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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

GESTO Sp. z o. o.
ul. Lubuska 12/14
Katowice
40-219
Polska
Osoba do kontaktów: Przemysław Szczepaniak
E-mail: gesto@gesto.pl 
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gesto.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.gesto.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo - spółka z o.o.

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Produkcja prefabrykatów betonowych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Maszyna do produkcji elementów prefabrykowanych

II.1.2) Główny kod CPV
42997300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Samojezdna maszyna formująca oraz wibrująca w technologii ciągłego rozformowania do produkcji elementów
żwirobetonowych o wym. 4000 x 2000 x 1300 mm i mniejszych z możliwością zbrojenia elementów betonowych
prętami stalowymi wraz z kompletnym systemem sterowania elektronicznego i komputerowego wyposażona w
instalację elektryczną, instalację hydrauliczną zawierającą olej antyathezyjny oraz zestaw trzech form (część
denna, płyta, komin)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

mailto:gesto@gesto.pl
http://www.gesto.pl
http://www.gesto.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Samojezdna maszyna formująca oraz wibrująca w technologii ciągłego rozformowania do produkcji elementów
żwirobetonowych o wym. 4000 x 2000 x 1300 mm i mniejszych z możliwością zbrojenia elementów betonowych
prętami stalowymi wraz z kompletnym systemem sterowania elektronicznego i komputerowego wyposażona w
instalację elektryczną, instalację hydrauliczną zawierającą olej antyathezyjny oraz zestaw trzech form (część
denna, płyta, komin)
Parametry techniczne:
- projekt specjalistyczny do produkcji żelbetowych elementów o dużej wadze 4,5 t i rozmiarach
4000x2000x1300 mm;
- kosz zasypowy, obrót do rozformowania
- wibracje elektroniczne sterowane falownikiem;
- czas na wykonanie jednego wyrobu 8 - 12 minut;
- zasilanie 21KW
- formy do produkcji: część denna 3000x2000x1100 mm, płyta 3000x2000x150 mm, komin fi 550mm z zamkami
do zamocowania zbrojenia z wibratorami i felcem jaskółczy ogon
- możliwe modyfikacje wysokości elementu
- maszyna wraz z montażem i rozruchem w zakładzie produkcyjnym
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ, dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 2
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-01C8/16-001

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2016
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/10/2016
Czas lokalny: 13:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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Warszawa
Polska

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2016


