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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448309-2019:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Μάντσεστερ: Υπηρεσίες τροφοδοσίας σχολείων με έτοιμα γεύματα
2019/S 184-448309

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Newall Green Primary School
Firbank Road, Newall Green, Wythenshawe
Manchester
M23 2YH
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Natalia Czobot
Τηλέφωνο:  +44 8452577050
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Natalia.czobot@schoolsbuyingclub.com 
Κωδικός NUTS: UKD33
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://newallgreen.manchester.sch.uk/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://in-tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub

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://in-tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://in-
tendhost.co.uk/schoolsbuyingclub
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:
BC-10607 Newall Green Primary School Catering
Αριθμός αναφοράς: BC-10607

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55524000
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Newall Green Primary School is a primary school in Manchester with approximately 650 pupils. The proposed
contract will be for the outsourced provision of catering services to the client. It is the client’s expectation that
the successful bidder shall be responsible for the operation of the catering function including employment
and management of staff, supply of foodstuffs, consumables and light equipment and preparing and serving
appropriate meals. The client will retain responsibility for payment of utilities and the operation and maintenance
of core catering equipment and facilities. The successful bidder will provide a range of good quality, nutritious,
attractively presented meals for pupils and staff, that comply with Government’s minimum nutritional and food
based standards for the educational sector. Meals should reflect growth in healthy eating trends, promote
uptake, and comply with the new Ofsted guidance for catering.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 930 000.00 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: UKD33
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Newall Green Primary School, Firbank Road, Newall Green, Wythenshawe, Manchester, M23 2YH.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Newall Green Primary School is a primary school in Manchester with approximately 650 pupils. The proposed
contract will be for the outsourced provision of catering services to the client. It is the client’s expectation that
the successful bidder shall be responsible for the operation of the catering function including employment
and management of staff, supply of foodstuffs, consumables and light equipment and preparing and serving
appropriate meals. The client will retain responsibility for payment of utilities and the operation and maintenance
of core catering equipment and facilities. The successful bidder will provide a range of good quality, nutritious,
attractively presented meals for pupils and staff, that comply with Government’s minimum nutritional and food
based standards for the educational sector. Meals should reflect growth in healthy eating trends, promote
uptake, and comply with the new Ofsted guidance for catering.

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: 930 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
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
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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:
As per the tendering documentation.

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
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: 21/10/2019
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
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IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/10/2019
Τοπική ώρα: 12:15
Τόπος:

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:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Newall Green Primary School
Firbank Road, Newall Green, Wythenshawe
Manchester
M23 2YH
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://newallgreen.manchester.sch.uk/

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:

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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/09/2019

http://newallgreen.manchester.sch.uk/

