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Láithreán gréasáin
nua an Aonaid

I mí an Mhárta 2018 sheol an tAonad a láithreán gréasáin nua, áit a
gcuirtear an t-eolas is déanaí, comhairle agus tacaíocht maidir le cúrsaí
soláthair ar fáil do gach bunscoil agus iar-bhunscoil. I measc na nithe atá
le fáil ar www.spu.ie anois tá naisc chuig foinsí tábhachtacha eolais ar
láithreáin ghréasáin na Roinne Oideachais agus na hOifige um Sholáthar
Rialtais, chomh maith le cóipeanna de nuachtlitir an Aonaid agus ár
dTreoir do Scoileanna maidir le Dea-chleachtais.

Tús Eolais ar an Teimpléad
RFQ nua do Scoileanna
Is iondúil go mbíonn an leibhéal caiteachais ar fhormhór mór na n-earraí agus na seirbhísí a fhoinsíonn
scoil níos lú ná €25,000 ag aon am amháin. D’fhonn an próiseas soláthair a dhéanamh níos éasca do
scoileanna, tá an tAonad tar éis teimpléad ‘Gairm ar Mheastacháin’ (RFQ) a chur i dtoll a chéile (chomh
maith le lámhleabhar a ghabhann leis), rud a bheidh scoileanna in ann a úsáid le hearraí agus seirbhísí
nach mó a luach ná €25,000 a fhoinsiú. Tá an teimpléad nua ceaptha a bheith iomasach agus ba
chóir go mbeadh sé éasca le húsáid dá bhrí sin. Tá ríomhchlár macra ann a thugann leideanna
d’úsáideoirí maidir leis an eolas atá le cur i mboscaí áirithe téacs, a chomhlánaíonn roinnt réimsí go
huathoibríoch, agus a thugann roghanna anuas freisin. Tá formáid freagartha sa teimpléad freisin,
a chuireann ar chumas soláthraithe/soláthraithe seirbhíse a meastachán/togra a chomhlánú
agus a sheoladh ar ais. Tá an teimpléad RFQ nua (agus an treoirleabhar a ghabhann leis) ar fáil
lena íoslódáil ó https://www.spu.ie/request-for-quotation/. Cuirimid fáilte is fiche roimh
aiseolas ó scoileanna a úsáideann an teimpléad agus ar mian leo moltaí a dhéanamh faoi
bhealaí a bhféadfaí é a fheabhsú.

Dearbhaithe Rúndachta
agus Coinbhleachta Leasa
Foirm Dearbhaithe Rúndachta agus
Coinbhleachta Leasa
De réir an dea-rialachais is cóir go síneodh gach ball d’fhoireann mheastóireachta soláthair cóip
den Fhoirm Dearbhaithe Rúndachta agus Coinbhleachta Leasa.
Ar an bhfoirm seo aibhsítear na dualgais agus na freagrachtaí atá ar fhoireann mheastóireachta
laistigh de phróiseas foirmiúil soláthair. Ní mór do gach ball den fhoireann mheastóireachta
comhaontú rúndachta a shíniú maidir leis an eolas tráchtála a sholáthraíonn na comhlachtaí
tairisceana. Ní mór do gach ball den fhoireann mheastóireachta aon choibhleacht leasa a admháil
maidir le ceangail nó eile, le comhlachtaí a bhíonn páirteach sa phróiseas tairisceana. Foirm le
híoslódáil ar fail: https://www.spu.ie/declaration-of-confidentiality-and-conflict-of-interestform/

Nuair a éisítear fógraí torthaidh
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.

bhaithe R
Coinbhle

Ríomhairí Deisce agus Glúine do Scoileanna
Tá scoileanna in ann na ríomhairí deisce agus glúine a theastaíonn uathu a ordú ar líne anois go díreach ón dá sholáthraí
ainmnithe. Faoi na socruithe sin, ní gá do scoileanna dul i mbun aon phróisis soláthair as a stuaim féin i leith na ngléasanna
sin de bharr go ndearnadh amhlaidh thar ceann na scoileanna go léir cheana féin. Tá na sonraí ar fad le fáil anseo.

