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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:327161-2019:TEXT:EL:HTML

Ιρλανδία-Longford: Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
2019/S 133-327161

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Irish Prison Service
IDA Business Park, Ballinalee Road, Longford, Co. Longford
Longford
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Tender operations
Τηλέφωνο:  +353 761008000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Support@ogp.gov.ie 
Κωδικός NUTS: IE
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ogp.gov.ie/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351

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: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150165&B=ETENDERS_SIMPLE
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://irl.eu-
supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150165&B=ETENDERS_SIMPLE
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Contract for the Provision of Catering and Hospitality Services for Irish Prison Service College
Αριθμός αναφοράς: PROJ000005343

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55500000

mailto:Support@ogp.gov.ie
http://www.ogp.gov.ie/
https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/351
http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150165&B=ETENDERS_SIMPLE
http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150165&B=ETENDERS_SIMPLE
http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=150165&B=ETENDERS_SIMPLE
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
In summary, the services comprise: catering and hospitality services at Irish Prison Service College, Portlaoise,
Co. Laois.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR

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
55500000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: IE
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Dublin 1

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
In summary, the services comprise: catering and hospitality services at Irish Prison Service College, Portlaoise,
Co. Laois.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality of tenderer’s proposed operational and mobilisation plan / Στάθμιση: 150
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality of tenderer’s proposed health and safety / Στάθμιση: 150
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality of tenderer’s proposed environmental and sustainability efficiencies /
Στάθμιση: 150
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality of tenderer’s proposals in respect of contract performance management
and reporting / Στάθμιση: 150
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ultimate cost / Στάθμιση: 400

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 000 000.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
The client reserves the right to extend the term for a period or periods of up to 6 months with a maximum of 2
such extensions permitted subject to its obligations at law.

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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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:
Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie
(RFT #153802).

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie
(RFT #153802).

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie
(RFT #153802).

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:
Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie
(RFT #153802).

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
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

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: 27/08/2019
Τοπική ώρα: 12:00

www.etenders.gov.ie
www.etenders.gov.ie
www.etenders.gov.ie
www.etenders.gov.ie
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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
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/08/2019
Τοπική ώρα: 12:00

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:
Please refer to the request for tender documents associated with the notice published on www.etenders.gov.ie
(RFT #153802).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
The High Court of Ireland
Dublin
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
Τηλέφωνο:  +353 18886000

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Please consult with your own legal advisors.

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
09/07/2019

www.etenders.gov.ie

