澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
旅 遊 局
Direcção dos Serviços de Turismo

“為旅遊局提供「設計及裝修旅客詢問處所(港珠澳大橋澳門口岸管理區旅檢大樓」服
務”之公開招標卷宗
CONCEPÇÃO E REMODELAÇÃO DO BALCÃO DE INFORMAÇÕES (NO EDIFÍCIO
DO POSTO FRONTEIRIÇO DA ZONA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACAU DA PONTE
HONG KONG-ZHUHAI-MACAU) – CONCURSO PÚBLICO

透過解釋會詢問的問題與回覆 (1)
Perguntas e Respostas na Sessão de Esclarecimento (1)

問題 1：可否提供有關旅客詢問處更清晰的圖則?
回覆 : 更清晰的圖則已上載於旅遊局網頁內，請參閱
http://industry.macaotourism.gov.mo/file/pdf/20180808_Info_counter_HK-Zhuhai-Macao-Bridg
e_Plans.pdf
Pergunta 1：Pode a DST fornecer as plantas do respectivo balcão de informações com imagens e
indicações mais claras?
Resposta: Uma planta com imagens mais claras jáfoi colocada na página electrónica da DST.
Por favor consulte:
http://industry.macaotourism.gov.mo/file/pdf/20180808_Info_counter_HK-Zhuhai-Macao-Bridg
e_Plans.pdf
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“為旅遊局提供「設計及裝修旅客詢問處(港珠澳大橋澳門口岸管理區旅檢大樓」
服務”之公開招標卷宗
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A “CONCEPÇÃO E
REMODELAÇÃO DO BALCÃO DE INFORMAÇÕES (NO EDIFÍCIO DO
POSTO FRONTEIRIÇO DA ZONA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACAU DA
PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU)”

透過解釋會詢問的問題與回覆 (2)
Perguntas e Respostas na Sessão de Esclarecimento (2)

