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San eagrán seo . . . 
• An scéala is déanaí faoi na creataí atá ar fáil do scoileanna
• Seiceáil Sláinte ar Chúrsaí Soláthair do do scoil
• Tionscadal Soláthair – Céimeanna agus Tréimhse Ama
• An Treoir do Scoileanna maidir le Soláthar
• An leathanach do Scoileanna ar Procurement.ie 
• Ar na bacáin
• Na teistiméireachtaí is déanaí

Is mian leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna gach 
rath a ghuí ar na scoileanna uile don scoilbhliain atá 
amach romhainn. Tá foireann an Aonaid um Sholáthar 
do Scoileanna ag tnúth go mór le leanúint lenár seirbhís 
comhairle agus tacaíochta a chur ar fáil do do scoil i dtaca 
le gach a mbaineann le cúrsaí soláthair i rith 2017/18.

Ar ais 
    ar Scoil



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. Tá na sonraí sin le fáil ar an leathanach atá 

dírithe ar Scoileanna, atá laistigh de Crios na gCeannaitheoirí, ar www.procurement.ie 

Soláthar agus seachadadh táirgí intomhalta agus indiúscartha lónadóireachta 
https://bz.procurement.ie/contracts/4176

Soláthar Táirgí Intomhalta TFC  
https://bz.procurement.ie/contracts/4167

Soláthar Seirbhísí Cothabhála Aláram Dóiteáin/ 
Seirbhísí Cothabhála Aláram Dóiteáin agus Soilsithe Éigeandála 

https://bz.procurement.ie/contracts/4168

Soláthar Seirbhísí Cothabhála do Chórais Choire agus Trealaimh lena mBaineann 
https://bz.procurement.ie/contracts/4172

Soláthar Ceimiceán agus Imoibrithe Saotharlainne/Taighde 
https://bz.procurement.ie/contracts/4162

Soláthar Seirbhísí Sláinte Ceirde - Beart 2: Vacsaíniú Taistil agus Seirbhísí Comhairliúcháin 
https://bz.procurement.ie/contracts/4183



Amlíne shamplach le haghaidh tionscadal soláthair i gcás conarthaí a bhfuil níos lú ná €25k i gceist leo

Tionscadal Soláthair –  
Céimeanna agus Tréimhse Ama

Déan an gá/bunús leis an athrú 
a aithint ar dtús

Leag amach sonraíocht/scóp 
na hoibre
Déan sainaithint ar na critéir a 
ndéanfar na tairiscintí a mheas 
dá réir 
Tosaigh ag dréachtú na 
gcáipéisí le haghaidh na 
hIarrata ar thairiscint (IaT)

Cuir an chéad dréacht de na 
cáipéisí IaT i gcrích
Plé leis an gCoiste/bhFoireann 
Measúnachta 
Ceadaigh an dréacht deiridh de 
na cáipéisí IaT
Cuir an IaT suas ar 
eTenders.gov.ie

Sonraigh spriocdháta don IaT 
(21 lá ar an meán)
Déan na tairiscintí a fuarthas a 
mheas (cuir 2 lá i leataobh)  
Rangaigh na tairiscintí a 
fuarthas in ord a bhfiúntais  
Scaip an tuairisc mheasúnachta 
chuig an gcoiste/Bord 
Bainistíochta lena faomhadh
Cuir litreacha toraidh le 
chéile agus bíodh aiseolas 
substaintiúil iontu do gach 
forthairgeoir*
Forghníomhaigh ré aithrí (14 lá 
féilire) ón lá tar éis eisiúint na 
dtorthaí

Bronn an conradh
Déan cumarsáid leis an té ar 
éirigh leis le cur na seirbhíse i 
ngníomh nó seachadadh an 
táirge a phleanáil
Déan machnamh ar 
chomhaontú seirbhíse le 
seachadadh na seirbhíse a 
shainmhíniú

Eagraigh cruinniú coiste/boird 
bainistíochta
Seirbhís curtha i ngníomh/
earraí faighte
Eagraigh cruinniú coiste/boird 
bainistíochta tar éis an tseirbhís 
a chur i ngníomh/na hearraí a 
fháil
Déan monatóireacht leantach 
ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leis 
an soláthróir
Déan aon neamhchomhlíonadh 
ag an soláthróir a dhoiciméadú 
agus téigh i ngleic leis gan aon 
mhoill

* Seo a leanas roinnt ábhar ar gá dian-mhachnamh a dhéanamh orthu mar chuid den phróiseas meastóireachta agus nuair atá faisnéis á cur ar fáil d’fhorthairgeoirí:
(i) Tá bronnadh bailí conarthaí fite fuaite le fáthanna imleora le cinntí soláthair a chur ar fáil (.i. cén fáth ar bronnadh marcanna). Is féidir agóid dhlíthiúil a dhéanamh in aghaidh an 

phróisis iomláin mura gcuirtear fáthanna imleora ar fáil.
(ii) Bainfear an bonn ó bhailíocht na bhfáthanna mura dtugtar na fáthanna céanna do na forthairgeoirí uile.
(iii) Níl fáthanna oscailte, neamhchinnte inghlactha mar ‘umhal’ de réir an dlí.
(iv) Ní mór ráiteas pearsanta leorbheacht (de réir critéar) ar na fáthanna a chur ar fáil do gach forthairgeoir nár éirigh leis.
(v) Níl sé inghlactha na scóir amháin a chur ar fáil in ionad fáthanna cearta.

