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第0006/DOGAF/2017 號公開招標 

為文化局各展覽及演出場地提供2017 年7 月至2019 年6 月清潔服務

Concurso Público N.º 0006/DOGAF/2017 

Prestação de Serviços de Limpeza nas Instalações de Exposições e 

Espectáculos do Instituto Cultural, de Julho de 2017 a Junho de 2019 

問題集 

Conjunto de Perguntas 
 

1.   

問：   

a) 招標方案附件 III 的聲明書上若然投標公司沒有合作之機構，「履行合同有關

之分支機構為 :______」那一項是否不用填寫？  

b) 招標方案附件 IV 中，「倘以公司名義投標，請列明公司合法或受權代表人身

份，提交有關證明文件，並列明有關公司的名稱及地址」是不是指 M8 商業登

記？   

答：  

a) 視乎投標公司實際情況而填寫。  

b) 證明文件是指提供聲明書述及投標者身份資料的證明文件，認證簽名則需到

公證署或私人公證員進行認證。  

  

Dúvida:  

a) Caso a companhia concorrente não tenha agências de cooperação , tem de 

preencher a coluna "declara que a sucursal  responsável que interessa à 

execução do contrato é:  . . ." na declaração constante do Anexo III ao Programa 

do Concurso?  

b) Relativamente ao termo "caso seja uma sociedade, identificação do 

representante legal ou procurador, juntando -se documento comprovativo,  

denominação e sede social" constante do Anexo IV ao Programa do Concurso, 

significa que é o registo comercial  (Modelo M8)? 

Esclarecimentos: 

a) Deve-se preencher de acordo com a situação concreta do concorrente.  

b) Documentos comprovativos refere-se ao documento de identificação do concorrente, o 

reconhecimento da assinatura tem que ser feita no cartório ou na presença de notário privado. 

 

2.   
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問：經到訪標書中之服務場所，發現有很多地方的現行工作內容與標書中規定

之工作內容不同，那應該根據現行之工作內容還是標書中規定之工作內容進行

報價？  

答：應該根據《承投規則》附件一所載之文化局各展覽及演出場地清潔服務工

作細則進行報價。  

 

Dúvida: Depois de ter visitado os locais referidos no concurso público, encontram-se muitas 

diferenças entre o conteúdo dos trabalhos actuais e o dos indicados no concurso público, 

assim, o preço de proposta deve ser elaborado de acordo com o conteúdo dos trabalhos actuais 

ou o dos indicados no concurso público? 

Esclarecimentos: O preço de proposta deve ser elaborado de acordo as Instruções para 

Prestação dos Serviços de Limpeza nas Instalações de Exposições e Espectáculos do Instituto 

Cultural constantes do Anexo I ao Caderno de Encargos. 

 

3.   

問：  

a) 投標方案附件 III 的聲明書上，若然投標公司沒有合作之機構，「履行合同有

關之分支機構為 :___」那一項是否不用填寫?  

b) 投標方案 附件 III 的聲明書上，若然投標公司沒有其他人可承擔義務，「有權

使公司承擔義務之其他人姓名：__」那一項是否不用填寫? 

c) 投標方案附件 III 的聲明書上，「在獲悉__年__ 月__ 日第__期《澳門特別行

政區公報》第二組刊登」上的日期及期數應填什麼？   

答：   

a) 視乎投標公司實際情況而填寫。  

b) 視乎投標公司實際情況而填寫。  

c) 2017年 4月 12日第 15期。  

 

Dúvida:   

a) Caso a companhia concorrente não tenha agências de cooperação, tem de 

preencher a coluna "declara que a sucursal  responsável que interessa à 

execução do contrato é:  . . ." na declaração constante do Anexo III ao Programa 

do Concurso?  

b) Caso a companhia concorrente não possua outras delegações para a 

companhia assumir obrigações, tem de preencher a coluna "que as demais 

pessoas com poderes para a obrigarem são:..." na declaração constante do 

Anexo III ao Programa do Concurso?  
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c) Qual é a data e a edição do Boletim Oficial que o concorrente deve indicar 

na coluna "publicado no Boletim Oficial da RAEM n.º ____________, II Série, 

de ___de ___ de ___," na declaração constante do Anexo III ao Programa do 

Concurso? 

Esclarecimentos: 

a) Deve-se preencher de acordo com a situação concreta do concorrente.  

b) Deve-se preencher de acordo com a situação concreta do concorrente.  

c) N.º 15 de 12 de Abril de 2017. 

 

4.   

問：保證金本票枱頭應該寫   “ 文化基金  ” 還是  “ 澳門特別行政區文化基金  ”  ？   

答：澳門特別行政區政府文化基金。  

 

5.   

問：投標保證金本票應交去何處？   

答：根據“招標方案”第 4.4 項規定，若以現金存款提交臨時保證金，該現金存

款應提交至文化局財政及財產處，文化局將發出收據憑證。  

 

6.   

問：如在截標時間後方取得財政局發出的無欠債紀錄文件正本，想詢問補交此

正本時間限期是 24 小時内還是開標後補交？  

答：根據招標方案第 11.2 項規定，投標書在欠缺本招標方案第 8.1 項所指的文

件、第 6.4 項所指的授權書或須認證簽名的文件未經認證的情況下只獲有條件

地接納。為此，投標者 /公司須在二十四小時內彌補有關缺陷，否則投標書不予

接納。  


