Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.
Nazwa części / postępowania
„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na
odcinku węzeł „Lubelska: – początek obwodnicy Mińska
Mazowieckiego" z podziałem na zadania: Zadanie A: „Projekt i
budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł
„Lubels

Nr wyniku:
24039/29305420171
Nr ogłoszenia:
35852320151
Miejsce publikacji:
Tenders Electronic Daily

Zadanie B: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –
Kukuryki na odcinku węzeł "Lubelska" – początek obwodnicy
Mińska Mazowieckiego" odcinek II od węzła "Konik" (bez
węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości
około 9 km
Zamawiający
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzący
postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– Oddział w Warszawie

ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa,
woj. MAZOWIECKIE

Rodzaj: MINISTRY

Wykonawca
Polaqua Sp. z o.o.

ul. Dworska 1,
Wólka Kozodawska,
05-500 Piaseczno,
woj. MAZOWIECKIE

Rodzaj: 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

0.10
Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
CRI - wartość od 0 do 1

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:

302 316 480.00 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

30 dni

0,00

BRAK RYZYKA

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

0%

0,33

RYZYKO

620 dni

0,00

BRAK RYZYKA

13

0,00

BRAK RYZYKA

35852320151

0,00

BRAK RYZYKA

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

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)