問題 1：投標人/投標公司的建築師、電機師需要在土地工務運輸局註冊嗎?
Pergunta 1：Se os arquitectos ou engenheiros em electromecânicos do concorrente (da entidade
concorrente) precisam de ser inscritos na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pública e
Transportes (DSSOPT)?
回覆 :按招標方案第 4 點投標人之一般條件所指，已 於 土 地 工 務 運 輸 局 作 施 工 註 冊 的
實體，均可參與投標。
Resposta：De acordo com o Programa do Concurso - 4. Condições gerais do concorrente, podem
concorrer todas as entidades inscritas na Direcção dos Serviços de Solos, Obras Pública e
Transportes (DSSOPT) para execução de obras.
問題 2：附件中提供的圖則是 PDF 檔，能否提供 DWG 檔圖則？
Pergunta 2: As plantas anexadas ao concurso estão em formato PDF, serápossivel fornece-las em
formato DWG?
回覆：附件只能提供 PDF 檔圖則。
Resposta: As plantas anexadas encontram-se apenas em formato PDF.
問題 3：特定要求表第 4.3.5 點提及現有地面保持不變，但當裝修工程開展後如接駁電線時
需要掘起地面，完成工程後重鋪地面的費用要另外報價嗎? 可否用其他物料取代現有地面
的物料?
Pergunta 3: Segundo o ponto 4.3.5 do Mapa de Caracterização – Deverámater-se o pavimento
actual e inalterado, no entanto, durante as obras de remodelação e quando necessário de cavar o
solo para ligação dos fios, causando a realizaçao do novo pavimento, então, as despesas
resultantes serão integradas a uma cotação individual ou não? Neste caso, podem ser usados
outros materiais para a substituição do pavimento actual?
回覆：特定要求表第 4.3.5 點提及現有地面保持不變，但接納投標人對地面提出新的設計。
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若因工程所需或投標人對地面提出新設計而需要重鋪地面，該費用應包含在投標金額上限
內。
Resposta: Tal como referido no ponto 4.3.5 do Mapa de Caracterização, deverá manter-se o
pavimento actual e inalterado. Contudo, éadmitida nova proposta de desenho pelo concorrente
em relação ao pavimento, devendo neste caso todas as despesas resultantes do novo desenho do
pavimento, que o concorrente considere necessário para a execução das obras, ser incluídas no
preço máximo e global da proposta.
問題 4：特定要求表第 4.1.2 及 4.1.3 點提及旅客詢問處內空間的劃分，其中總面積之 2/5
被劃分為儲物室需包括員工休息室嗎?
Pergunta 4: As disposições do espaço do balcão de informações mencionadas nos pontos 4.1.2 e
4.1.3 do Mapa de Caracterização, 2/5 da área total são reservados para sala de armazenamento,
se este espaço inclui sala de descanso para os trabalhadores?
回覆 : 根據特定要求表第 4.1.2 及 4.1.3 點中列明，整個旅客接待空間及工作人員工作專
區約佔總面積的 3/5，當中應包括為工作人員提供專區以處理文件及內部檔案，設置工作
枱以放置電腦、打印機和傳真機；而 3/5 的面積當中應包括不小於整個旅客接待空間及工
作人員工作專區面 積 的 1/5 作儲存宣傳單張的空間之用；總面積餘下之 2/5 劃分為儲物室，
放置層架以作儲物之用，不需要包括員工休息室。
Resposta: De acordo com os pontos 4.1.2 e 4.1.3 do Mapa de Caracterização, todo o espaço de
recepção dos turistas e área dedicada aos trabalhadores deve ocupar por cerca de 3/5 da área total,
incluindo uma área restrita aos trabalhadores para tratamento de documentação e outros
processos internos, instalação de uma mesa de escritório para colocação de computador,
impressora e fax. Entre estes espaços de 3/5 da área total, deve ser incluido um espaço de
armazenamento dos folhetos com uma área não inferior a 1/5 da área de recepção dos turistas e
área dedicada aos trabalhadores, e os espaços restantes de 2/5 da área total são reservados para
sala de armazenamento, equipada com prateleiras para armazenamento, portanto, não é
necessário de incluir sala de descanso para trabalhadores.
問題 5：旅客詢問處大門上「旅客詢問處」的字樣是否要以中文、葡文及英文展示?
Pergunta 5: Se a palavra “Balcão de Informações” nas portas do balcão de informações inclui a
designação do mesmo em chinês, português e inglês?
回覆 : 按招標方案第 4.3.11 點詢問處的招牌名稱為：“旅客詢問處”，有中、葡、英
文三種文字；可參考旅遊局現時在外港客運碼頭、澳門國際機場及氹仔客運碼頭旅客詢問
處的有關招牌名稱之設計。
Resposta: De acordo com o ponto 4.3.11 do Mapa de Caracterização, deve ter a designação do
“Balcão de Informações” em chinês, português e inglês, para mais detalhes, pode consultar o
desenho actual dos balcões de informações da DST instalados no Terminal Marí
timo de Macau,
no Aeroporto Internacional de Macau e no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.
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問題 6：可否提供現場圖片？
Pergunta 6: Pode fornecer as fotografias do local?
回覆：有關圖片請參閱此文件尾頁之附件。
Resposta: Por favor consulte as fotografias anexadas a este documento.
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“為旅遊局提供「設計及裝修旅客詢問處(港珠澳大橋澳門口岸管理區旅檢大
樓」服務”之公開招標卷宗
PROCESSO DE CONCURSO PÚBLICO PARA A “CONCEPÇÃO E
REMODELAÇÃO DO BALCÃO DE INFORMAÇÕES (NO EDIFÍCIO DO
POSTO FRONTEIRIÇO DA ZONA DE ADMINISTRAÇÃO DE MACAU DA
PONTE HONG KONG-ZHUHAI-MACAU)”

透過解釋會詢問的問題與回覆 (3)
Perguntas e Respostas na Sessão de Esclarecimento (3)

