
EE/S S97
20/05/2017
191307-2017-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1 / 10

20/05/2017 S97
http://ted.europa.eu/TED

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

1 / 10

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:191307-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Λίβερπουλ: Έπιπλα
2017/S 097-191307

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

The Minister for the Cabinet Office acting through Crown Commercial Service
9th Floor The Capital Old Hall Street
Liverpool
L3 9PP
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 3450103503
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: supplier@crowncommercial.gov.uk 
Κωδικός NUTS: UK
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.gov.uk/ccs
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk

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: http://ccs-agreements.cabinetoffice.gov.uk/procurement-pipeline
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: public procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Supply, Delivery and Installation of Furniture and Associated Services.
Αριθμός αναφοράς: RM3812

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39100000

II.1.3) Είδος σύμβασης

mailto:supplier@crowncommercial.gov.uk
www.gov.uk/ccs
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
http://ccs-agreements.cabinetoffice.gov.uk/procurement-pipeline
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
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Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Crown Commercial Service (the Authority) is putting in place a Framework Agreement for use by the UK public
sector bodies identified at V1.3 (and any future successors to these organisations), which include Central
Government Departments and their Arm's Length Bodies and Agencies, Non Departmental Public Bodies, NHS
bodies and Local Authorities.
This Procurement will establish a multi-Supplier Framework Agreement for the supply, delivery and installation
of furniture and associated furniture services.
The Framework Agreement will have 5 Lots:
Lot 1 — GPU HUB Programme
Lot 2 — Office Furniture
Lot 3 — Residential Furniture
Lot 4 — High Density Steel Storage
Lot 5 — Repair and Renovation
Potential Providers are permitted to bid for one, all, or any combination of the Lots.
Contracting Authorities will be permitted to hold an electronic auction as part of a further competition to establish
a contract under this Framework Agreement.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 330 000 000.00 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:
GPU Hub Programme
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39173000
39130000
79934000
39110000
39140000
39150000
39100000
39120000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
United Kingdom.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Multi-Supplier Framework Agreement to supply, deliver and install furniture for GPU Hub Programmes. Furniture
will include workstations, workstation chairs, storage, conference furniture, break-out furniture and general
sundries.
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The requirement will cover supply of furniture, delivery, implementation, aftercare, specialist user requirements
and post implementation support.
GPU in consultation with HMRC are leading on the Government Hub Programmes, which have been initiated
to respond to the changing requirements of Government Departments and to create a more efficient property
portfolio across the UK. Specific to HMRC, the Building our Future Locations Programme is overseeing the
structural reorganisation of HMRC, which will see the current landscape of 170 offices consolidated into 13
modern Regional Centres, equipped with the digital infrastructure and training facilities needed to make HMRC
a more highly-skilled organisation, fit for the demands of the 21st century.

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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 185 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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

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
The estimated value of Lot 1 is between 157 000 000 GBP and 185 000 000 GBP.
The duration referenced in Section II.2.7 is for the placing of orders and is the initial Framework Agreement
period of two (2) years. The Authority may extend the duration of the Framework Agreement for any period or
periods up to a maximum of two (2) years in total from the expiry of the initial Framework Agreement period.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Office Furniture
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39150000
39173000
39120000
39130000
79934000
39140000
39110000
39100000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
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Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
United Kingdom with some limited requirements overseas.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Multi-Supplier Framework Agreement for the supply, delivery and installation of office furniture including office
seating, visitor seating, beam seating, lounge seating, educational seating, desking, desk screens, conference
tables, meeting room furniture, timber and steel storage and associated products.

