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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:252470-2019:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Croydon: Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα
2019/S 104-252470

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Beaumont Primary School
Old Lodge Lane, Purley
Croydon
CR8 4DN
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Karen Eaton
Τηλέφωνο:  +44 7535071566
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karen@educationcateringsupport.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI6
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.beaumont.croydon.sch.uk

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.dropbox.com/home/Beaumont%20Primary%20School%20Catering%20Tender
%20doduments
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Education Catering Support Services
40 Hadley Close
Dudley
DY2 9JX
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Karen Eaton
Τηλέφωνο:  +44 7535071566
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karen@educationcateringsupport.co.uk 
Κωδικός NUTS: UKI62
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.educationcateringsupport.co.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.dropbox.com/home/Beaumont%20Primary%20School
%20Catering%20Tender%20doduments
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.dropbox.com/home/Beaumont%20Primary%20School%20Catering%20Tender%20doduments

mailto:karen@educationcateringsupport.co.uk
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https://www.dropbox.com/home/Beaumont%20Primary%20School%20Catering%20Tender%20doduments
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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:
School Catering Services — Beaumont Primary School

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55524000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
The leadership team at Beaumont Primary School wish to procure the services of a contract caterer to manage
its School's Catering Service. An innovative meal provider with a child centred business model is required.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 177 000.00 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
55520000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKI6
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Beaumont Primary School.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
The leadership at Beaumont Primary School want to appoint a caterer to provide a fully managed catering
service.
The school wants the caterer to provide meals that will encourage the school community to make healthy
choices and in turn increase the uptake of the meals that are served. Following is the timetable for procurement.
(Please note this may be subject to change).
Site Visits 4th June to 12th June
Closing Date 15th July
Supplier presentations week commencing 9th September
Contract award 20th September
Contract commences 1.1.2020

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality / Στάθμιση: 70
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Cost / Στάθμιση: 30
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 177 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
The option to extend for a further 2 years will be exercised subject to satisfactory performance.

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

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Contractors must have a minimum of 5 years trading within the education catering sector.

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:
These are cited in the contract specification.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή 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
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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: 15/07/2019
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 30/12/2019

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 15/07/2019
Τοπική ώρα: 17:00

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:
The leadership at Beaumont primary School require a caterer to provide a submission for provision of a
managed catering service. The contract that is being offered is a 3-year contract with the option to extend
for a further 2 years. The school require a bespoke service which addresses the clients desire to work with a
contractor who provides a child centred service.
Note: to register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders
Web Site at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=216049.
(MT Ref:216049)

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Education catering support services
40 Hadley Close
Dudley
DY2 9JX
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 7535071566
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: karen@educationcateringsupport.co.uk 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.educationcateringsupport.co.uk

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

https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=216049
mailto:karen@educationcateringsupport.co.uk
www.educationcateringsupport.co.uk
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VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/05/2019


