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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:536943-2018:TEXT:EL:HTML

Ηνωμένο Βασίλειο-Μάντσεστερ: Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή
2018/S 235-536943

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

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

TUCO Ltd
3rd Floor, National House, 36 St Ann Street,, 36 St Ann Street
Manchester
M27LE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mandy Johnston
Τηλέφωνο:  +44 1617133420
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mandy.johnston@tuco.ac.uk 
Κωδικός NUTS: UK
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.tuco.ac.uk
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
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: https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://in-
tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Οργανισμός δημοσίου δικαίου

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Εκπαίδευση

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Supply and Distribution of Vegan and Vegetarian Specialist Foods
Αριθμός αναφοράς: CAT11043-TU

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

mailto:mandy.johnston@tuco.ac.uk
www.tuco.ac.uk
https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
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15890000 - HA16

II.1.3) Είδος σύμβασης
Αγαθά

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
A new Framework Agreement for the supply and distribution of Vegan and Vegetarian Specialist Food. The new
Framework Agreement is intended to cover all UK HE and FEIs as well as other public sector organisations with
in house catering.
The scope will cover:
— a range of Vegan and Vegetarian products and ingredients to include frozen, ambient and grocery,
— a range of Vegan and Vegetarian grab and go products,
— a one-stop shop to cover above Lots.
The tender will be carried out under an open tender process.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 000 000.00 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:
Specialist Vegan and Vegetarian Pre-Packed Foods and Ingredients
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000

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

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
To include but not limited to Grocery items such as Canned and dried fruit and vegetables, Baking products,
Rice and pasta, Sauces, Beverages, Alternative produce, products, milk and ingredients, any other vegetarian
grocery food ingredients. Chilled products such as Cheese, Milk, Tofu, Sandwich Fillings, any other vegetarian
chilled food ingredients. Frozen products such as Vegetables, Bread, Patisserie, and any other vegetarian
Frozen food ingredients.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ordering, delivery and invoicing / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Corporate social responsibility / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Project specific including case study / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Sampling / Στάθμιση: 15
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Price / Στάθμιση: 50

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Έναρξη: 15/04/2019
Λήξη: 14/04/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Framework Agreement to be renewed in 4 years.

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
To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/null

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Specialist Vegan and Vegetarian Grab and Go Snacks
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000

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

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
To include but not limited to Grab and Go Snacks including innovative snacks, hummus, falafel, crackers, crisps,
drinks etc.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Ordering, delivery and invoicing / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Corporate social responsibility / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Project specific including case study / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Sampling / Στάθμιση: 15
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Price / Στάθμιση: 50

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 15/04/2019
Λήξη: 14/12/2022
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
4 years.

https://www.delta-esourcing.com/respond/null
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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
To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/null

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Specialist Vegan and Vegetarian One Stop Shop
Αριθμός τμήματος: 3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
15000000

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

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
The one stop shop Lot has been added for those providers that are able to offer a majority of products across all
Lots. This would enable members to call off from just one supplier if products from both Lots were required.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: ordering, delivery and invoicing / Στάθμιση: 5
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Corporate social responsibility / Στάθμιση: 10
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Project specific including case study / Στάθμιση: 20
Κριτήριο ποιότητας - Όνομα: Sampling / Στάθμιση: 15
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Price / Στάθμιση: 50

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 31 000 000.00 GBP

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Έναρξη: 15/04/2019
Λήξη: 14/04/2023
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Framework Agreement scheduled for every 4 years.

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

https://www.delta-esourcing.com/respond/null
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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
To respond to this opportunity please click here: https://www.delta-esourcing.com/respond/null

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:
See tender documents.

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

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
See tender documents.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
See tender documents.

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

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: όχι

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: 18/01/2019
Τοπική ώρα: 15:00

https://www.delta-esourcing.com/respond/null
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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: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/01/2019
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Tuco HQ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: ναι
Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης περαιτέρω προκηρύξεων:
4 years

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:
The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or
Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for
the procurement. The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators
that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the
criteria set out for the procurement. Tender will be carried out using e-Procurement software In-Tend. If you wish
to register your interest for this opportunity then please go to the following website: https://in-tendhost.co.uk/
tuco/aspx/Home
The tender process will be carried out under an open procedure which will entail a one-stage process.
The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are small or
medium enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for
the procurement, and the contract will be awarded on the basis of the most economically advantageous tender.
The Framework Agreement is for use by but not limited to — see permissible users document within the tender
documents.
To view this notice, please click here:
https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356163727
GO Reference: GO-2018125-PRO-13675035

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Tuco Ltd
3rd Floor National House, 36 St Ann Street
Manchester
M2 7LE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
https://in-tendhost.co.uk/tuco/aspx/Home
https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=356163727
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Τηλέφωνο:  +44 1617133420
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@tuco.ac.uk 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tuco.ac.uk

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
The University Caterers Organisation Ltd (Tuco Ltd)
3rd Floor National House, 36 St Ann Street
Manchester
M2 7LE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1617133420
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@tuco.ac.uk 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tuco.ac.uk

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
The authority will incorporate a minimum 10 calendar day standstill at the point information on award of
contracts communicated to tenderers. This period allows unsuccessful tenderers to seek further debriefing from
the Contracting Authority before the contract is entered into. Applicants have 2 working days from notification
of the award decision to request additional debriefing and that information has to be provided a minimum of 3
working days before expiry of the standstill period. Such additional information should be requested from the
address of the Contracting Authority of this contract notice. If an appeal regarding the award of a contract has
not been successfully resolved the public contract regulations 2006 (SI 2006 No. 5) provide aggrieved parties
who have been harmed or at risk of harm by breach of the rules to action in the high court (England, Wales and
Northern Ireland). Any such action must be brought promptly. Where a contract has been entered into the court
may order the setting aside of the award decision or order the authority to amend any document and may award
damages.If the contract has been entered into the court may only award damages.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Tuco Ltd
3rd Floor National House, 36 St Ann Street
Manchester
M2 7LE
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τηλέφωνο:  +44 1617133420
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@tuco.ac.uk 
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.tuco.ac.uk

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
05/12/2018

mailto:info@tuco.ac.uk
http://www.tuco.ac.uk
mailto:info@tuco.ac.uk
http://www.tuco.ac.uk
mailto:info@tuco.ac.uk
http://www.tuco.ac.uk

