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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481515-2018:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Paisley: Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης
2018/S 211-481515

Προκήρυξη σύμβασης

Έργα

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

Renfrewshire Council
Renfrewshire House, Cotton Street
Paisley
PA1 1JB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Joanna Lindsay
Τηλέφωνο:  +44 1416186400
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: joanna.lindsay@renfrewshire.gov.uk 
Φαξ:  +44 1416187050
Κωδικός NUTS: UKM83
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.renfrewshire.gov.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?
ID=AA00400

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://
www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk

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:
External Upgrade Works MTC
Αριθμός αναφοράς: RC-CPU-17-093

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:joanna.lindsay@renfrewshire.gov.uk
http://www.renfrewshire.gov.uk
https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00400
https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00400
https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
https://www.publictendersscotland.publiccontractsscotland.gov.uk
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45260000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Έργα

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
To manage and carry out external envelope works to residential (mixed tenure) properties throughout the
Renfrewshire locale.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 40 000 000.00 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
45260000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: UK
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Various properties within the Renfrewshire boundary.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
The Council is looking for sole contractor to cover the following requirements:
— external wall insulation,
— render works,
— cavity wall insulation,
— hard to treat cavity wall insulation,
— loft/rafter/room in roof insulation,
— internal wall insulation,
— flat roof insulation,
— floor insulation,
— domestic windows and doors,
— roof works,
— mechanical ventilation,
— solar panels.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 12
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
1 year with the option to extend for +1 + 1 + 1 years.

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
If required by the member state, bidders are required to be enrolled in the relevant professional or trade
registers within the country in which they are established.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
B.5.1) It is a requirement of this contract that bidders hold, or can commit to obtain prior to the commence of any
subsequently awarded contract, the types and levels of insurance indicated below:
— employers liability: minimum 5 000 000 GBP each and every claim,
— public liability: minimum 5 000 000 GBP each and every claim,
— contractors all risk cover: value of the works +15 %,
— statutory third party motor vehicle insurance: unlimited for death/injury and minimum 5 000 000 GBP for
property damage.
4B.6) The Council will utilise Dun and Bradstreet (D&B) to calculate a Failure Score. Candidates (including all
participants in a group) are required to have a Failure Score of 30 or above in order to demonstrate its financial
strength and stability.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
4B.5.1) Candidates must self-declare as part of the ESPD (Scotland), as contained in the qualification envelope
that they will have the requested insurance cover as detailed in the ITP document, the ESPD and Contract
Notice, or commit to obtain the insurance prior to the commencement of the Contract. Candidates will be
required to provide evidence of this cover in the form of the following:
a letter from their company’s insurance broker confirming the insurances the insurance broker has arranged on
behalf of their company. This is normally referred to as a “to whom it may concern“ letter and includes summary
details of the insurance cover held including the name of the insurer or underwriter, the policy number, the
date cover begins and ends, the extent of the cover, including indemnity limits, excess levels and any special
conditions or warranties applicable. The letter must be provided in electronic format.
If Candidates do not currently hold this level of cover they may in the ESPD (Scotland) state that in the event
of being successful in the procurement process for a contract, the required insurance cover will be put in place.
Evidence of the required insurance cover will be a condition of entering into a contract. It is condition of the
Contract that these minimum indemnity levels be held for the duration of the Contract and updated evidence will
be required on the insurance renewal date.
Candidates unable to commit to obtain the levels of insurance detailed above will be assessed as a fail and be
excluded from the competition.
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4B.6) Candidates who do not achieve a minimum D&B failure score of 30 and above and fail to provide any
additional explanation or supporting information may be assessed as a fail and excluded from the competition.

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:
The contract will include performance conditions relating to fair working practices and community benefits.

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

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: 05/12/2018
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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 29/04/2019

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 05/12/2018
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
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
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The buyer is using PCS-Tender to conduct this PQQ exercise. The Project code is 12208
For more information see: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343
A subcontract clause has been included in this contract. For more information see: http://
www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363
Community benefits are included in this requirement. For more information see: http://
www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361
A summary of the expected community benefits has been provided as follows:
Please refer to the Invitation to Tender document for more information on Community Benefit requirements.
(SC Ref:561868)

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Renfrewshire Council
Renfrewshire House, Cotton Street
Paisley
PA1 1JB
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1416186400
Φαξ:  +44 1416187050
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.renfrewshire.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:
31/10/2018

http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2343
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http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2363
http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361
http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/info/InfoCentre.aspx?ID=2361
http://www.renfrewshire.gov.uk

