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Polska-Radom: Roboty budowlane
2016/S 059-098932
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
ul. Samorządowa 1
Osoba do kontaktów: Anna Dobrzańska
26-601 Radom
POLSKA
E-mail: sekretariat.cpd@mf.gov.pl
Faks: +48 483673626
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.cpd.mf.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.cpd.mf.gov.pl/profil-nabywcy
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: usługi infrastruktury teleinformatycznej dla scentralizowanych systemów informatycznych Resortu
Finansów

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II.A: Przedmiot zamówienia (Roboty budowlane)
II.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.
II.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom.

II.3)

Informacje na temat umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej: nie

II.4)

Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów przy ul.
Samorządowej 1 w Radomiu polegająca na wykonaniu w formule „zaprojektuj i wybuduj” budynku biurowoadministracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i pierwszym wyposażeniem oraz rozbudowa istniejącej
infrastruktury.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 3 600 000 i 4 000 000 PLN
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Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45000000, 71220000

II.6)

Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia oraz czas trwania zamówienia
Okres w miesiącach: 17 (od udzielenia zamówienia)

II.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.8)

Informacje dodatkowe:

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie współfinansowane ze
środków UE. W 84,62 % wynagrodzenia zostanie zrealizowana w ramach
projektu „Chmura obliczeniowa Resortu Finansów” (HARF)w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa
na lata 2014-2020.
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Informacje na temat ogólnych ram prawnych

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2016
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