GNÁTHRÍOMHAIRÍ DEISCE AGUS GLÚINE DO NA SCOILEANNA
AGUS BOOnna GO LÉIR
Is mór ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna agus ag Boird Oideachais agus
Oiliúna Éireann seoladh na gconarthaí seo a leanas maidir le gnáthríomhairí deisce
agus glúine a fhógairt:
MÚNLA

CUIDEACHTA/ PRAGHAS

Praghas ó €425.91
(gan CBL a áireamh)
HP Prodesk 400 G4 SFF

Praghas ó €435.66
(gan CBL a áireamh)
HP Probook 450 G4

BUNTÁISTÍ

✓ Seachadadh tráth nach déanaí
ná 10 lá tar éis a ordaithe
✓ Barántas 3 bliana, lena
n-áirítear clúdach iomlán do
pháirteanna agus d’obair ar
an gcéad lá oibre eile
✓ Ní gá meastacháin a fháil ná
próiseas soláthair a eagrú
✓ Uasghráduithe agus seirbhísí
eile ar fáil
✓ Tá mionsonraí teicniúla le fáil
sa treoir d’úsáideoirí, atá le
fáil i gcrios na gceannaitheoirí
ar ogp.gov.ie

LE hORDÚ:

Téigh chuig http://www.itschools.ie/

Rúndachta
eachta Le
CLÁRAIGH agus uaslódáil NAGSF comhlánaithe

Déanfaidh an soláthróir é a bhailíochtú agus
tabharfaidh sonraí logála isteach duit

Roghnaigh an táirge is fearr a fheileann do do
riachtanais agus ordaigh é!

RÍOMHAIRÍ ARDSONRAÍOCHTA DEISCE AGUS GLÚINE DO NA
SCOILEANNA AGUS BOOnna GO LÉIR
Is mór ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna agus ag Boird Oideachais agus
Oiliúna Éireann seoladh na gconarthaí seo a leanas maidir le ríomhairí
ardsonraíochta deisce agus glúine a fhógairt:
MÚNLA

CUIDEACHTA/ PRAGHAS

Praghas ó €484.95
(gan CBL a áireamh)
Celtic R1000 Series PC

Toshiba Satellite Pro A50 Series
Notebook

Praghas ó €559.00
(gan CBL a áireamh)

BUNTÁISTÍ
✓ Seachadadh tráth nach déanaí
ná 10 lá tar éis a ordaithe
✓ Barántas 3 bliana, lena
n-áirítear clúdach iomlán do
pháirteanna agus d’obair ar an
gcéad lá oibre eile
✓ Ní gá meastacháin a fháil ná
próiseas soláthair a eagrú
✓ Uasghráduithe agus seirbhísí
eile ar fáil
✓ Tá mionsonraí teicniúla le fáil sa
treoir d’úsáideoirí, atá le fáil i
gcrios na gceannaitheoirí ar
ogp.gov.ie

LE hORDÚ
Téigh chuig https://www.pcp.ie/etbs-schools.html

a
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CLÁRAIGH agus uaslódáil NAGSF comhlánaithe

Déanfaidh an soláthróir é a bhailíochtú agus
tabharfaidh sonraí logála isteach duit
Roghnaigh an táirge is fearr a fheileann do do
riachtanais agus ordaigh é!

Soláthar Leictreachais
do Scoileanna
Is ar an 1 Bealtaine a cuireadh tús leis an gconradh is déanaí le Energia i leith
an tsoláthair leictreachais do scoileanna. Má theastaíonn uait do scoil a chur
le beartán leictreachais na hOifige um Sholáthar an Rialtais, déan teagmháil
le deasc chabhrach na hOifige ar: 076 100 8000 nó cuir r-phost chuici ag
support@ogp.gov.ie le tosú ar an bpróiseas clárúcháin.

Soláthar Gáis Nádúrtha do Scoileanna
Is ar an 1 Aibreán a cuireadh tús leis an gconradh is déanaí le SSE Airtricity i leith
an tsoláthair gáis do scoileanna. Má theastaíonn uait do scoil a chur le beartán na
hOifige um Sholáthar an Rialtais, déan teagmháil le deasc chabhrach na hOifige ar:
076 100 8000 nó cuir r-phost chuici ag support@ogp.gov.ie le tosú ar an bpróiseas
clárúcháin..

