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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601396-2019:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Newport: Υπηρεσίες καντίνας και τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά
2019/S 244-601396

Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες – δημόσιες συμβάσεις

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Newport City Council
Ταχ. διεύθυνση: Civic Centre
Πόλη: Newport
Κωδικός NUTS: UKL21
Ταχ. κωδικός: NP20 4UR
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Joanne James
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@newport.gov.uk 
Τηλέφωνο:  +44 1633656656
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.newport.gov.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?
ID=AA0273

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
etenderwales.bravosolution.co.uk
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στη
διεύθυνση: https://etenderwales.bravosolution.co.uk

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Provision of a School Meals Catering Service to Schools within the City of Newport

mailto:procurement@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk
https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0273
https://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0273
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
https://etenderwales.bravosolution.co.uk
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Αριθμός αναφοράς: NCC-2019-064

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
55500000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Newport City Council invites tenders from experienced catering providers for the provision of a school meals
catering service to 43 primary schools, 9 high schools, 2 special schools and 1 pupil referral unit within its
geographical boundaries. The current contract for this provision expires on 31.7.2020 and the Council invites
tenders from experienced providers to deliver the new contract from 1.8.2020. The contract will be for a period

of 10 years and at the end of the 10th year the Council may, upon contract review, extend the contract period up
to 5 years on an annual basis or a period as agreed by both parties. It is considered that TUPE will apply.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000 000.00 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
55500000
55520000
55524000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKL21

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Newport City Council wishes to contract with an experienced provider to deliver a school meals catering
service to help it meet its corporate plan and well-being objectives to enable people to be healthy, independent
and resilient which contributes to Welsh Government’s well-being goal for a healthier Wales. The successful
contractor will deliver the service as a minimum in accordance with the Healthy Eating in Schools Wales
Regulations 2013. They will also engage with stakeholders to ensure continuous improvement throughout the
contract period that will work towards a significant reduction of sugar and unhealthy fat consumption, increase
the availability of plant based food options and increase the uptake of school meals. It is considered that TUPE
will apply. The ITT for this requirement can be accessed through etenderwales, ITT_79438 refers.

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο
Διάρκεια σε μήνες: 180

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
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The value in II.2.6) and duration in II.2.7) reflects the contract period of 10 years and at the end of the 10th year
Newport City Council may, upon contract review, extend the contract period up to 5 years on an annual basis or
a period as agreed by both parties.

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

III.1.4) Αντικειμενικοί κανόνες και κριτήρια συμμετοχής

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 για τη συμφωνία-πλαίσιο

IV.1.10) Προσδιορισμός των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων στη διαδικασία:

IV.1.11) Κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανάθεσης:

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 / Προθεσμία παραλαβής των
εκδηλώσεων ενδιαφέροντος
Ημερομηνία: 10/02/2020
Τοπική ώρα: 16:00

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

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1) Register your company on the etenderwales portal (this is only required once)
— browse to the eSourcing Portal: www.etenderwales.bravosolution.co.uk
— click the ‘Suppliers register here’ link,
— agree to the terms and conditions and click ‘continue’,
— enter your correct business and user details,
— note the username you chose and click ‘Save’ when complete,
— you will shortly receive an email with your unique password (please keep this secure).
2) Express an Interest in the project
— login to the portal with the username/password,
— click the ‘ITTs Open to All Suppliers’ link. (These are invitation to tender open to any registered supplier),
— click on the relevant ITT (itt_79438) available from 17.12.2019 to access the content,
— click the ‘Express Interest’ button in the ‘Actions’ box on the page,
— this will move the ITT into your ‘My ITTs’ page. (This is a secure area reserved for your projects only),

www.etenderwales.bravosolution.co.uk
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— click on the ITT code to access the content.
3) Responding to the tender
— you can now choose to ‘Create Response’ or ‘Decline to Respond’ (please give a reason if declining),
— you can now use the ‘Messages’ function to communicate with the buyer and seek any clarification,
— note the deadline for completion, then follow the onscreen instructions to complete the ITT,
— there may be a mixture of online and offline actions for you to perform (there is detailed online help
available).
If you require any further assistance use the online help, or the BravoSolution help desk is available Mon – Fri (8
a.m. – 6 p.m.) on:
— email: help@bravosolution.co.uk 
— tel. 0800 368 4850
(WA Ref:91987)
The buyer considers that this contract is suitable for consortia bidding.
Note: the authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information
record your interest on Sell2Wales at https://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=98214
Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver community benefits in
support of the authority’s economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may
relate in particular to social and environmental considerations. The community benefits included in this contract
are:
Community benefits will include apprenticeships and
(WA Ref:98214)
The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Newport City Council
Ταχ. διεύθυνση: Civic Centre
Πόλη: Newport
Ταχ. κωδικός: NP20 4UR
Χώρα: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1633656656
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.newport.gov.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:
13/12/2019

mailto:help@bravosolution.co.uk
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