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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
2016/S 106-189659
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9
Osoba do kontaktów: Edyta Miros
00-583 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224371342
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://cba.gov.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: służba specjalna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla wdrożonego u
Zamawiającego systemu klasy ERP.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 7: Usługi komputerowe i usługi z nimi związane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa.

Kod NUTS PL127
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów
dla wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP przez okres 36 miesięcy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówieo (CPV)

72250000, 72590000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówieo rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówieo rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita koocowa wartośd zamówienia (zamówieo)
II.2.1)Całkowita koocowa wartośd zamówienia (zamówieo)
Wartośd: 1 737 826,26 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 90
2. Termin usunięcia awarii. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
1/ZP/CBA/2016/EMi
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 024-038557 z dnia 4.2.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Częśd nr: 1 - Nazwa: Usługa serwisu i aktualizacji systemu wraz ze wsparciem konsultantów dla
wdrożonego u Zamawiającego systemu klasy ERP
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
23.5.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

S&T Services Polska
ul. Postępu 21d
02-676 Warszawa
POLSKA
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartośd zamówienia:
Wartośd: 2 196 542,22 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita koocowa wartośd zamówienia:
Wartośd: 1 737 826,26 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartośd lub częśd zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: W zakresie SAP, HRPA, HR-PY.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołao
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskad informacje na temat składania odwołao
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.6.2016

