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Réitigh Íocaíochta Scoile
a sholáthar d’Earnáil
Bunscoileanna agus Iarbhunscoileanna na hÉireann
Tá creat de thrí sholáthróir margaidh bunaithe ag an Roinn Oideachais
agus Scileanna agus a lárionad soláthair san earnáil oideachais (an tSeirbhís Soláthair Oideachais - EPS) i gcomhar le hAonad Soláthair na Scoileanna (SPU), Aonad na Seirbhísí Tacaíochta Airgeadais (FSSU) agus Boird
Oideachais agus Oiliúna na hÉireann (ETBI), chun réitigh íocaíochta a chur
ar fáil do na scoileanna. Cuirfidh na réitigh íocaíochta ar chumas na scoileanna íocaíochtaí a fháil ó thuismitheoirí go leictreonach (lena n-áirítear
idirlíon, feidhmchlár fón póca agus slis agus pionna), agus beidh deis ag tuismitheoirí íocaíochtaí a dhéanamh i bhfoirm seic, airgead tirim, srl. freisin.
Ceapadh na réitigh íocaíochta chun na cuspóirí seo
a leanas a chomhlíonadh:
• Solúbthacht a chur ar fáil sa tslí a ndéantar íocaíochtaí sna scoileanna agus leis na scoileanna;
• Íocaíochtaí airgead tirim ar son gníomhaíochtaí scoile a thógáil
amach as na scoileanna, gan an rogha sin a bhaint de na
tuismitheoirí; agus
• Íocaíochtaí scoile a ailíniú leis an bPlean Náisiúnta Íocaíochtaí –
arb é a phríomhchuspóir ‘méadú suntasach a dhéanamh ar líon na
modhanna leictreonacha íocaíochta a bheidh slán agus éifeachtúil,
as a leanfaidh laghdú ar iontaoibh na scoileanna in ionstraimí
íocaíochta airgead tirim agus páipéir’.
Is féidir na réitigh atá ar fáil do na scoileanna a roinnt ina ndeich mbeart, de
réir catagóire (5 x bunscoil agus 5 x iar-bhunscoil), bunaithe ar na seirbhísí
íocaíochta atá aitheanta ag na scoileanna féin mar rogha a oireann dóibh
féin:
• Clúdaíonn beart amháin i ngach catagóir raon iomlán na n-íocaíochtaí
leictreonacha (airgead tirim, seic, dochar díreach & buanorduithe,
teirminéal cárta, ar líne agus miondíola), agus dírítear é ar na scoileanna
sin nach bhfuil aon réiteach íocaíochta acu.
• Clúdaíonn na ceithre bheart eile i ngach catagóir na cineálacha éagsúla
íocaíochtaí, rud a ligeann do scoileanna a bhfuil méid áirithe réiteach
íocaíochta i bhfeidhm acu cheana féin leas a bhaint as cibé gnéithe den
tairiscint atá de dhíth orthu dá riachtanais féin.
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Tá tuairim is 100 scoil sna hearnálacha bunscoile, iarbhunscoile agus ETB aitheanta ag an Roinn Oideachais
agus Scileanna, scoileanna atá sásta a bheith páirteach
i dtionscadal píolótach chun leas a bhaint as na réitigh
seo. Oibreoidh foireann fheidhmiúcháin, ina mbeidh
ionadaithe ón Roinn, ón EPS, ón FSSU agus ón ETB, leis na
scoileanna píolóta agus na soláthraithe seirbhíse araon
chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na
réiteach íocaíochta seo. Beidh an creat ar fáil do scoileanna
eile ar mian leo leas a bhaint as, ach chun monatóireacht a
dhéanamh ar an tionscadal, beifear ag díriú i gcónaí ar na
scoileanna a aithníodh don scéim phíolóta.
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Coláistí/Eolas/
Soláthar/iocaiochtai-scoileanna.html

Soláthar Gáis Nádúrtha
do Scoileanna athnuachan conarthaí

Ríomhairí Deisce
agus Glúine do Scoileanna
Tá scoileanna in ann na ríomhairí deisce agus glúine a theastaíonn uathu a ordú go
díreach ó bheirt soláthraithe ainmnithe anois. Ní gá do scoileanna dul i mbun aon
phróisis soláthair as a stuaim féin de bharr go ndearnadh amhlaidh thar ceann na
scoileanna go léir cheana féin. Níl le déanamh ach an gléas a oireann do cibé riachtanais
ar leith atá agaibh a aithint agus an líon díobh a theastaíonn a ordú. Chun rochtain
iomlán a fháil ar an Treoirleabhar agus ar na Foirmeacha Ordaithe, cinntigh go bhfuil
tú cláraithe mar ‘Cheannaitheoir’ ar www.procurement.ie agus gheobhaidh tú na
doiciméid ag an nasc seo - https://bz.procurement.ie/contracts/4212

