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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127069-2019:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Λονδίνο: Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα
2019/S 055-127069

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Burdett-Coutts and Townshend Foundation CE Primary School
Rochester Street
London
SW1P 2QQ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://burdettcoutts.co.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
St Barnabas CofE Primary
St Barnabas Street
London
SW1W 8PF
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.stbarnabasprimary.org.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
St Clement Danes CE Primary School
Drury Lane
London
WC2B 5SU
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.st-clementdanes.westminster.sch.uk/

mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk
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I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
St Gabriel’s CofE Primary School
Churchill Gardens
London
SW1V 3AG
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://stgabrielsprimary.co.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
St George’s Hanover Square CofE Primary School
South Street
London
W1K 2XH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.sghsprimary.co.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Tachbrook Nursery School
Cockburn House, Aylesford Street
London
SW1V 3RT
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.tachbrooknurseryschool.co.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
St Matthew’s CE Primary School
18 Old Pye Street
London
SW1P 2DG
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.stmwschool.org.uk/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
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St Vincent de Paul RC School
Morpeth Terrace
London
SW1P 1EP
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.svpcatholicprimary.org/

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Westminster Cathedral RC School
Bessborough Place
London
SW1V 3SE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1276-673880
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pqq@litmuspartnership.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.westminstercathedralprimary.org.uk/

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://litmuspartnership.co.uk/sq/westminster9/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Westminster Primary Schools (Cluster 9) — Tender for Catering Services

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55524000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
The successful supplier will be required to provide catering services to 9 primary/nursery schools based in the
London borough of Westminster (see Section I: Contracting authority).

mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk
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Collectively, the 9 primary schools with approximately 1 600 pupils have all formed a cluster (namely cluster 9)
for the purposes of conducting a tender exercise that will extract them from the existing council group contract.
Further details on each participating school can be found their corresponding dedicated website.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 625 000.00 GBP

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKI
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
See Section I: Contracting authority.
London, UNITED KINGDOM.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Basis of Contract.
The Cluster of 9 schools wishes to participate in a tender process with the intention of appointing a supplier to
deliver full catering services. The contract is estimated to commence in April 2020 and will be for an initial period
of 3 years plus an option to extend up to a maximum of 5 years.
In order to deliver best value, the contract will be awarded either on a group or individual “fully inclusive fixed
meal price” basis.
The estimated turnover to be 1 575 000 GBP (over 3 years for the initial period).
Objectives:
The appointed supplier will have significant experience of delivering quality catering services within primary
and nursery schools and should have suitable experience and expertise of successfully increasing pupil meal
uptake. With the experience of successfully managing the TUPE process, the supplier should ideally have a
strong operational base in London, together with a compelling attitude towards making the lunchtime service
appealing, healthy and educational for children.
Ultimately, it is important that the supplier can demonstrate a proven ability to manage an efficient catering
service through the application of effective staff training, best practice and quality control that delivers continual
“best value” to each participating school.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 625 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 01/04/2020
Λήξη: 31/03/2025
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός: 5
Μέγιστος αριθμός: 10
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Αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή του περιορισμένου αριθμού υποψηφίων:
A minimum of 5 suppliers and a maximum of 10 suppliers will be taken forward to the tender stage of the
process. Where less than 5 suppliers meet the minimum standards, only those that meet the minimum
standards will be taken through to the tender stage. Where more than 5 suppliers meet the minimum standard,
those suppliers with the highest scores will proceed to the tender stage.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ναι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Κλειστή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/04/2019
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Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 14/06/2019

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Interest in the selection process should be expressed via email only to pqq@litmuspartnership.co.uk  clearly
stating within this email which contract/notice you are referring to. Please also provide, as a minimum, a contact
name, full company postal address and telephone number.
The Selection Questionnaire and associated documents can be obtained at: https://litmuspartnership.co.uk/sq/
westminster9/
The closing date for receipt of the Selection Questionnaire is 19.4.2019 (12:00). Suppliers are required
to ensure that documents are obtained and returned to The Litmus Partnership Limited, by email to
pqq@litmuspartnership.co.uk  by the above closing date and time.
Documents in respect of economic/financial standing (where indicated in the Selection Questionnaire) shall be
returned to The Litmus Partnership Limited, by email to pqq@litmuspartnership.co.uk  by the above closing date
and time.
It will be the supplier's responsibility to obtain any necessary documents in order to submit a response by the
closing date and time.
The contracting authority reserves the right not to award any or part of the contract which is the subject of this
Contract Notice and reserves the right to terminate the procurement process at any time.
The contracting authority will not be liable for any costs incurred by those expressing an interest in tendering for
this contract opportunity.
The contracting authority will consider variant bids, evaluating them (so far as the variant or the evaluation of
the variant is in the opinion of the contracting authority practicable) on the same basis as a conforming bid, but
shall not be obliged to accept any such bid in preference to a conforming bid even if the variant bid scores more
highly. No variant will be considered unless the bidder simultaneously submits a conforming bid.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Westminster Primary Schools (cluster 9)
London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:

mailto:pqq@litmuspartnership.co.uk
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