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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:559728-2019:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Kent: Σχολικά γεύματα
2019/S 228-559728

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Valley Invicta Academies Trust
Ταχ. διεύθυνση: Huntsman Lane, Maidstone
Πόλη: Kent
Κωδικός NUTS: UKJ4
Ταχ. κωδικός: ME14 5DS
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mrs Susan Byrne
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: s.byrne@viat.org.uk 
Τηλέφωνο:  +44 1622679421
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.rmandcconsultants.co.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA9341

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: www.mytenders.co.uk
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:
RM&C/2019/VIAT Prim/262

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15894210

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:s.byrne@viat.org.uk
www.rmandcconsultants.co.uk
https://www.mytenders.co.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA9341
www.mytenders.co.uk
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Valley Invicta Academies Trust (VIAT) is tendering the catering services across 4 secondary schools and 4
primary schools based in the Maidstone and Malling areas of Kent. The secondary and primary schools are
in separate tenders, both with a contract start date of August 2020. The primary schools are all in modern
buildings with well equipped kitchens; combined sales turnover is circa 200 000 GBP per annum. Whilst the
Trust has core objectives for the tender each school has budget responsibility and each Head Teacher has
specific requirements for their school. As a result these individual needs will need to be met as part of the tender
process and ‘one size will not fit all’. Local support and resources are an essential requirement for each of the
schools.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 648 000.00 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
55524000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKJ4
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
4 Primary Schools in Maidstone and Malling.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Valley Invicta Academies Trust (VIAT) is tendering the catering services across four secondary schools and
four primary schools based in the Maidstone and Malling areas of Kent. The secondary and primary schools
are in separate tenders, both with a contract start date of August 2020. The primary schools are all in modern
buildings with well equipped kitchens; combined sales turnover is circa 216 000 GBP per annum. Whilst the
Trust has core objectives for the tender each school has budget responsibility and each Head Teacher has
specific requirements for their school. As a result these individual needs will need to be met as part of the tender
process and ‘one size will not fit all’. Local support and resources are an essential requirement for each of the
schools.

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: 648 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 60
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τα όρια ως προς τον αριθμό των υποψηφίων που θα προσκληθούν
Προβλεπόμενος αριθμός υποψηφίων: 5

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
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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

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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: 03/01/2020
Τοπική ώρα: 13:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
Ημερομηνία: 03/02/2020

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
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VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the myTenders
website at https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=218069
(MT Ref:218069)

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: RM&C Consultants Ltd
Ταχ. διεύθυνση: Suite 3, Corner House Offices, High Street
Πόλη: Cranbrook
Ταχ. κωδικός: TN17 3HE
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: glenn.campbell@rmandcconsultants.co.uk 
Τηλέφωνο:  +44 7895837811
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.rmandcconsultants.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

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
22/11/2019

https://www.mytenders.co.uk/Search/Search_Switch.aspx?ID=218069
mailto:glenn.campbell@rmandcconsultants.co.uk
www.rmandcconsultants.co.uk

