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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411177-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Κάρντιφ: Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους
2017/S 200-411177

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1443622339
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: emma.rowe-jones@wales.nhs.uk 
Κωδικός NUTS: UK
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.procurement.wales.nhs.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

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://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html

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:
External Quality Assessment IT System.
Αριθμός αναφοράς: WBS-OJEU-37348

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
48100000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:

mailto:emma.rowe-jones@wales.nhs.uk
http://www.procurement.wales.nhs.uk
http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
https://etenderwales.bravosolution.co.uk/home.html
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The System we require will include but will not be limited to:
— Registration of new participants in one or multiple EQA scheme(s),
— Annual confirmation of registration of existing participants, through viewing current registration information
and editing if required,
— Registration through a 3rd party ‘agent’,
— Management of lab contact details,
— Management of lab finance details,
— Calculation of scheme fees based on scheme and delivery selections at registration,
— Test results and method information entry for EQA scheme(s),
— Save, submit and view submitted results,
— View reports and certificates produced by UK NEQAS for H&I.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία

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
48000000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKL15

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Crucial to the system is the need for confidentiality. An individual lab must only ever be able to see their own
contact details and performance reports.
A specific EQA management system for the UK NEQAS for H&I office is also required to manage information
entered by participants. It will also perform some analysis of results for assessment and produce individual
laboratory reports.
This aspect system will include but is not limited to:
— Management of participants, including contact details, schemes registered for, finance information etc.,
— Participant correspondence management,
— Add/remove/edit fields for participant data entry,
— Authorising new registration requests and changes by participants,
— Username and password management for user access to the secure online area,
— Management of schemes and sample distributions,
— Participant result management,
— Basic result analysis (schemes are quantitative e.g. positive/negative),
— Result assessment (i.e. comparison of entered results to an entered ‘correct’ result),
— Produce individual laboratory reports and certificates,
— Management of laboratories with ‘unacceptable performance’ (i.e. incorrect results).

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: 60
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Extensions available for a further period of up to 24 months on an annual basis.

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

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

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

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 13/11/2017
Τοπική ώρα: 09:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους
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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

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 13/11/2017
Τοπική ώρα: 12:00

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:
Note: The authority is using eTenderwales to carry out this procurement process. To obtain further information
record your interest on Sell2Wales at http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=71850
(WA Ref:71850)
The buyer considers that this contract is suitable for consortia.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
NHS Wales Shared Services Partnership
4-5 Charnwood Court, Heol Billingsley, Parc Nantgarw
Cardiff
CF15 7QZ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1443622339
Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.procurement.wales.nhs.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:
13/10/2017

http://www.sell2wales.gov.wales/search/search_switch.aspx?ID=71850
http://www.procurement.wales.nhs.uk

