Ocena ryzyka nadużyć w zamówieniu. Raport Końcowy.
Nazwa części / postępowania
Przedmiotem postępowania ofertowego jest budowa wieży
widokowej z dojściem napowietrznym, utwardzenia dojazdu,
placu i chodników. W ramach zadania inwestycyjnego p.n.:
Innowacyjna wieża widokowa ze ścieżką przyrodniczoedukacyjną w koronie drzew

Nr wyniku:
8343/21820720171
Nr ogłoszenia:
14961120171
Miejsce publikacji:
Tenders Electronic Daily

Zamawiający
Słotwiny Arena Sp. z o.o.
Rodzaj: Inny: przedsiębiorstwo ()

Wykonawca
Maciej Trzebunia i Wojciech Trzebunia prowadzący
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
Braty i Kompany s.c.
Branża
CPV-4521 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Roboty budowlane w
zakresie budynków

Kasina Wielka 672,
34-741 Mszana Dolna,
woj. MAŁOPOLSKIE

ul. Karpielówka 63,
34–511 Kościelisko,
woj. MAŁOPOLSKIE

Wielkość branży (od 2010)
Wyników: 28 541
Oferentów: 14 144

Wartość:

51 764 263.00 zł

Etap postępowania

0.35
Wskaźnik Ryzyka Nadużyć
CRI - wartość od 0 do 1

Wskaźnik CRI

CRI_1 - Tryb postępowania

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.

Podstawa
obliczenia
wskaźnika

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

