AVISO DE CONCURSO
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) gostaria de solicitar ofertas de concorrentes qualificados para a
Expansão do Tribunal do Príncipe localizado na Cidade de Santo António, Região Autónoma do Príncipe, Santo Tomé e Príncipe,
financiado através do projeto de Reforma da Justiça.

Expansão do Tribunal do Príncipe situado na Cidade de Santo António, Região Autónoma do Príncipe, Santo
Tomé e Príncipe
O programa é implementado pelo escritório do PNUD em SAO TOME E PRINCIPE em colaboração com o Ministério da Justiça.
É favor notar que este processo de concurso está a ser conduzido através do sistema de concursos online do PNUD
(https://etendering.partneragencies.org).
Os concorrentes que desejem apresentar uma oferta devem estar registados no sistema. Visite esta página para obter guias de
utilização do sistema e vídeos: https://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/resources-forbidders.html
Os potenciais licitantes interessados devem descarregar o ITB detalhado em : https://etendering.partneragencies.org (STP10
and Event 0000012541) pela sua acção futura e apresentação de propostas, conforme indicado no sistema de concurso
electrónico. A apresentação de propostas é feita estritamente através de concurso electrónico, conforme as instruções no
weblink fornecido.
Agradecemos que confirme a recepção deste ITB, enviando um e-mail para procurement.st@undp.org indicando se pretende
apresentar uma Proposta ou não. Pode também utilizar a função "Aceitar convite" no sistema eTendering, quando aplicável.
Isto permitir-lhe-á receber alterações ou actualizações ao ITB.
A visita ao local em 27 de Maio de 2022

•
•

Visita ao site na Ilha do Príncipe

Caso necessite de mais esclarecimentos, queira enviar um e-mail para procurement.st@undp.org.
O PNUD aguarda com expectativa a sua Proposta e agradece-lhe antecipadamente pelo seu interesse nas oportunidades de
aprovisionamento do PNUD.
Note que este anúncio não deve ser interpretado de forma alguma como uma oferta de contrato com a sua firma. Além disso, o
PNUD reserva-se o direito de rejeitar parte ou a totalidade das propostas.
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