
An Treoir do 
Scoileanna maidir 
le Soláthar
Faoin am seo, tá cóip chlóite den ‘Treoir 
do Scoileanna maidir le Dea-Chleachtas 
Soláthair’ faighte ag gach uile scoil sa tír 
ón Aonad um Sholáthar do Scoileanna. 
Tá an Treoir ceaptha mar áis thagartha 
faoin dea-chleachtas, rud ar féidir le 
pearsanra scoile breathnú air le treoir 
a fháil ar gach uile ghné den soláthar 
a théann i gcion ar fheidhmiú a scoile. 
Glactar le cur chuige praiticiúil, céim 
ar chéim, sa treoir i leith comhairle a 
thabhairt maidir le próisis chuí soláthair 
do scoileanna.

San eagrán seo . . . 
• An Treoir maidir le Soláthar a dháileadh ar scoileanna ar fud na tíre

• An scéala is déanaí faoi na creataí atá ar fáil do scoileanna

• Is tábhachtach an rud é bheith páirteach sa phróiseas ón tús!

• Ar na bacáin

• Teistiméireachtaí

Mura bhfuil do chóip faighte agat go fóill nó más mian 
leat cóipeanna breise a iarraidh, seol r-phost chuig 
procurementsupport@jmb.ie, agus bíodh do sheoladh iomlán 
poist luaite agat. Tá cóip den treoir ar fáil i nGaeilge chomh 
maith.  Is féidir cóipeanna leictreonacha den dá leagan a 
íoslódáil anseo - https://www.jmb.ie/procurement-guide
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An scéala is déanaí faoi na creataí atá 
ar fáil do scoileanna

Tá roinnt creat-chomhaontuithe nua tugtha chun críche ag an Oifig um Sholáthar Rialtais le déanaí agus beidh fáil ag gach 
bunscoil agus iar-bhunscoil orthu amach anseo. Tá na sonraí ar fad faoi gach creat, faoi réimse na n-earraí agus na seirbhísí a 

mbaineann siad leo agus faoin meicníocht shainithe íostarraingthe le fáil do cheannaitheoirí ‘cláraithe’ ar www.procurement.ie 

Seirbhísí Fáilteachais, Baile Átha Cliath  
https://bz.procurement.ie/contracts/4134

Seirbhísí Bainistithe Páirceála 
https://bz.procurement.ie/contracts/4136

Seirbhísí Náisiúnta Oiliúna, Sainchomhairleoireachta agus Comhairleacha um Shláinte agus Sábháilteachta 
https://bz.procurement.ie/contracts/4135

Trealamh Líonra (le sreang agus gan sreang) agus seirbhísí tacaíochta agus cothabhála lena mbaineann 
https://bz.procurement.ie/contracts/4137

Seirbhísí Bróicéireachta Árachais agus Socrúcháin don Earnáil Phoiblí  
https://bz.procurement.ie/contracts/4141

Seirbhísí Cothabhála Ardaitheoirí  
https://bz.procurement.ie/contracts/4138

Páipéar Oifige Ilchuspóireach i gcomhair Priontála agus Fótachóipeála 
https://bz.procurement.ie/news/2056

Cláir Cártaí Ceannaithe  
https://bz.procurement.ie/contracts/4144



A bheith páirteach sa 
phróiseas soláthair ón tús

Is maith is eol nuair a fhaightear dea-scéala faoi bhronnadh deontais le 
scoil nua a thógáil agus/nó le tabhairt faoi thionscadail tógála eile gur iomaí 
tasc agus dualgas trom a leagtar ar na príomhoidí scoile agus ar na Boird 
Bhainistíochta.  Gan trácht a dhéanamh ar aon ní eile, bíonn an t-uafás 
obair theicniúil i gceist leis na próisis soláthair a bhaineann le seomraí ranga, 
saotharlanna agus oifigí nua a fheistiú agus le soláthraithe seirbhíse a fháil i 
gcomhair fóntas agus seirbhísí TF, teileachumarsáide, lónadóireachta agus 
glantóireachta. Tógann an obair sin an-chuid ama ar na daoine sin, leis. Bíonn 
oibleagáidí tromchúiseacha i gceist leis an soláthar poiblí, go háirithe ós rud 
é gur réimse é atá níos tugtha don dlí anois ná riamh roimhe de réir mar a 
dhéanann soláthraithe cíoradh ar an gcaoi a mbronntar conarthaí.

