勞工事務局
Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais
書面諮詢 - 開標結果
Consulta escrita - Resultado do acto público
編號 N.º
項目名稱 Denominação do projecto
開標日期 Data do acto público

A.D. 175/DSAL/2020
針對低薪行業進行有關薪酬階梯連鎖反應的研究
Estudo sobre o efeito em cadeia da remuneração nos sectores com baixos rendimentos
27/10/2020

序號

投標人

價格 (澳門元)

交貨期限

接納 / 不接納

N.º

Concorrente

Preço (MOP)

Prazo de entrega

Aceite / Não aceite

見備註 Vide observação1

接納 Aceite

1

2

3

澳門大學

UNIVERSIDADE DE CIÊ NCIA E
TECNOLOGIA DE MACAU
澳門理工學院
INSTITUTO POLITÉ CNICO DE MACAU
易研方案(澳門)有限公司

4

COMPANHIA DE ERS SOLUÇ Õ ES (MACAU)
LIMITADA
澳門政治經濟研究協會

5

ASSOCIAÇ Ã O DE ESTUDO DE ECONOMIA
POLÍTICA, DE MACAU
澳門城市大學

6

2,806,560.00

UNIVERSIDADE DE MACAU
澳門科技大學

UNIVERSIDADE DA CIDADE DE MACAU

沒有提交標書

---

---

---

---

---

---

Renunciou da cotação por
escrito

見備註 Vide observação1

接納 Aceite

1,250,000.00

---

---

Não apresentou proposta
沒有提交標書
Não apresentou proposta
書面聲明放棄報價

沒有提交標書
Não apresentou proposta
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N.º

Concorrente

Preço (MOP)

Prazo de entrega

---

---

Aceite / Não aceite
沒有提交標書

7

澳門經濟學會
ASSOCIAÇ Ã O ECONÓ MICA DE MACAU

Não apresentou proposta

獲判給實體須在簽署書面合同之日起計 90 日內向判給實體匯報調查計劃和提交調查問卷，並於 2022 年第二季內提交中期分析報告，以及於 2023 年第二季內提交完稿研究報
告。此外，上述中期分析報告和完稿研究報告文本獲確認後，獲判給實體必須於 30 日內提交有關研究報告的中文及葡文兩個文本。
A entidade adjudicatária deve informar, no prazo de 90 dias contados a partir da data da celebração do contrato escrito, a entidade adjudicante sobre o plano de investigação e apresentar o
questionário da investigação. Deve também apresentar, no 2.º trimestre de 2022, o relatório de análise intercalar e, no 2.º trimestre de 2023, a versão final do relatório de estudo. Além disso, após
confirmação do texto dos relatórios atrás referidos, a entidade adjudicatária deve ainda, entregar, no prazo de 30 dias, as versões chinesa e portuguesa dos respectivos relatórios de estudo.
1
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