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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466186-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Μπέλφαστ: Πακέτα λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών
2017/S 224-466186
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Colleges Northern Ireland
39A Stockmans Way
Belfast
BT9 7ET
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ict.cpdfinance-ni.gov.uk
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ict.cpd@finance-ni.gov.uk
Κωδικός NUTS: UK
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://etendersni.gov.uk/epps
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://etendersni.gov.uk/epps
I.2)

Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών

I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://etendersni.gov.uk/epps
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
etendersni.gov.uk/epps

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:
Dept for the Economy Northern Ireland Further Education Colleges — Learner Management System.

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48517000

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
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The 6 Northern Ireland Further Education Colleges require a system for learner records management,
incorporating timetabling and reporting. A single multi-tenanted solution is required, that ensures each
College has access to only their own data with appropriately customised systems, processes and reporting.
Fundamentally, the learner management system is required to: Fit naturally with the day-to-day operations of
curriculum delivery; Cover all aspects of learner records; Provide a wide range of management information for
use at all levels of management within the College and meeting both in-year and strategic information needs;
Provide a wide range of functions, spanning the process of curriculum / learner management to support the
day-to-day work of academic and administrative staff; and Share data with other systems via data interface or
import/export functions.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 800 000.00 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
48517000

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKN0

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
The 6 Northern Ireland Further Education Colleges require a system for learner records management,
incorporating timetabling and reporting. A single multi-tenanted solution is required, that ensures each
College has access to only their own data with appropriately customised systems, processes and reporting.
Fundamentally, the learner management system is required to: Fit naturally with the day-to-day operations of
curriculum delivery; Cover all aspects of learner records; Provide a wide range of management information for
use at all levels of management within the College and meeting both in-year and strategic information needs;
Provide a wide range of functions, spanning the process of curriculum / learner management to support the
day-to-day work of academic and administrative staff; and Share data with other systems via data interface or
import/export functions.

II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Scored Qualitative Criteria / Στάθμιση: 60
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Scored Quantitative Criterion / Στάθμιση: 40

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 10 800 000.00 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
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
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The initial contract period is 5 years, there are 2 optional extension periods of 2 years each. Prior to the expiry
of the second 2 year extension period, Colleges NI will assess whether the system is sustainable, still fit for
purpose and meets the organisation's needs. Subject to this approval and obtaining the additional budget,
Colleges NI may wish to extend the Support and Maintenance of the system on an annual basis.
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

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Tenderers must evidence that they hold ISO27001:2015 certification. Tenderers must provide a copy certificate
showing the awarding body and certification number.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Tenderers must demonstrate their experience in the last 3 years, using 1 example, of the successful provision
of a solution and services similar to the requirements of this specification, which included multiple Colleges (2
or more) and included the full FE and HE Curriculum in addition to Apprenticeships and the provision of funding
reports to the appropriate funding body. Contractors must provide detailed responses in terms of contracts or
projects delivered including but not limited to: — Contract(s) start and end dates. — Organisation name. —
Number of sites.

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:
As stated in the Terms and Conditions of Contract.

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
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IV.2.1)

Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 22/12/2017
Τοπική ώρα: 15:00

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 22/03/2018

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 22/12/2017
Τοπική ώρα: 15:30
Τόπος:
Central Procurement Directorate, 303 Airport Road West, BT3 9ED.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Only CPD Procurement staff with access to the tender profile on eTendersNI.

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
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
The figure indicated in II.1.5 represents the upper limit of an estimated contract value which ranges from (7 200
000 GBP to 10 800 000 GBP). This range. reflects the potential scale of the contract and takes into account
such changes to the scope and/or scale which may result from future operational requirements. The pricing
strategy applied and the setting of cost/profit margins are a commercial decision for economic operators when
submitting a bid for this competition. In addition, neither CPD nor the Authority can provide any guarantee as
to the level of business under this contract. Contract Monitoring. The successful contractor's performance on
the contract will be regularly monitored. Contractors not delivering on contract requirements is a serious matter.
It means the public purse is not getting what it is paying for. If a contractor fails to reach satisfactory levels of
contract performance they will be given a specified time to improve. If, after the specified time, they still fail to
reach satisfactory levels of contract performance, the matter will be escalated to senior management in CPD
for further action. If this occurs and their performance still does not improve to satisfactory levels within the
specified period, it may be regarded as an act of grave professional misconduct and they may be issued with
a Notice of Unsatisfactory Performance and the contract may be terminated. The issue of a Notice Satisfactory
Performance will result in the contractor being excluded from all procurement competitions being undertaken by
Centres of Procurement Expertise on behalf of bodies covered by the Northern Ireland Procurement Policy for
a period of 12 months from the date of issue of the Notice. This contract will not be awarded in Lots as a single
supplier is required.

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
The UK does not have any such bodies with responsibility for appeal/mediation procedures.
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Belfast
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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:
CPD will comply with the Public Contracts Regulations 2015 and, where appropriate, will incorporate a
standstill period (i.e. a minimum of 10 calendar days) at the point information on the award of the contract is
communicated to tenderers. That notification will provide full information on the award decision.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
20/11/2017
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