Mí 1
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 
Céimeanna i ngach céim den 

phróiseas foinsithe 

Mí 2 Mí 3 Mí 4 Mí 5 Mí 6

Ní thógfaidh gach tionscadal soláthair a bhfuil níos mó ná €25k i gceist leis suas le 6 mhí ón gcéim phleanála go dtí an chéim dheireanach — níl sa mhéid thíos ach amlíne 
shamplach.  Dá mhéad luach an chonartha is ea is casta a bheidh an próiseas i bhformhór na gcásanna. Dá chasta an próiseas is ea is faide a bheidh an amlíne, leis. Is í an 
dea-phleanáil an rud is tábhachtaí lena chinntiú go mbeidh na rudaí a theastaíonn uait ar fáil in am trátha.



An Treoir do 
Scoileanna maidir 
le Soláthar
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.  

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.  
Tá cóipeanna leictreonacha den dá leagan ar 
fáil lena n-íoslódáil ag https://www.jmb.ie/
procurement-guide

Seiceáil Sláinte ar Chúrsaí Soláthair

Ar cheann de na seirbhísí a chuireann an tAonad um 
Sholáthar do Scoileanna ar fáil tá an ‘tSeiceáil Sláinte ar 
Chúrsaí Soláthair’. Is éard atá i gceist léi sin ná foireann de 
chuid an Aonaid cuairt a thabhairt ar do scoil le breathnú 
tríd an 20 mír chaiteachais is mó a bhí ann sa bhliain 
airgeadais roimhe, agus comhairle a chur ar fáil faoi cé 
chomh hoiriúnach is atá na socruithe atá ann cheana. 
Má thugtar riosca féideartha faoi deara, tabharfaidh an 
tAonad comhairle duit ar cén chaoi ar féidir leat an riosca 
atá i gceist a mhaolú. I roinnt mhaith cásanna, tá roinnt 
de na socruithe i bhfeidhm i scoileanna le fada an lá agus 
is gá iad a athnuachan lena chinntiú gur féidir leis an scoil 
luach níos fearr ar airgead a fháil. Níor chóir go dtógfadh 
‘an tSeiceáil Sláinte ar Chúrsaí Soláthair’ níos mó ná uair 
an chloig ort, agus tabharfaidh sé suaimhneas intinne 
duitse agus do do bhord i ndáil le rioscaí neamhchosanta 
tar éis dul i ngleic le haon cheisteanna a thiocfaidh chun 
solais.

Dá mba mhaith leat go dtabharfadh an tAonad cuairt ar 
do scoil leis an tseirbhís tacaíochta thábhachtach seo a 
chur ar fáil, déan teagmháil leis an Aonad ar 01 203 5899 
/ procurementsupport@jmb.ie agus déanfaimid coinne 
ag am a oireann duit.  Seolfaimid teimpléad ‘Seiceáil 
Sláinte’ chugat, rud is gá duit a chomhlánú roimh don 
bhall foirne de chuid an Aonaid cuairt a thabhairt ort le 
dul trí an scrúdú ‘Seiceáil Sláinte’ é féin.

Is den tábhacht é a lua nach moltar do scoil tús a chur 
le gníomhaíocht soláthair ach amháin sa chás nach 
bhfuil rogha de shocrú oiriúnach curtha ar fáil ag Oifig 
um Sholáthar Rialtais, agus go háirithe i dtaca le réimsí 
ardchaiteachais. Cé nach gcaithfear socruithe lárnacha 
a úsáid, tabharfaidh siad compord duit i roinnt réimsí – 
laghdaítear do neamhchosaint ar dhlíthíocht agus ar 
shaothrú, laghdaítear iarracht agus costais riaracháin, 
agus faightear na torthaí is fearr ó shocruithe cuachta ar 
an mórchóir.



Leathanach ar leith do SCOILEANNA ar 
www.procurement.ie

Tá leathanach ar leith atá dírithe ar scoileanna le fáil ar www.procurement.ie anois. Le rochtain ar an 
leathanach, ní mór do phearsanra scoile a bheith ina úsáideoir cláraithe ar an láithreán gréasáin agus dul 

chuig ‘Crois na gCeannaitheoirí’ -

https://bz.procurement.ie/useful-links

Tá machnamh á dhéanamh i láthair na huaire ar fheabhsuithe breise d’fhonn 
an t-eispéireas úsáide a fheabhsú.

