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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263369-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Irvine: Πόρτες
2017/S 129-263369
Προκήρυξη σύμβασης
Αγαθά
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
North Ayrshire Council
Cunninghame House, Friars Croft
Irvine
KA12 8EE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: +44 1294324730
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement@north-ayrshire.gov.uk
Φαξ: +44 1294324054
Κωδικός NUTS: UKM33
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.north-ayrshire.gov.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?
ID=AA00337
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.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:
Supply of Composite Front and Rear Door Set.
Αριθμός αναφοράς: NAC-2097

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44221200

II.1.3)

Είδος σύμβασης
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Αγαθά
II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Supply of Composite Front and Rear Door Set.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία

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
44221200

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM33

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Supply of Composite Front and Rear Door Set.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality / Στάθμιση: 20
Τιμή - Στάθμιση: 80

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 080 000.00 GBP

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
2 option years.

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:
For Completion by Non-UK Businesses Only:
If required by the member state, bidders are required to be enrolled in the relevant professional or trade
registers within the country in which they are established.
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Bidders must confirm if they hold the particular authorisation or memberships.
III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Bidders will be required to have a minimum ‘general’ yearly turnover of 1 000 000 GBP for the last 3 years.
Bidders who cannot meet the required level of turnover will be excluded from this tender.
Where turnover information is not available for the time period requested, the bidder will be required to state the
date which they were set up/started trading.
It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commence of any
subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:
Employer's (Compulsory) Liability Insurance = 10 000 000 GBP.
Public Liability Insurance = 10 000 000 GBP.
Product Liability Insurance = 5 000 000 GBP.
http://www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Bidders will be required to provide examples that demonstrate that they have the relevant experience over the
past 3 years to deliver the supplies as described in part II.2.4) of this Contract Notice.
Unsatisfactory experience will result in a fail and exclusion from the tender process.
Optional below please delete if not required.
Bidders must provide 2 satisfactory references on the reference templates provided in the Instruction to Tenders
document. References should be completed and signed by previous customers for contracts of a similar nature,
value scope and size. Completed reference templates must be uploaded into the general attachments area of
the qualification envelope. If any of the referees score the bidder less than 3 the bidder will be excluded from the
tender process.
Bidders will be required to confirm details of the technicians or technical bodies who they can call upon,
especially those responsible for quality control.
Bidders will be required to confirm that they have (or have access to) the relevant supply chain management
and tracking systems used by them to deliver the types of requirements detailed in II.2.4) in this Contract Notice.
Bidders will be required to confirm that they will allow checks to be conducted on their production and technical
capacities and where necessary on the means of study and research facilities available to it and on the quality
control measures employed.
Bidders will be required to confirm whether they intend to subcontract and, if so, for what proportion of the
contract.
Bidders must confirm that they will provide samples, descriptions and/or photographs of the products to be
supplied which do not require a certificate of authenticity:
The bidder must confirm that they will provide certificates of authenticity where required. If this cannot be
provided, bidders will be required to explain why, and to confirm details of other means of proof that can be
provided.
(North Ayrshire Council, Cunninghame House, Friars Croft, IRVINE, KA128EE, NAC-2097).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Quality Management Procedures
1. The bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance in
accordance with BS EN ISO 9001 (or equivalent),
or 2. A quality management policy authorised by their Chief Executive or equivalent. Please see the ESPD
Guidance documents in the Instruction to Tenderers document for full details.
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Environmental Management Standards
1. The Bidder must hold a UKAS (or equivalent) accredited independent third party certificate of compliance
with BS EN ISO 14001 (or equivalent) or a valid EMAS (or equivalent) certificate, or 2. A Environmental
management policy authorised by their Chief Executive or equivalent Please see the ESPD Guidance within the
Instruction to Tenderers document for full details,
Health and Safety Procedures
1. The bidder must hold a UKAS (or equivalent), accredited independent third party certificate of compliance
in accordance with BS OHSAS 18001 (or equivalent) or have, within the last 12 months, successfully met the
assessment requirements of a construction-related scheme in registered membership of the Safety Schemes in
Procurement (SSIP) forum. or 2. A Health and Safety policy authorised by their Chief Executive or equivalent,
Full details are contained within the ESPD guidance form within the Instructions to tenderers document.
III.1.5)

Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
The under-noted are conditions of this tender Quality Management Procedures Health and Safety
Environmental management systems.

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: 07/08/2017
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
Διάρκεια σε μήνες: 3 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 07/08/2017
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
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North Ayrshire Council.
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
Θα τίθενται ηλεκτρονικές παραγγελίες
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
North Ayrshire Council have decided not to use Lots for this tender for the reason(s) stated below:
Value of contract not suitable for Lots;
Nature of the contract not suitable for Lots;
The buyer is using PCS-Tender to conduct this ITT exercise. The Project code is itt_18834 / project code:
project_8403. For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?
ID=2343
Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://
www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361
A summary of the expected community benefits has been provided as follows:
Refer to instructions in PCS-T
(SC Ref: 503260).

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
North Ayrshire Council
Cunninghame House, Friars Croft
Irvine
KA12 8EE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: +44 1294324730
Φαξ: +44 1294324054
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.north-ayrshire.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:
06/07/2017
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