問題 1：臨時保証金若以保付支票繳交，可否由非投標人之保付支票繳交?
Pergunta 1: Se a caução provisória é prestada em cheque visado, pode o cheque visado ser
emitido por individulidade que não é o concorrente?
回覆 : 按招標方案第 5.2 a)項，投標人需要提供臨時保證金之證明文件。如以保付支票方
式向旅遊局繳交，須具備由旅遊局發出之收據(正本或公證認定本)，而本局所發出之收據
將顯示保付支票之出票人名稱。
補充：本局會按提交支票上的名稱/公司名稱開發收據
Resposta: De acordo com a alínea a) do ponto 5.2 do Programa do Concurso, o concorrente deve
apresentar documento comprovativo da prestação da caução provisória. Caso a mesma ser feita
em cheque visado, deve apresentar um recibo emitido pela DST (original ou cópia notarialmente
reconhecida). É de salientar, o recibo emitido pela DST será indicado o nome de pessoa que
emite o cheque visado.
Suplemento: A DST emitirá o recibo de acordo com o nome / designação da empresa
indicado/a no cheque.
問題 2： 若投標人未有足夠時間申請由澳門特別行政區財政局發出，證明其最近五年
內未因稅捐及稅項而結欠澳門特別行政區之債務的聲明書，可否在遞交標書時先附上
申請上述聲明書之收據，日後再補交聲明書正本或經鑑證的副本?
Pergunta 2: Se o concorrente não tiver tempo suficiente para pedir uma declaração emitida pela
Direcção dos Serviços de Finanças da RAEM (DSF), para justificar o concorrente não está em
dívida com o RAEM por contribuições e impostos liquidados nos últimos cinco anos, pode o
mesmo apresentar o recibo de pedido da referida declaração no momento de entrega da sua
proposta, e apresentar o original ou fotocópia autenticada da declaração posteriormente?
回覆 : 是此公開招標刊登政府公告及本澳報章之日期為 2018 年 8 月 8 日，截標日期
為 2018 年 8 月 29 日下午 5 時正。要視乎開標委員會在開標儀式時，會否以「有條件
被接納的投標人」准許投標人補交聲明書正本或經鑑證的副本。
1/5

澳 門 特 別 行 政 區 政 府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
旅 遊 局
Direcção dos Serviços de Turismo