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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 92 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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

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
The estimated value of Lot 2 is between 79 000 000 GBP and 92 000 000 GBP.
The duration referenced in Section II.2.7 is for the placing of orders and is the initial Framework Agreement
period of two (2) years. The Authority may extend the duration of the Framework Agreement for any period or
periods up to a maximum of two (2) years in total from the expiry of the initial Framework Agreement period.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Residential Furniture
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39140000
39143000
39100000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
United Kingdom with some limited requirements overseas.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Multi-Supplier Framework Agreement for the supply, delivery and installation of bedroom furniture, study
furniture, living room furniture, dining room furniture and associated products.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 19 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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

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
The estimated value of Lot 3 is between £16m and £19m.
The duration referenced in Section II.2.7 is for the placing of orders and is the initial Framework Agreement
period of two (2) years. The Authority may extend the duration of the Framework Agreement for any period or
periods up to a maximum of two (2) years in total from the expiry of the initial Framework Agreement period.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
High Density Steel Storage
Αριθμός τμήματος: 4

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
39100000
39173000
39131100

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
United Kingdom.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Multi-Supplier Framework Agreement for the supply, delivery and installation of high density steel storage,
including static and mobile storage systems, hand and electronically operated storage units, rotary storage and
associated products.

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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 28 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
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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
The estimated value of Lot 4 is between £24m and £28m.
The duration referenced in Section II.2.7 is for the placing of orders and is the initial Framework Agreement
period of two (2) years.The Authority may extend the duration of the Framework Agreement for any period or
periods up to a maximum of two (2) years in total from the expiry of the initial Framework Agreement period.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Repair and Renovation
Αριθμός τμήματος: 5

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
50850000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
United Kingdom.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Multi-Supplier repair and renovation services for a range of furniture products including but not limited to
residential and office furniture.

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
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 6 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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

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 estimated value of Lot 5 is between £4m and £6m.
The duration referenced in Section II.2.7 is for the placing of orders and is the initial Framework Agreement
period of two (2) years.The Authority may extend the duration of the Framework Agreement for any period or
periods up to a maximum of two (2) years in total from the expiry of the initial Framework Agreement period.

