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Polska-Warszawa: Samochody osobowe
2018/S 194-439008
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Miros
Tel.: +48 224371349
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Faks: +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:
Dostawa 1 szt. pojazdu służbowego typu PICKUP
Numer referencyjny: 60/>PU/2018/EMi
II.1.2)Główny kod CPV
34110000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
Dostawa 1 szt. pojazdu służbowego typu PICKUP
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 170 732.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:
Dostawa 1 szt. pojazdu służbowego typu PICKUP
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji


Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w
odpowiedzi na procedurę otwartą

Wyjaśnienie:

Zgodnie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej
ręki jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego
albo ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i
nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione
w uprzednio prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu
Pickup, sprawa 39/>PU/2018/EMi, nie została złożona żadna oferta. W związku z
powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt
1 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, wymagania techniczne oraz zapisy projektu umowy, pozostały bez zmian.
Okoliczności powyższe wypełniają więc przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, dającą podstawę do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z
wolnej ręki.
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 138-314686
Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
04/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Benepol
ul. Zaborowska 1
Warszawa
05-860
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 170 732.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 162 601.63 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2018

