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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318052-2018:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Εδιμβούργο: Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου
2018/S 139-318052
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (“NSS”)
Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9EB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Loraine Hartley
Τηλέφωνο: +44 1312756366
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: loraine.hartley@nhs.net
Κωδικός NUTS: UKM
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.uk/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?
ID=AA11883
I.2)

Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
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: www.publictenderscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.publictenderscotland.publiccontractsscotland.gov.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: www.publictenderscotland.publiccontractsscotland.gov.uk

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Υγεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
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Chilled Prepared Sandwiches
Αριθμός αναφοράς: NP777
II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
15811500

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Renewal of the national framework (reference NP777) to cover a full range of freshly prepared chilled
sandwiches and rolls.

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 9 000 000.00 GBP

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Borders
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and island
NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all entities
constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards,
Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)
Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working)
Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
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Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο
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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Dumfries and Galloway
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and island
NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all entities
constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards,
Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)
Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working)
Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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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Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Fife
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811511

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and island
NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all entities
constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards,
Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)
Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working)
Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period shall be 4 years

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Grampian
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
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15811500
II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and
island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all
entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health
Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS
(Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint
Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Greater Glasgow & Clyde
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and
island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all
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entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health
Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS
(Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint
Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council
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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Lanarkshire
Αριθμός τμήματος: 6

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and
island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all
entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health
Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS
(Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint
Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

21/07/2018
S139
http://ted.europa.eu/TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 / 14

EE/S S139
21/07/2018
318052-2018-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

7 / 14

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Lothian
Αριθμός τμήματος: 7

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and
island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all
entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health
Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS
(Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint
Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι
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II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
National Services Scotland
Αριθμός τμήματος: 8

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors
across Scotland, multi supplier framework, The Framework Agreement may be used by all mainland and
island NHS Scotland Health Boards and Special Boards (including the Common Services Agency) and by all
entities constituted pursuant to the National Health Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health
Boards, Special Health Boards and the Authority or other NHS organisations established pursuant to the NHS
(Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards established pursuant to the new Public Bodies (Joint
Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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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Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.
II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
NHS Tayside
Αριθμός τμήματος: 9

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors across
Scotland, multi supplier framework
The Framework Agreement may be used by all mainland and island NHS Scotland Health Boards and Special
Boards (including the Common Services Agency) and by all entities constituted pursuant to the National Health
Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or
other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards
established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The
City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
The City of Edinburgh Council
Αριθμός τμήματος: 10
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II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors across
Scotland, multi supplier framework
The Framework Agreement may be used by all mainland and island NHS Scotland Health Boards and Special
Boards (including the Common Services Agency) and by all entities constituted pursuant to the National Health
Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or
other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards
established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The
City of Edinburgh Council.

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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier spend data. The framework
period will be 4 years.

II.2)

Περιγραφή

II.2.1)

Τίτλος:
Golden Jubilee Hospital
Αριθμός τμήματος: 11

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15811500

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKM

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:

21/07/2018
S139
http://ted.europa.eu/TED

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 / 14

EE/S S139
21/07/2018
318052-2018-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

11 / 14

A range of freshly prepared chilled sandwiches and roll products to be used for patients, staff and visitors across
Scotland, multi supplier framework
The Framework Agreement may be used by all mainland and island NHS Scotland Health Boards and Special
Boards (including the Common Services Agency) and by all entities constituted pursuant to the National Health
Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or
other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland)Act 1978) and any Integrated Joint Boards
established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The
City of Edinburgh Council.
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

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 48
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: όχι

II.2.12)

Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους
Οι προσφορές πρέπει να παρουσιάζονται με τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων ή να περιλαμβάνουν
ηλεκτρονικό κατάλογο

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
Total value shown is for duration of the framework and based on 12 months supplier data. The framework period
will be 4 years