An táb Scoileanna, áit a bhfuil rochtain ar liosta na 
gconarthaí agus na gcreataí is mó a bhaineann le 

scoileanna

Liosta na gconarthaí agus na gcreataí atá 
ar fáil do scoileanna
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Na teistiméireachtaí is déanaí
Tá muid an-sásta go deo leis an gcomhairle 

agus leis an tacaíocht a fuaireamar ón Aonad 
um Sholáthar do Scoileanna ó thús deireadh 
an phróisis soláthair a ritheamar le déanaí le 
teacht ar sheirbhís glantóireachta dár scoil. 

Thug an tAonad cabhair dúinn le gach uile ghné 
den phróiseas. Tugadh freagraí ar ár gcuid 

ceisteanna gan aon mhoill agus bhí duine den 
fhoireann ar an taobh eile den líne i gcónaí 

nuair a bhí cúnamh ag teastáil uainn. 
- Coláiste Mhuire, an Nás

An duine de d’fhoireann a raibh mé ag plé leis, cheap 
mé go raibh sé ar fáil i gcónaí agus lánsásta gach 

cúnamh agus treoir a thabhairt dom maidir le próiseas 
atá an-chasta ar fad do dhuine nach bhfuil aon taithí 

aige ar an earnáil. Chuir sé na cáipéisí le chéile le 
haghaidh 3 phróiseas tairisceana ar leith nó rinne 
seiceáil ar na cinn a chuireamar féin le chéile agus 

thug freagraí mionsonraithe ar na ceisteanna uile a bhí 
againn. Rinne sé a chuid oibre ar bhealach éifeachtúil, 
a d’fhág go raibh mé in ann gach sprioc thábhachtach 

a chomhlíonadh agus an socrú a chur i ngníomh roimh 
thús an téarma scoile nua.  

- Coláiste Chluain Caoin, Gleann na Cluana, 
an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath.

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 (JMB), Teach Emmet,

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

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

Foilsíodh Sceideal Creataí agus Conarthaí na hOifige um Sholáthar Rialtais (Iúil 2017 - Tuairisc chun dáta R3) le 
déanaí agus tá sé le fáil ag http://ogp.gov.ie/ogp-schedule-of-frameworks-and-contracts-february-2017-
mid-quarter-update/  Cuireann an sceideal sin ar chumas scoileanna breathnú ar réimse na gconarthaí agus na 
gcreataí, roinnt mhaith acu ar féidir le scoileanna iad a úsáid, a bheidh á gcur i bhfeidhm as seo go ceann sé mhí.

Ríomhairí deisce agus glúine do scoileanna
Tríd an tionscadal seo beidh fáil ag scoileanna ar 
shocruithe foinsithe rochtana dírí i gcomhair ríomhairí 
deisce agus glúine, idir ghnáthleagan agus ardleagan  
(Is éard atá i gceist le foinsiú rochtana dírí ná go 
gcuirfear an próiseas soláthair i gcrích thar do cheann 
agus go bhféadfaidh do scoil na gléasanna sin a ordú 
ón soláthraí ainmnithe go díreach). Glactar leis go 
mbeidh scoileanna in ann ríomhairí deisce agus glúine 
a fhoinsiú go díreach faoi na socruithe nua sin roimh 
dheireadh mhí Mheán Fómhair sula n-íocfaidh an Roinn 
an babhta is déanaí de dheontais TFC.

Tionscadal Píolótach Íocaíochtaí Scoile
Tá próiseas iomaíoch soláthair phoiblí ar bun faoi 
láthair d’fhonn réimse cuimsitheach roghanna 
íocaíochta atá áisiúil don úsáideoir a chur ar fáil, 
rud a dhéanfadh sé níos éasca agus níos solúbtha 
do thuismitheoirí íocaíochtaí a dhéanamh as 
gníomhaíochtaí scoile agus do scoileanna plé a 
dhéanamh leis na híocaíochtaí sin. Chabhródh an 
tionscadal seo le scoileanna líon na n-íocaíochtaí a 
fhaigheann siad in airgead tirim a laghdú, ach bheadh 
tuismitheoirí fós in ann íocaíochtaí a dhéanamh in 
airgead tirim má ba mhian leo déanamh amhlaidh.   
Táthar ag súil leis go gcuirfí na roghanna íocaíochta sin 
ar fáil do scoileanna in R42017 / R12018. 

LEAN MUID  
 @SPUireland

https://twitter.com/spuireland
https://twitter.com/spuireland