Moltar do phríomhoidí agus do bhoird bhainistíochta dul i dteagmháil leis 
an Aonad um Sholáthar do Scoileanna chomh luath agus is féidir ionas go 
ndéantar freastal ar riachtanais do scoile ar an mbealach is tráthúla agus is 
éifeachtúla is féidir; mar shampla, d’fhonn a chinntiú go mbeidh seirbhísí ina 
n-ionad tráth a gcuirfear tús leis an scoilbhliain nua, ba chóir go gcuirfí tús leis 
an bpróiseas pleanála soláthair go díreach tar éis teacht ar ais chun na scoile 
i ndiaidh na Nollag. Gheobhaidh do scoil an chomhairle is fearr ar an mbeart/
na bearta is fearr di a dhéanamh, rud a shábhálfaidh am agus iarracht uirthi sa 
deireadh thiar thall. Seo a leanas sonraí teagmhála an Aonaid um Sholáthar do 
Scoileanna: R-phost: procurementsupport@jmb.ie / Fón: 01 203 5899.



Mar eolas duit, beidh creat-chomhaontuithe nua sna réimsí seo a leanas ar fáil 
roimh thús na scoilbhliana nua.

• Soláthairtí Páipéarachais
• Scéim Leabhar Scoile ar Cíos 

Teistiméireachtaí
Níl sa mhéid seo a leanas ach sampla den aiseolas fíordhearfach a fuair an tAonad um Sholáthar do Scoileanna trínár Suirbhé ar 

Shásamh Custaiméirí ó scoileanna a bhfuil baint dhíreach againn leo - https://www.surveymonkey.com/r/V3ZTR9V

Chuaigh an tseirbhís go mór chun mo leasa. Thug 
Fiona Coy comhairle dom faoi cén chaoi tairiscintí 

a eagrú agus d’ullmhaigh na cáipéisí ba ghá. 
Shábháil sí méid suntasach ama agus iarrachta 

orm agus shábháil neart airgid ar an scoil chomh 
maith mar gheall nach raibh orainn tríú páirtí a íoc 

as an obair seo.

“

An-chabhrach 
go deo agus 

rinne siad plé lenár 
gceisteanna go héifeachtúil 

agus go héifeachtach. 
Bhogamar go dtí soláthróir 

nua agus sábhálfaidh an 
eagraíocht airgead 

dá bharr

Thug an tAonad um Sholáthar 
do Scoileanna rochtain i 

bhfad níos doimhne dár scoil 
ar chonarthaí leictreachais. 

Táimid ag breathnú ar 
chonarthaí eile atá againn 
anois lena fháil amach an 
mbeidh an tAonad in ann 

cabhrú linn leo sin freisin.

Rinne mé teagmháil 
leo ag Comhdháil 

ACCS ar dtús agus bhí an 
chomhairle a fuair mé ina 

dhiaidh sin an-úsáideach ar 
fad. Shábháil mo scoil na 
múrtha airgid i mbliana a 

bhuíochas leo

Maidir le fiosruithe ginearálta, aiseolas ar leith nó moltaí ar an gcaoi is féidir 
linn an tseirbhís a sholáthraimid do do scoil, nó d’earnáil na scoileanna trí 

chéile, a fheabhsú, féach ar ár sonraí teagmhála anseo thíos le do thoil.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna, 
Comhchoiste na mBainisteoirí (CB), Teach Emmet,

Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath D14 V3K8 

T: 01 203 5899   F: 01 269 5461 
W: www.jmb.ie/school-procurement   E: procurementsupport@jmb.ie