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:
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Potential Providers will be
assessed in accordance with Section 5 of Chapter 2 of the Public Contracts Regulations 2015, (implementing
Title II, Chapter III, Section 3, Sub-section I of Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the
Council), on the basis of information provided in response to an Invitation to Tender (‘ITT’).
This Procurement will be managed electronically via the Authority's e-Sourcing Suite. To participate in this
Procurement, participants must first be registered on the e-Sourcing Suite.
If you have not yet registered on the e-Sourcing Suite, please go online to: https://
gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk.
You can then access the link ‘Register for CCS eSourcing’. Please note that, to register, you must have a valid
DUNS number (as provided by Dun and Bradstreet) for the organisation which you are registering, who will be
entering into a contract if invited to do so. Full instructions for registration and use of the system can be found at:
https://www.gov.uk/government/publications/esourcing-tool-guidance-for-suppliers
Once you have registered on the e-Sourcing Suite, a registered user can express an interest for a specific
procurement. This is done by emailing ExpressionOfInterest@crowncommercial.gov.uk .
Your email must clearly state: the name and reference for the procurement you wish to register for; the name of
the Potential Provider; and the name and contact details for the registered individual sending the email.
The Authority will process the email and then enable the Potential Provider to access the procurement online via
the e-Sourcing Suite. The registered user will receive a notification email to alert them once this has been done.
As a user of the e-Sourcing Suite you will have access to e-Sourcing Suite email messaging service which
facilitates all messages sent to you and from you in relation to any specific RFX event.
Please note it is your responsibility to access these emails on a regular basis to ensure you have sight of all
relevant information. For technical assistance on use of the e-Sourcing Suite please contact Crown Commercial
Service Support Desk email: eEnablement@crowncommercial.gov.uk 
A full copy of the ITT documentation for this Procurement will be available, free of charge and with unrestricted
and full direct access, via the Crown Commercial Service website from the date of this publication of the
contract notice:
http://ccs-agreements.cabinetoffice.gov.uk/procurement-pipeline.
Responses must be published by the date in IV.3.4.
This Framework Agreement will involve Suppliers holding material that has been assigned a protective marking
under the Government Security Classifications Scheme (April 2014) of OFFICIAL-SENSITIVE. It is a condition
of this contract that this material must be protected. Baseline protection controls are defined in ISO27001:2013
and further defined by the Security Policy Framework https://www.gov.uk/government/collections/government-
security.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/esourcing-tool-guidance-for-suppliers
mailto:ExpressionOfInterest@crowncommercial.gov.uk
mailto:eEnablement@crowncommercial.gov.uk
http://ccs-agreements.cabinetoffice.gov.uk/procurement-pipeline
https://www.gov.uk/government/collections/government-security
https://www.gov.uk/government/collections/government-security
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Potential Providers will be assessed in accordance with Section 5 of Chapter 2 of the Public Contracts
Regulations 2015 on the basis of information provided in response to the ITT.
Potential Providers will be assessed in accordance with the ITT.
The ITT can be accessed at https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk using the instructions set out at III.1.1
The Authority will use a credit reference agency to request a financial risk score for each Potential Provider
based on the information provided in response to the ITT.
The Authority may take into account any of the following information:
a) A copy of your audited accounts for the most recent 2 years; and/or
b) a statement of your turnover, profit and loss account/income statement, balance sheet/statement of financial
position and statement of cash flow for the most recent year of trading; and/or
c) a statement of your cash flow forecast for the current year and a bank letter outlining the current cash and
credit position; and/or
d) an alternative means of demonstrating financial status.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Potential Providers will be assessed in accordance with Section 5 of Chapter 2 of the Public Contracts
Regulations 2015 on the basis of information provided in response to the ITT.
Potential Providers will be assessed in accordance with the ITT.
The ITT can be accessed at https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk using the instructions set out at III.1.1
In each Lot, the Authority may take the following information into account in its assessment:
a) Two contract examples where similar requirements to those sought under this Procurement have been
performed; and
b) Evidence within these contract examples, as specified in the ITT, to demonstrate that you have the necessary
technical and professional ability and experience to perform the Framework Agreement to the required standard.
Suppliers will be required to have a valid Cyber Essentials certificate by the commencement date of the first call
off contract awarded under this Framework Agreement.

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
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο
Συμφωνία-πλαίσιο με πολλούς φορείς
Μέγιστος αναμενόμενος αριθμός συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο: 28

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

https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
https://gpsesourcing.cabinetoffice.gov.uk
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IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2016/S 226-412551

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 19/06/2017
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
Διάρκεια σε μήνες: 4 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 19/06/2017
Τοπική ώρα: 15:01
Τόπος:
Electronically, via web-based portal.

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

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
The Authority expressly reserves the right (i) not to award any Framework Agreement as a result of the
procurement process commenced by publication of this notice; and (ii) to make whatever changes it may see fit
to the content and structure of the tendering competition; and in no circumstances will the Contracting Authority
be liable for any costs incurred by the Potential Providers.
The value provided in Section II.1.4 is only an estimate. We cannot guarantee that Suppliers will receive any
business through this Framework Agreement.
As part of this Contract Notice, the following can be accessed at:
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice?ct=
%40UVmtWU1QxWkZWZz09NjJNT08%3DUFRSVlVsRTVSV1p
OJEU Contract Notice customer list;
OJEU Contract Notice rights reserved by Crown Commercial Service; and
OJEU Contract Notice transparency information for Crown Commercial Service Framework Agreements.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Crown Commercial Service
Liverpool
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Crown Commercial Service
Liverpool
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412551-2016:TEXT:EL:HTML
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice?ct=%40UVmtWU1QxWkZWZz09NjJNT08%3DUFRSVlVsRTVSV1p
https://www.contractsfinder.service.gov.uk/Notice?ct=%40UVmtWU1QxWkZWZz09NjJNT08%3DUFRSVlVsRTVSV1p
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VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Crown Commercial Service
Liverpool
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
18/05/2017


