The Joint Office Response to Vendor Questions

RFQ/01/2017 – Building Works – Repair and Maintenance works of UN office building

Request for clarifications via Email:
1. Item 2 – Execução de alvenaria de blocos no lugar das platibandas demolidas – 90 m3. Tendo em
conta que os blocos são de 40x20x20 penso que a unidade do mesmo deveria ser em m2. O item
contempla também a execução de vigas e pilaretes em betão, devemos considerar os 90 m3 de pilaretes
e vigas? Se fosse possível gostaria de saber separadamente a quantidade de alvenaria de blocos, vigas
e pilaretes?
Resposta: O item 2 é em m3, é um preço combinado, conforme descrição. É uma combinação de
alvenaria com betão armado de travamento, e rebocos.

2. Item 6 – Reparação e impermeabilização do piso do terraço com revestimento acrílico e rede de fibra
de vidro – 986 m3. Penso que o mesmo deveria ser em m2. Por favor confirmar a unidade do item.
No ponto 6 do FORM FOR SUBMITTING SUPPPLIR'S QUOTATION, a unidade requisitada é em volume
(m3), todavia temos valores que seriam melhor serem apresentados em área (m2). É possível abrirmos
sub-preços nesse mesmo artigo?
Resposta: O item 6, impermeabilização, é em m2; pedimos desculpa pelo erro no BoQ.

3. "demolição de todas as platibandas do último piso e das coberturas das caixas de escada" É para
demolir a cobertura das caixas de escadas ou apenas as platibandas existentes sobre as caixas de
escadas? Caso for realizado a demolição da cobertura das caixas de escadas como prosseguir,
reconstruir em betão? Agradecia por obsequio o esclarecimento quanto as quantidades das platibandas
a serem demolidas?
Resposta: A demolição é apenas de platibandas, do piso 4 e das caixas de escada.

4.Na sequência do vosso concurso em epigrafe gostaríamos de saber se a visita guiada ao local da
empreitada era de carácter OBRIGATÓRIO OU OPCIONAL para empresas concorrentes?
Resposta: Informamos que a visita é opcional.

5. Pelas contas que fiz com base na planta da cobertura, o perímetro das platibandas é cerca de 342 ml.
Mas no desenho ilustrativo da viga de coroamento diz la que são 1104 ml de viga. Tendo em conta que
a vida é corrido, supostamente o perímetro é então os 1104 ml. Por favor podem confirmar se o
perímetro é mesmo 1104 ml?
Resposta: Esse número 1104 não tem que ser tomado em consideração. Apenas têm que responder ao
mapa de medições.

6. Portanto devo considerar a demolição de todas as platibandas do ultimo piso, bem como as cx de
escadas, e ter um valor global para todos os outros serviços e fornecimentos que envolvem esta rubrica,
Certo?
Resposta: Confirmado. A proposta deve incluir o Valor global, para a demolição de todas as platibandas
do último piso e das coberturas das caixas de escada, realizado de acordo com o ponto 3.

7. Vimos por este meio transmitir que tomámos conhecimento do concurso apenas no dia de hoje, pelo
que não nos foi possível comparecer à visita ao local da empreitada. Gostaríamos de saber se ainda
assim poderemos concorrer e se haverá a possibilidade de esclarecer algumas dúvidas in loco no
decorrer desta semana?
Resposta: Confirmamos que podem enviar a vossa proposta, mesmo que não estiveram presentes na
visita. Informamos que todas as questões devem ser submetidas via o email indicado no RFQ, até 3 dias
antes da data de entregue.