Resposta: O aviso do presente concurso público foi publicado no Boletim Oficial da RAEM e
nos jornais principais em Macau no dia 8 de Agosto de 2018, indicando o prazo para entregar as
propostas até às 17:00 horas do dia 29 de Agosto de 2018. Portanto, a Comissão de Abertura das
Propostas irá considerar a situação e decidir se admitir o concorrente pela razão “Concorrente
admitido condicionalmente” para que o mesmo possa apresentar posteriormente o original ou
fotocópia autenticada da respectiva declaração.
問題 3：請告知現時地面之用料。
Pergunta 3: Qual é o material do pavimento actual no local?
回覆 : 請參閱「透過解釋會詢問的問題與回覆 (1)」內問題 1 之回覆。
Resposta: Por favor consulte a resposta à Pergunta 1 de “Perguntas e Respostas na Sessão de
Esclarecimento (1)”.
問題 4：旅客詢問處約 4.3 米是淨高度還是包括假天花?要安裝假天花或燈嗎?
Pergunta 4: A altura interior do balcão de informações é ±4.3m, que está incluído o tecto falso? É
necessário de instalar tecto falso ou luminária?
回覆：招標方案中提及的約 4.3 米是由地台完成面到樓板底。由地台到風槽底部約 3
米；由地台到主樑工字底約 3.51 米；由地台到照明燈具底約 2.97 米。假天花及燈的安
裝是視乎投標人的設計而定，特定要求表第 4.4.2 點提及若設計中採用金屬天花，則採
用吸音焗漆金屬天花，該費用應包含在投標金額上限內。
Resposta: A altura interior de ±4.3m é da face concluída da plataforma até parte inferior do piso.
A altura da plataforma até parte inferior da conduta de ventilação é ±3m. A partir da plataforma
para a viga mestre é ±3.51m. A altura da plataforma até a luminária é ±2.97m. A instalação dos
tectos falsos ou luminária é depende do desenho do concorrente. Tal como mencionado no ponto
4.4.2 do Mapa de Caracterização, sempre que haja tectos metálicos, deverão os memsos ter
propriedade de atenuação do som. Neste caso, as despesas relevantes devem ser incluídas no
preço máximo fixado para o presente concurso.
問題 5：電箱位置在哪裡？
Pergunta 5: Onde está instalado o quadro de electricidade?
回覆：請參閱招標方案之附件及尾頁之圖片。
Resposta: Por favor consulte os anexos do Programa do Concurso e as fotografias em anexos.
問題 6：旅檢大樓是由政府部門還是管理公司負責管理？
Pergunta 6: O Edifício do Posto Fronteiriço em causa é gerido pelos serviços públicos ou pela
companhia de gestão?
回覆：旅檢大樓現時由政府部門管理。
Resposta: Neste momento, o Edifício do Posto Fronteiriço é gerido pelos serviços públicos.
問題 7：旅客詢問處工作人員的工作專區需要多少條電話線、網絡線?
Pergunta 7: Quantas linhas telefónicas e linhas de acesso a internet são para a área restrita aos
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trbalhadores?
回覆 : 按特定要求表第 3.3 點，工作人員：二至三名，於同一時間內有一至兩名工作人
員提供諮詢服務。投標人可按上述基本要求功能而設計。
Resposta: De acordo com o ponto 3.3 do Mapa de Caracterização, o número de trbalhadores: 2 a
3, estarão 1 a 2 trabalhadores ao mesmo tempo para fornecer o serviço de informações turísticas.
Pode o concorrente conceber para a sua proposta conforme os requisitos básicos acima
mencionados.
問題 8：特定要求表第 4.3.7.3 點提及旅客詢問處需安裝兩套各自獨立垂直輕觸式屏幕資訊
查詢系統，但此要求如何配合第 4.3.4 點無障礙通用設計要求?
Pergunta 8: De acordo com o ponto 4.3.7.3 do Mapa de Caracterização, devem instalar dois
conjuntos de sistemas individuais para consulta de informações através de “Touch screen” em
formato vertical. Como podemos satisfazer aos requisitos do design universal e livre de barreiras
indicado no ponto 4.3.4?
回覆 : 按特定要求表第 4.3.4 點，設計須按照十月三日第 9/83/M 號法律《建築障礙的消除》
及《澳門特區無障礙通用設計建築指引》的無障礙通用設計要求進行設計，包括但不限於
以下設施：
4.3.4.1
部分詢問處櫃檯之高度；
4.3.4.2
室內通路走廊之寬度及迴轉空間；
4.3.4.3
其中一套獨立桌面輕觸式屏幕之高度；
4.3.4.4
部分宣傳單張展示架之高度
兩套獨立垂直輕觸式屏幕資訊查詢系統之設計可參考旅遊局現時在外港客運碼頭、澳門國
際機場及氹仔客運碼頭旅客詢問處的設計作藍本。
Resposta: De acordo com o ponto 4.3.7.3 do Mapa de Caracterização, deve a concepção
satisfazer aos requisitos de design universal e livre de barreiras de acordo com《Supressão de
Barreiras Arquitectónicas》- Lei n.º 9/83/M, de 3 de Outubro, e《Normas arquitectónicas para a
concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM》, incluindo mas não só as seguintes
instalações:
4.3.4.1
Altura da parte do balcão de informações;
4.3.4.2
Largura de corredores da via no interior e espaço para a rotação;
4.3.4.3
Altura para colocar um dos conjuntos de “Touch Screen” de “desktop”
individual ;
4.3.4.4
Altura de algum dos “stands” para a colocação de folhetos informativos.
A concepção de dois conjuntos de sistemas individuais para consulta de informações através de
“Touch screen” em formato vertical, pode ser consultada o respectivo desenho actual dos balcões
de informações da DST instalados no Terminal Marítimo de Macau, no Aeroporto Internacional
de Macau e no Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.
問題 9：需要為多媒體系統設備提供軟件嗎?
Pergunta 9: É necessário de fornecer software para os equipamentos de sistema multimédia?
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回覆 : 不需要。
Resposta: Não é necessário.
問題 10：特定要求表第 4.3.9 點提及提供不少於 37U 伺服器機櫃，是否足夠存放旅客詢問
處的所有之相關設備?
Pergunta 10: De acordo com o ponto 4.3.9 do Mapa de Caracterização, fornecer uma prateleira
de servidores (Server Rack) não inferior a 37U. É suficiente para colocar todas as informações
relevantes do balcão de informações?
回覆 : 特定要求表第 4.3.9 點要求投標人需提供不少於 37U 伺服器機櫃，而此機櫃內需集
中存放閉路電視系統、多媒體資訊系統主機、人流監測統計儀主機（如有）及有關網絡設
備，投標人可按此要求視乎設計而定是否需要提供多於 37U 伺服器機櫃。
Resposta: Como solicitado no ponto 4.3.9 do Mapa de Caracterização, fornecer uma prateleira de
servidores (Server Rack) não inferior a 37U, para colocar as respectivas instalações da rede
como: sistema de CCTV, sitemas multimédia de informações, host do aparelho de estatísticas
sobre movimento de visitantes (se haver) e outros equipamentos da rede. Contudo, o concorrente
pode fornecer uma prateleira de servidores (Server Rack) superior a 37U conforme o desenho da
sua proposta.
問題 11：請 告 知 預 計 開 始 工 程 日 期 。
Pergunta 11: Qual é a data do início do prazo de execução de obras?
回覆：在 得 到 土 地 工 務 運 輸 局 許 可 後 ， 旅 遊 局 發 出 判 給 通 知 書 翌 日 起 計 。
Resposta: O início do prazo de execução das obras é contado após a aprovação da DSSOPT e no
dia seguinte da data de notificação de adjudicação emitida pela DST.
問題 12：圖則上門的位置可否更改? 可否採用開放式設計?
Pergunta 12: Podem ser alteradas as localizações das portas indicadas na planta? Se é aceite um
desenho de espaço aberto?
回覆 : 圖則上並排的兩度大門對公眾開放, 可以更改；另外兩對小門不可更改。可參考旅
遊局現時在外港客運碼頭、澳門國際機場及氹仔客運碼頭旅客詢問處的設計作藍本。
Resposta: As duas portas principais lado ao lado indicadas na planta são abertas para o público,
que poderão ser alteradas. No entanto, as duas portas mais pequenas não podem ser alteradas.
Para mais detalhes, pode consultar o desenho actual dos balcões de informações da DST
instalados no Terminal Marítimo de Macau, no Aeroporto Internacional de Macau e no Terminal
Marítimo de Passageiros da Taipa.
問題 13：由於圖則不夠完善，會否延長截標日期？
Pergunta 13: Devido que as plantas fornecidas não se encontram de uma forma aperfeiçoada,
poderá ser extendido o prazo de entrega de propostas?
回覆：投標人須按招標方案第 3 點招標期限所指截標日期前提交標書。
Resposta: Os concorrentes deverão entregar as suas propostas no prazo de entrega indicado no
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ponto 3 do Programa do Concurso – Prazo do Concurso.
問題 14： 服務工日期預計有多少天?
Pergunta 14: Quantos dias são estimados para a execução de serviço?
回覆 : 在得到土 地 工 務 運 輸 局 許 可 後，旅 遊 局 發 出 判 給 通 知 書 翌 日 起 計。整個工
程必須於 2018 年 12 月 31 日前完成。
Resposta: O prazo de execução de serviço será contado após a aprovação da DSSOPT e no dia
seguinte da data de notificação de adjudicação emitida pela DST. Devendo todo o projecto ser
concluído antes do dia 31 de Dezembro de 2018..
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