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:
Economic operators may be excluded from this competition if they are in breach of any of the situations referred
to in Regulation 58 of the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
See contract / tender documentation which incorporates requirements of the ESPD (Scotland) and the financial
period for reporting in the previous 3 financial years.
1) all candidates will be required to provide a statement, covering the 3 previous financial years including the
overall turnover of the candidate in respect of the activities which are of a similar type to the subject matter of
this Notice;
2) all candidates will be required to provide statements of accounts or extracts from those accounts relating to
their business.
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Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Minimum level(s) of standards possibly required:
As indicated in the Terms and Conditions the following insurance cover and minimum levels are required:
1) Public Liability Insurance: 5 000 000 GBP;
2) Professional Indemnity Insurance: 2 000 000 GBP — for any 1 incident in any 1 year.
III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
See contract / tender documentation which incorporates requirements of the ESPD (Scotland).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
1) A copy of a valid certificate issued within the last 12 months, certified by a UKAS accredited Certification
Body confirming that the economic operators holds a relevant certificate to one of the following standards as
applicable:
— BRC Global Standard for Food Safety (Issue 6 or above),
— BRC Global Standard for Storage and Distribution (Issue 2 or above),
— STS Code of Practice for Suppliers to the Public Sector (Version 8),
— SALSA or SALSA Plus (Issue 4).
Certification to any of the above standards must be maintained by suppliers at all times during the Framework
Agreement.
Our Supplier Assessment Agents, STS, will facilitate the management of certification standards on behalf of
NHSS.

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
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η 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
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 11

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
Θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός

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
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Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2018/S 069-152600
IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/08/2018
Τοπική ώρα: 09:00

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: 30/08/2018

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 30/08/2018
Τοπική ώρα: 09:00
Τόπος:
Gyle Square, South Gyle Crescent Edinburgh.

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
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:
The Framework Agreement may be used by all mainland and island NHS Scotland Health Boards and Special
Boards (including the Common Services Agency) and by all entities constituted pursuant to the National Health
Service (Scotland) Act 1978 (i.e. all NHS Scotland Health Boards, Special Health Boards and the Authority or
other NHS organisations established pursuant to the NHS (Scotland) Act 1978) and any Integrated Joint Boards
established pursuant to the new Public Bodies (Joint Working) Scotland Act 2014. All Scottish Hospices. The
City of Edinburgh Council
The indicative total contract value shown is based on a circa 2 200 000 GBP per annum over a 4 year contract.
A subcontract clause has been included in this contract. For more information see: http://
www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363
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:
The Statement of Requirements will detail the Community Benefit background and objectives. The contract will
mandate that suppliers respond in its tender outlining current Community Benefits and proposals if successful
and mandating that they support the overall Community Benefit concept and process including a contract and
supplier management process post award.
(SC Ref:547925)

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
The Common Services Agency (more commonly known as NHS National Services Scotland) (“NSS”)
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Gyle Square (NSS Head Office), 1 South Gyle Crescent
Edinburgh
EH12 9EB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο: +44 1698794410
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.nhsscotlandprocurement.scot.nhs.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:
The Authority will notify economic operators who submitted a tender or (where no deselection process has
previously been made) applied to be selected to tender, of its decision to award the Framework Agreement
which notification will contain, among other information, a summary of the reasons as to why the economic
operator was unsuccessful. The notification will incorporate a “standstill period” of a minimum of 10 (ten) clear
calendar days (or a minimum of 15 (fifteen) if the communication method used is not electronic) between
the date in which the Authority despatches the notice(s) and the date on which the Authority proposes to
conclude the relevant Framework Agreement. The bringing of court proceedings against the Authority during
the standstill period will automatically continue the prohibition on entering into the Framework Agreement until
the court proceedings are determined, discontinued or disposed of, or the court, by interim order, brings to an
end the prohibition. The remedies that may be awarded by the courts before the Framework Agreement has
been entered into include the setting aside of the decision to award the Framework Agreement to the winning
tenderer(s). The bringing of court proceedings against the Authority after the Framework Agreement has been
entered into will not affect the Framework Agreement unless grounds for the imposition of special penalties
under the Public Contracts (Scotland) Regulations 2015 can be established. Otherwise the remedies that may
be awarded by the courts where the Framework Agreement has been entered into are limited to the award of
damages.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
19/07/2018

21/07/2018
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http://ted.europa.eu/TED
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