
 

1/2 

 

澳  門  特  別  行  政  區  政  府 

Governo da Região Administrativa Especial de Macau 

文   化   局 

Instituto Cultural 

 

第 0002/IC-DGBP/2016 號公開招標  

為文化局轄下公共圖書館供應 2017 年度報紙服務  

 

Concurso Público N.º 0002/IC-DGBP/2016 

Fornecimento de Jornais em 2017 para o Departamento de Gestão de  

Bibliotecas Públicas do Instituto Cultural 

 

問題集  

Colecção de Perguntas  

 
1. 

問：可不可用銀行本票。 

答：根據本公開招標《招標方案》第 4.3項規定，臨時保證金僅提供以現金存款或法定

銀行擔保形式繳交，故不能使用銀行本票方式繳交臨時保證金及確定保證金。 

 

Pergunta: Posso ou não usar a ordem de caixa. 

Resposta: De acordo com o número 4.3 do "Programa de Concurso", A caução provisória 

pode ser fornecida mediante depósito em numerário ou através de garantia bancária 

nos termos legais. Por isso, não pode usar a livrança bancária para pagar a caução 

provisória ou caução definitiva. 

 

2. 

問：12 月 2 号 (號) 上午 9 时 (時) 30 分不能夠去到現場。可不可以 11 時后 (後) 到达 

(達) 或者其他方式通知我。 

答：根據本公開招標《招標方案》第 12.5 項所述，“投標者/公司或其代表可參與開標

會議”，投標者可按自身情況選擇是否出席公開開標會議，惟若投標者選擇不出席

公開開標會議，將不便於就開標委員會的決議，根據七月六日第 63/85/M 號法令

第 25條及續後數條的規定提出聲明異議。 

所有開標委員會及評標委員會的決議，包括《招標方案》第 11.2 項所指“要求投標

者於 24 小時內彌補有關投標書的缺陷”、第 15 項所指的判給以及不判給之情況，

均會以書面、傳真的方式通知有關的投標者。 

 

Pergunta: No dia 2 de Dezembro às 9h30, não posso apresentar-me no local de realização do 

Concurso Público. Posso chegar depois das 11h00 horas ou posso ser notificado por 

outras formas. 

Resposta: De acordo com o número 12.5 do "Programa de Concurso", "Os concorrentes ou os 

seus representantes podem assistir ao acto de abertura das propostas" se não assistir, 

não poderá pessoalmente levantar objecções sobre as deliberações da comissão de 

abertura das propostas, de acordo com o disposto nos artigos 25.º e seguintes, do 

Decreto-Lei nº. 63/85/M, de 6 de Julho.P 

Os concorrentes serão notificados por escrito ou através de fax. Relativamente a 

todas as deliberações da comissão da abertura das propostas e da comissão de 
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selecção das propostas, incluindo as propostas que são condicionalmente admitidas 

no caso de faltar algum dos documentos do presente programa de concurso ou de 

reconhecimento de alguma assinatura, devendo o concorrente sanar as 

irregularidades no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de exclusão conforme o 

número 15 do processo de concurso. 

 