Réitigh Íocaíochta
a Sholáthar do
Bhunscoileanna
agus Iarbhunscoileanna
in Éirinn
Tá creat trí sholáthraí seirbhíse (Payzone,
MIT agus Three Éireann) curtha ar bun ag an
Roinn Oideachais agus Scileanna le réitigh
íocaíochta a chur ar fáil do scoileanna. Tá na
réitigh íocaíochta ceaptha leis na cuspóirí
seo a leanas a chomhlíonadh:

An Oifig um Sholáthar Rialtais Físeáin Eolais ar YouTube
Tugtar sna físeáin seo, ar chuir an Oifig um Sholáthar Rialtais le chéile iad,
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 rochtain
ar na deiseanna sin.
https://www.youtube.com/watch?v=_490ZEaYdwA

n

Éascaíocht a dhéanamh ar íocaíochtaí
a dhéanamh i scoileanna agus le
scoileanna;

n

Scor de fhreagracht na scoile as
íocaíochtaí in airgead tirim, ach gan
fáil réidh leis an rogha le híoc in airgead
tirim do na tuismitheoirí; agus

n

Íocaíochtaí scoile a chur ar aon dul leis
an bPlean Náisiúnta Íocaíochta – arb é a
phríomhchuspóir ná ‘méadú suntasach
ar úsáid modhanna íocaíochta
leictreonaí atá slán sábháilte, éifeachtúil
a bhaint amach d’fhonn an spleáchas ar
airgead tirim agus ionstraimí íocaíochta
páipéir a laghdú.’

Tá tuilleadh sonraí faoina bhfuil i gceist
leis an gcreat agus faoi cén chaoi páirt a
ghlacadh ann le fáil ar láithreán gréasáin
na Roinne ag - https://www.education.ie/
ga/Scoileanna-Coláist%C3%AD/Eolas/
Soláthar/iocaiochtai-scoileanna.html

Seaneagráin den
Nuachtlitir
Tá seaneagráin de Nuachtlitir an Aonaid le fáil
i nGaeilge agus i mBéarla anois ar ár láithreán
gréasáin ag:
https://www.spu.ie/procurement-newsletters/

Tá ár dtreoir ‘Treoir do Scoileanna maidir le Dea-Chleachtas Soláthair’ le fáil
lena híoslódáil i nGaeilge nó i mBéarla ó –
https://www.spu.ie/procurement-guide/

Tá Tuairisc chun Dáta R2, Aibreán 2018, ar Sceideal Creataí agus Conarthaí na hOifige um Sholáthar Rialtais
foilsithe anois ar http://ogp.gov.ie/3328-2/. Is féidir le scoileanna atá logáilte isteach mar ‘cheannaitheoirí’
rochtain ar an tuairisc chun dáta sin le breathnú ar na conarthaí agus na creataí uile atá ar na bacáin i
mbliana. Is féidir le ceannaitheoirí cliceáil ar na hipearnaisc sa tuairisc le tuilleadh eolais a fháil (scóip,
sonraíocht agus meicníocht íostarraingthe, nuair is eol) faoi gach socrú. Déantar na hipearnaisc sin a
nuashonrú de réir mar a thagann eolas breise chun solais.

An Teistiméireacht is Déanaí
Bhí gairm ar thairiscintí maidir le lóin scoile le heagrú againn. Ní bheimis in ann é
a dhéanamh d’uireasa an Aonaid um Sholáthar do Scoileanna. Ní raibh aon taithí
againn ar na rudaí is gá a chur san áireamh sa phróiseas marcála. Bhí Fiona anfhoighneach go deo linn nuair a bhí sí ag míniú na riachtanas dúinn agus chabhair
sí go mór linn.
Bunscoil Choill Mhic Thomáisín, Coill Mhic Thomáisín, Co. Phort Láirge

Féach ár sonraí teagmhála thíos má bhíonn ceisteanna ginearálta, aiseolas
sonrach nó moladh agat maidir le cén chaoi a bhfeadfaimis ár seirbhís do do
scoil nó d’earnáil na scoileanna go ginearálta a fheabhsú.
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