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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366132-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Hengoed: Ζωικά προϊόντα, κρέας και προϊόντα κρέατος
2017/S 179-366132

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

Caerphilly County Borough Council
Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1443863161
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: JamesRM1@caerphilly.gov.uk 
Φαξ:  +44 1443863062
Κωδικός NUTS: UKL16
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.caerphilly.gov.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0272

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://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login
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: https://supplierlive.proactisp2p.com/Account/Login

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:
The Supply of Fresh and Cooked Meats.
Αριθμός αναφοράς: CCBC/PS1594/17/RJ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:JamesRM1@caerphilly.gov.uk
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15100000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Caerphilly County Borough Council are seeking to establish a framework Agreement for the Supply and
Distribution of Fresh and Cooked Meats in accordance with the tender documents.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 540 000.00 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
15100000
15110000
15130000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKL16
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Establishments within the boundaries of Caerphilly County Borough Council.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Caerphilly County Borough Council invites tenders in for the Supply and Distribution of Fresh and Cooked Meats
to participating establishments within Caerphilly County Borough.
This framework agreement will be available to Caerphilly County Borough Council only and will primarily be
used by our Schools and Social Services establishments. It should be noted that the framework agreement is
open to all client departments within the Authority.
This Framework Agreement is a non contractual arrangement whereby the Framework Provider(s) offers
the supply of goods at an agreed price for the offer period subject to variations but a contractual relationship
between the Framework Provider(s) and the Purchaser(s) does not become effective until the Purchaser(s)
places an order with the Framework Provider (s) for the supply of goods.
This Framework Agreement will not be for any fixed quantity but only for such quantities as the Purchaser(s)
may order from time to time.
The Council do not bind themselves to purchase any fixed quantity of goods or any goods at all. The estimate of
requirements based on previous usage is provided by the Council and is merely to assist the tenderer in making
their bid.
The period of the framework shall be 1.12.2017 to 31.5.2019. The Council, reserves the right, subject to
satisfactory service provision, to extend the contract for a period of up to one year until 31.5.2020.
Suppliers accepted onto the framework agreement will be required to hold a Caerphilly Third Party Food
Hygiene Audit. Further information on qualifying criteria can be found within the tender documents.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Quality / Στάθμιση: 60
Τιμή - Στάθμιση: 40
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II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: ναι

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

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
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

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
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: 2

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)
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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: 18/10/2017
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, Ουαλικά

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: 18/10/2017
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Ty Penallta, Tredomen Business Park, Ystrad Mynach, CF82 7PG.

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:
As part of the process, the tender will be undertaken utilising Caerphilly CBC's Proactis Plaza e-tendering
system. Therefore, companies are invited to follow the following directions to register on the system:
1. Log in to the Proactis Plaza E-Sourcing Portal at https://www.proactisplaza.com
2. Click the Register Now button at the bottom of the window.
3. Enter your correct Organisation Name, Details and Primary Contact Details. The system will auto generate
the Organisation ID and User Name for you.
4. Please make a note of the Organisation ID and User Name, then click Register.
5. You will then receive an email from the system asking you to Click here to activate your account. This takes
you to Enter Organisation Details.
6. Please enter the information requested, click Next and follow the instructions ensuring that you enter all
applicable details.
7. In the Enter Product Classification screen please ensure that you select the Product Classification Codes
(CPV Codes) that appear in the tender notice.
8. Accept the Terms and Conditions and then click Next. This takes you in to the Welcome window.
9. In the Welcome window please enter your User Name (User ID) and password. You now need to create your
unique password. Please ensure that you make a note of this along with the other information already recorded.
10. Now click Done and you will enter the Supplier Home page.

https://www.proactisplaza.com


EE/S S179
19/09/2017
366132-2017-EL

- - Προμήθειες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 5 / 5

19/09/2017 S179
http://ted.europa.eu/TED

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

5 / 5

11. From the Home Page, go to the ‘Opportunities’ area, then search for New Opportunities. Click on the ‘ID’ of
the relevant opportunity and then click to register your interest on the relevant button. Click the Requests from
Buyers command in the Opportunities area. This will take you to the list of current opportunities available to you.
12. Click the Project ID that relates to this notice, this will take you into the Tender Request.
13. Note the closing date for completion of the relevant project. Please review the Items tab and the Documents
tab as there will be information relating to the project held here.
14. You can now either Create a Response to, or Decline this opportunity.
Note: To register your interest in this notice and obtain any additional information please visit the Sell2Wales
Web Site at http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=71033
Under the terms of this contract the successful supplier(s) will be required to deliver Community Benefits in
support of the authority's economic and social objectives. Accordingly, contract performance conditions may
relate in particular to social and environmental considerations. The Community Benefits included in this contract
are:
Procurement is viewed as a key driver for delivering the Council's sustainable development commitment.
Sustainable development means ensuring that the Council's actions contribute in the round to social, economic
and environmental well-being now and in the future; improving the environment, building stronger communities,
reducing social exclusion and poverty and encouraging the development of the economy.
The Council's commitment to deliver ‘Community Benefit’ outcomes is designed to ensure that wider social and
economic issues are taken into account when utilising procurement processes for contracts and the spending of
public money.
Suppliers must provide a Community Benefit statement for review as a Non-Core approach.
(WA Ref:71033)
The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Caerphilly County Borough Council
Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7PG
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1443863161
Φαξ:  +44 1443863167
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:www.caerphilly.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:
15/09/2017

http://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=71033
www.caerphilly.gov.uk