Soláthar Leictreachais do
Scoileanna - athnuachan conarthaí
I mí Dheireadh Fómhair 2017, sheol an Oifig um Sholáthar Rialtais doiciméid eolais
agus chonartha maidir le bronnadh conarthaí ar Energia mar an soláthróir nua
leictreachais do na 1,478 scoil atá faoi chonradh laistigh de bheartán na hOifige
faoi láthair. Eisíodh tuilleadh fógraí do na scoileanna sin ó shin (i mí Dheireadh
Fómhair agus i mí Eanáir 2018). Le go mbeidh an t-athrú chuig an soláthraí nua
(i mí na Bealtaine 2018) tráthúil, ba cheart do scoileanna na nithe seo a leanas a
shíniú a luaithe is féidir:
(i)
an conradh earraí;
(ii)
an comhaontú rúndachta; agus
(iii)
an fhoirm um chuntas nua a oscailt,
agus iad ar fad a sheoladh chuig an soláthróir nua, Energia (smeAccountManager@
energia.ie).
Tabhair do d’aire go gcuirfear tús leis an gconradh nua le Energia ar an 1 Bealtaine
2018 agus go mbeidh sé i bhfad níos éasca athrú ón soláthróir reatha (Electric Ireland)
chuig an soláthróir nua (Energia) má fhaigheann Energia (smeAccountManager@
energia.ie) na trí dhoiciméad sin gan a thuilleadh moille. Is fiú a thabhairt faoi deara
go bhféadfadh sé go mbeadh ar do scoil rátaí réamhshocraithe costasacha (taobh
amuigh de chonradh) a íoc má theipeann ort na doiciméid chuí a chur isteach agus
má théann do chonradh in éag i mí na Bealtaine mar thoradh air sin.

Reáchtáil an Oifig um Sholáthar Rialtais,
tar éis di dul i ndáil chomhairle leis an
Roinn Oideachais agus Scileanna agus
leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna
(SPU), mionchomórtas maidir leis an
soláthar gáis nádúrtha do scoileanna go
ceann tréimhse trí bliana, ón 1 Aibreán
2018 go dtí an 31 Márta 2021.
Is mór ag an Oifig a chur in iúl duit gur
éirigh le SSE Airtricity an conradh a
bhaint, rud a mheastar a shábhálfaidh
breis is €2.5 milliún ar an earnáil
oideachais ar an iomlán.
Má tá do scoil tar éis doiciméid
athnuachana conartha a fháil, déan
an Conradh Earraí, an Comhaontú
Rúndachta, agus an Fhoirm um Chuntas
Nua a Oscailt a chomhlánú, a shíniú, a
scanadh agus a chur ar ais tríd an r-phost
go díreach chuig corporateaccounts@
sse.com a luaithe is féidir lena chinntiú
go n-aistreofar do scoil chuig na rátaí
nua.

Físeáin Eolais na
hOifige um Sholáthar
Rialtais ar YouTube

Má tá ceist ar bith agat maidir leis an bpróiseas athnuachana nó má theastaíonn
uait do scoil a chur le beartán na hOifige um Sholáthar an Rialtais, déan teagmháil
leis an Oifig ag: 076 100 8000 nó cuir r-phost chucu ag support@ogp.gov.ie
Tugtar sna físeáin seo léargas ginearálta
ar na próisis éagsúla soláthair a
n-úsáideann comhlachtaí poiblí in Éirinn
iad, chomh maith le heolas faoin gcaoi a
n-oibríonn an próiseas i dtaobh earraí nó
seirbhísí a fháil. Eolas ar cén chaoi ar féidir
le gnóthais glacadh leis na deiseanna sin
agus rochtain a fháil orthu.
https://www.youtube.com/
watch?v=_490ZEaYdwA

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.

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 na
creataí uile, 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

Seaneagráin de Nuachtlitir an Aonaid
Tá seaneagráin de Nuachtlitir an Aonaid le fáil
anois ar láithreán gréasáin na Roinne ag:
https://www.education.ie/ga/ScoileannaColáistí/Eolas/Soláthar/nuachtlitir/

Tá ár dtreoir ‘Treoir do Scoileanna maidir le Dea-Chleachtas Soláthair’
le fáil lena híoslódáil ó –
https://www.education.ie/ga/Scoileanna-Col%C3%A1ist%C3%AD/Eolas/
Sol%C3%A1thar/Treoir-do-Scoileanna-maidir-le-Dea-ChleachtasSolathair.pdf

Tá na nuachtlitreacha le fáil i mBéarla freisin ó:
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/
Information/Procurement/newsletter/

Tá an treoir le fáil i mBéarla freisin ó –
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Procurement/
Guidance-for-Schools-on-Good-Procurement-Practices.pdf

Ríomhairí Deisce agus Glúine do Scoileanna
Tá tairseach ar líne ag teacht go luath le ceannach ríomhairí glúine agus ríomhairí
deisce do scoileanna a éascú. Tabharfar fógra do scoileanna a luaithe a bheidh an
tsaoráid seo ar fáil.

An Teistiméireacht is Déanaí
Bhí Fiona Coy thar mholadh beirte. Bhí sí chomh foighneach sin liom agus bhí na
míniúcháin a thug sí dom iontach soiléir. D’fhreagair sí gach r-phost go pras agus
mhothaigh mé go raibh fáil agam uirthi i gcónaí. Cheap mé ar dtús go mbeadh
an próiseas soláthair an-deacair agus go mbeinn gafa leis go ceann i bhfad, ach
feictear dom go bhfuair an scoil margadh iontach ó na soláthraithe a bhuíochas leis
an Aonad um Sholáthar do Scoileanna
Meánscoil Bhríde, An tSráid Nua, Cill Airne, Co. Chiarraí
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.
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