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Ηνωμένο Βασίλειο-Portsmouth: Έπιπλα κουζίνας
2016/S 200-360392

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

First Wessex
30940R
Peninsular House, Wharf Road
Portsmouth
PO2 8HB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mrs Samantha Coonan
Τηλέφωνο:  +44 2392896764
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: samantha.coonan@firstwessex.org 
Κωδικός NUTS: UKJ3
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.firstwessex.org
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.firstwessex.org

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: www.housingprocurement.com
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.housingprocurement.com

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
First Wessex — Supply & Delivery of pre-assembled Kitchen Units & Accessories.
Αριθμός αναφοράς: DN164761

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39141000

II.1.3) Είδος σύμβασης
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Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
First Wessex seek a supplier for the delivery of pre-assembled kitchen units and accessories for its 20 500
Housing stock across Hampshire. FW currently replace up to 450 Kitchens per year on an asset management
programme basis. FW directly employ their own team of trade-staff to complete the kitchen installations so
this contract is supply only. First Wessex kitchen programme is approximately 4 weeks in advance. We would
ask that the successful supplier has the capacity to deliver 8 fully assembled kitchens each week to any of our
properties within our operational area between 8.30am & 9.30am. Please see the Specification for more details.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 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
39141000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKJ3

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
First Wessex seek a supplier for the delivery of pre-assembled kitchen units and accessories for its 20 500
Housing stock across Hampshire. FW currently replace up to 450 Kitchens per year on an asset management
programme basis. FW directly employ their own team of trade-staff to complete the kitchen installations so
this contract is supply only. First Wessex kitchen programme is approximately 4 weeks in advance. We would
ask that the successful supplier has the capacity to deliver 8 fully assembled kitchens each week to any of our
properties within our operational area between 8:30 and 9:30. Please see the Specification for more details.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality / Στάθμιση: 40
Τιμή - Στάθμιση: 60

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 500 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 36
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
The Contract shall be for 36 months, with the possibility of extension subject to satisfactory performance. The
Contract and performance under it will be reviewed monthly. The offer of such extensions shall be at FW's sole
discretion. It is FW's intention to tender for a 3 + 2 year contract to run after the initial 12 month contract.

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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It is FW's intention to tender for a 3 + 2 year contract to run after the initial 12 month contract.

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
Potential providers should note that this estimated value is based on First Wessex current anticipated
requirements. This value may increase in the event that the Group acquires additional units during the term
of the Contract, whether obtained through a merger or acquisition and requires the services covered by the
Contract to be performed.

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
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Requirements will be described in the tender documentation. Candidates are referred to Regulation 57 and
Regulation 58 of the Public Contracts Regulations 2015.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

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 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: όχι

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: 14/11/2016
Τοπική ώρα: 12:00
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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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 14/11/2016
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
Peninsular House
Wharf Road
Portsmouth
Hampshire
PO2 8HB.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
5 years from the Contract Start Date. Approximately 01/01/22.

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Potential providers should note that this estimated value is based on First Wessex current anticipated
requirements. This value may increase in the event that the Group acquires additional units during the term
of the Contract, whether obtained through a merger or acquisition and requires the services covered by the
Contract to be performed.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
First Wessex
Peninsular House, Wharf Road
Portsmouth
PO2 8HB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 2392896819
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: procurement.admin@firstwessex.org 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.firstwessex.org

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:
11/10/2016

mailto:procurement.admin@firstwessex.org
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