
1.
問：如公司商業登記是提供清潔服務，能否參與這次投標 ？
答 ：投 標 者/ 公司必 須已於澳門特別行政 區政府財政局和商業 及動產登記局作本
招標所指服務之開業及商業登記。
Pergunta:
Caso o âmbito de actividade no registo comercial da sociedade comercial seja a prestação de
serviços da limpeza, poderá ou não a sociedade comercial participar no presente concurso?
Resposta:
Os concorrentes devem ser entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região Administrativa Especial
de Macau, para a prestação de serviços a que se refere o presente concurso.
2.
問：清潔及物業管理公司能否參與這次投標？
答 ：投 標 者/ 公司必 須已於澳門特別行政 區政府財政局和商業 及動產登記局作本
招標所指服務之開業及商業登記。
Pergunta:
As sociedades comerciais de prestação de serviços de limpeza e administração de propriedades
podem ou não participar no presente concurso?
Resposta:
Os concorrentes devem ser entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região Administrativa Especial
de Macau, para a prestação de serviços a que se refere o presente concurso.
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3.
問：有關招標方案第 8.1 文件部份 8.1.5“無欠稅記錄文件證明”，因申請需時較長，
由開標日期至截止日期未有足夠時間拿到正本，這個問題應如何處理﹖
答：根據“招標方案”第 8.1.5 項規定，‘無欠稅紀錄證明文件’為“文件”組成部份，
需要提交。
Pergunta:
Em relação à alínea 8.1 documentos, 8.1.5."Certidão de não existência de registo de
dívidas por contribuições ou imposto" do programa, a qual o pedido vai-se demorar mais
tempo, o início até o ultimo dia de concurso não se encontra dias suficientes para entrega o
documento original, sobre este questão tem alguma sugestão?
Resposta:
De acordo com alínea 8.1.5 do programa do concurso, "Certidão de não existência de
registo de dívidas por contribuições ou imposto" é documento que constituem e instruem a
proposta , é necessário de entregar juntos .

4.
問：有關招標方案第 8.2 價格建議書部分之 8.2.1 附件 VI 價格建議書是否需要進行認
證﹖如需要的話可能存在價格外泄的風險。
答：根據“招標方案”第 8.2.1 項規定，‘價格建議書’必須由投標者/公司合法代表
簽署，並對簽名及代表身份（如適用）進行認證。
Pergunta:
Relativamente sobre o alínea 8.2 proposta de preço 8.2.1 anexo VI proposta de preço
é necessários de ser com as assinaturas notarialmente reconhecidas? Se mesmo for necessário
vai causar risco de vazamento de preço.
Resposta:
De acordo com alínea 8.2.1. do programa do concurso, Proposta de preço, elaborada
em conformidade com o modelo constante do Anexo VI, deve ser assinada pelo concorrente
ou seu representante legal, com as assinaturas notarialmente reconhecidas e, quando
necessário, na qualidade.
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5.
問：投標所需遞交的 M11 格式憑單的名稱是甚麽？
答：根據招標方案第 4.4 所述由財政局發出的Ｍ/11 格式憑單。
Pergunta:
Qual é o nome do documento dos concorrentes é necessário de entregar a Guia de Depósito
M/11?
Resposta:
De acordo com a alínea 4.4 da programa do concurso , a Guia de Depósito M/11 é imitada
pela Direcção dos Serviços de Finanças.

6.
問：有關標書第 14.2 項所指的“澳門公共設施或部門提供同類服務”是否指政府部門
的工程﹖因為葡文版本的表述是政府部門的工程。
答：請參閱招標方案附件 VIII 註第 1.2。
Pergunta:
Relativamente a alínea 14.2 da programa do concurso
Resposta:
Podem consultar-se o anexo VIII Lista de Serviços Prestados, notas 1.2 da programa do
concurso.

7.
問：有關 0002/DOGAF/2018 號公開招標為文化局轄下各地點提供 2019 年至 2020 年渠
道疏通服務之投標要求，現附上 M8、商業登記及公務局註冊文件。其中 M8 之行業編
號：500090；及商業登記之所營事業：工程、建築、公共、裝修。
請問是否符合投標書要求之參加條件 12（參加條件：投標者/公司必須已於澳門特別行
政區政府財政局和商業及動產登記局作本招標所指服務之開業及商業登記）。
答：根據招標方案第 12.3 及 12.4 所述，由《公開開標會議》進行開標及檢查所
要求之文件是否符合要求；並決定完全接納符合條件之投標書、以及有條件接
納批獲批准修改可彌補之錯誤之投標書，及不被接納的投標書 。
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Pergunta:
Relativamente ao requisitos de licitação do Concurso Público n.º 0002 / DOGAF / 2018,
Prestação de Serviços de Desobstrução de Esgotos nas Instalações Afectas ao Instituto
Cultural, de 2019 a 2020, vem anexada M8 Contribuição industrial -conhecimento de
cobrança , o código de actividade :500090; a classificação das actividades económicas:
Construções e obras públicas n.e..
Poderá ou não a sociedade comercial participar no presente concurso de acordo com alínea 12?
(Os concorrentes devem ser entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Finanças e na
Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis da Região Administrativa Especial
de Macau, para a prestação de serviços a que se refere o presente concurso.
Resposta:
De acordo a alínea 12.3 e 12.4 da programa do concurso, 《Comissão da abertura das
propostas》sobre a abertura e a verificação existência e preenchimento de requisitos dos
documentos exigidos nos pontos do programa de concurso, e proceder-se-á à deliberação
sobre as propostas que devem ser admitidas, por satisfazerem todos os requisitos, as que
devem ser
admitidas condicionalmente, por ter sido autorizada a sanação das suas irregularidades, e as
que devem ser excluídas.
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