Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.
Nazwa części / postępowania
Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew
wraz z urządzeniami srk od km 71,800 do km 107,260 w
ramach projektu CEF dla linii E 75 obejmujący odcinek
Sadowne – Czyżew. - polska-warszawa: budowa kolei

Nr wyniku:
20146/25305220171

Rodzaj:

Wykonawca
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.

Branża
CPV-4523 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Roboty budowlane w
zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
CRI - wartość od 0 do 1

Nr ogłoszenia:
45073320151
Miejsce publikacji:
Tenders Electronic Daily

Zamawiający
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

0.10

ul. Targowa 74,
03-734 Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

ul. Okólna 10,
42-400 Zawiercie,
woj. ŚLĄSKIE

Wielkość branży (od 2010)
Wyników: 130 246
Oferentów: 31 916

Raport końcowy jest liczony po
zakończeniu postępowania
przetargowego lub każdej z jego części (tj.
po opublikowaniu ogłoszeń o udzieleniu).
Raport zawiera podstawowe informacje o
postępowaniu oraz wartość wskaźników
CRI (Corruption Risk Index).

Metodologia oceny ryzyka jest
umieszczona w wersja angielskiej pod
adresem: [Metodologia]

Poziom ryzyka dla zamówień z systemu
TED jest oceniany wg wskaźnika
przygotowane przez przez Government
Transparency Institute.

Wartość:

641 534 991.00 zł

Etap postępowania

Wskaźnik CRI

CRI_1 - Tryb postępowania

Podstawa
obliczenia
wskaźnika

Wartość wskaźnika
od 0 do 1, gdzie:
0 = najmniejsze ryzyko,
1 = największe ryzyko

PO

0,25

RYZYKO

40 dni

0,00

BRAK RYZYKA

0%

0,33

RYZYKO

CRI_2 - Czas składania ofert
Ogłoszenie o
zamówieniu

Liczba dni pomiędzy datą ogłoszenia przetargu a ostatnim dniem składania
ofert
0-25 dni - 0.50
43+ dni - 1.00
pozostałe - 0.00

CRI_3 - Waga kryteriów pozacenowych
Suma wag kryteriów oceny niezwiązanych z ceną
(odchylenie od średniej dla danego rynku wg CPV)
0<=5% - 0.33
5<=20% - 1.00
20<=40% - 0.66
pozostałe - 0.00

Ocena ofert

CRI_4 - Czas decyzji zamawiającego
Liczba dni od ostatniego dnia składania ofert do dnia ogłoszenia wyniku
postępowania
0-18 dni - 1.00
19-29 dni - 0.50
30-63 dni - 0.25
64+ dni - 0.00
brak informacji - 0.75

497 dni

0,00

BRAK RYZYKA
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0,00

BRAK RYZYKA

45073320151

0,00

BRAK RYZYKA

CRI_5 - Pojedynczy oferent (zmienna wynikowa)
Ogłoszenie o
udzieleniu

0.00 = więcej, niż jedna ważna oferta
1.00 = tylko jedna ważna oferta

CRI_6 - Brak ogłoszenia wstępnego
1.00 - jeżeli brak jest wstępnego ogłoszenia (ogłoszenia o zamówieniu)

