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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488065-2017:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Μπίρμιγχαμ: Έπιπλα
2017/S 235-488065

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Birminghanm City Council
Woodcock Street
Birmingham
B4 7WB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Corporate Procurement Services
Τηλέφωνο:  +44 1214648000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: etendering@birmingham.gov.uk 
Φαξ:  +44 1213037322
Κωδικός NUTS: UKG31
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.finditinbirmingham.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc

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.in-tendhost.co.uk/birminghamcc
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.in-
tendhost.co.uk/birminghamcc
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

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

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
P0433 - Procurement of a Furniture contract for the Embankment scheme.
Αριθμός αναφοράς: P0433

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
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39100000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
InReach (Birmingham) Limited - InReach is a wholly-owned company subsidiary of Birmingham City Council.
The organization was set up in December 2014 and provides a further tenancy option for city residents,
providing Private Rented Sector (PRS) accommodation.
The Council is responding to the demand for rented homes at market price and setting the quality standards for
all to follow. InReach Limited wishes to invite potential suppliers to submit tenders for the provision of furniture
packages for 92 apartments within the Embankment complex.
The Embankment is the first development from InReach Living (https://www.inreachliving.com), set to transform
the rental market in Birmingham as the city’s first truly PRS purpose built lifestyle development. Embankment
will offer 92 residences for PRS letting.

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
39100000
79934000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UKG31

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
InReach Limited wishes to invite potential suppliers to submit tenders for the provision of furniture packages for
92 apartments within the Embankment complex. The Embankment is the first development from InReach Living
(https://www.inreachliving.com), set to transform the rental market in Birmingham as the city’s first truly PRS
purpose built lifestyle development. Embankment will offer 92 residences for PRS letting.
The objective of this procurement is to provide the homes with quality, robust, value for money furnishing
solutions that enhances, the experience of living at Embankment and imperatively leads to long-term residency
and create a set of furnishing solutions that:
— establishes a sense of quality and design in the eyes of the residents and their visitors,
— is synonymous with style and value for money.

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: 36
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: ναι

https://www.inreachliving.com
https://www.inreachliving.com


EE/S S235
07/12/2017
488065-2017-EL

- - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 3 / 5

07/12/2017 S235
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 5

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
With an option based on performance to extend for another 2 years.

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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Details will be provided in the tender documentation.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Details will be provided in the tender documentation.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Details will be provided in the tender documentation.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Details will be provided in the tender documentation.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Details will be provided in the tender documentation.

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

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
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Ημερομηνία: 09/01/2018
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

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 30 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 09/01/2018
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

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
The objective of this procurement is to provide the homes with quality, robust, value for money furnishing
solutions that enhances, the experience of living at Embankment and imperatively leads to long-term residency
and create a set of furnishing solutions that:
— establishes a sense of quality and design in the eyes of the residents and their visitors,
— is synonymous with style and value for money Furniture package requirements are detailed within the
Invitation to Tender Document.
The proposed duration of the framework is for three years, commencing February 2018 with an option based on
performance to extend for another 2 years. InReach Limited will be using its free to use e-tendering system (In-
tend) for the administration of this procurement process and potential suppliers must register with the system to
be able to express an interest.
If you wish to express an interest in this opportunity please click on the following link to access https://in-
tendhost.co.uk/birminghamcc/ and submit your details to register. You will then be sent details on how to log on
which will enable you to download all relevant Invitation to Tender (ITT) documentation.
If you are unable to register with In-tend or have any questions or problems on how to use this website please
contact through:
— email: cps@birmingham.gov.uk , or,
— telephone: CPS Helpdesk on 0121 464 8000.
Your completed tender submission should be returned by noon 9th January 2018 via the ‘in-tend’ system https://
in-tendhost.co.uk/birminghamcc.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
High Court of England and Wales
Royal Courts of Justice, Strand
London
WC2A 2LL
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 2079477882
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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:
Any review proceedings should be promptly brought to the attention of Birmingham City Council and will be
dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015.
Any review proceedings must be brought within the time-scales specified by the applicable law, including,
without limitation, PCR 2015. In accordance with PCR 2015, BCC will incorporate a minimum 10 calendar day
standstill period from the date information on the award of the contract is communicated to tenderers.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/12/2017


