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Nuachtlitir
Sholáthair

Uasdátuithe Fuinnimh ÚFIÉ
Cláraigh le haghaidh ceardlann saor in aisce sa Mhonatóireacht
agus Tuairisciú
Ó Eanáir 2019, féadfaidh scoileanna logáil isteach i gcóras ar líne Údarás
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann lena n-ídiú breosla bliantúil agus sonraí a
bhaineann leis do 2018 a thuairisciú. Is é an 5 Aibreán 2019 an spriocdháta don
úsáid fuinnimh agus sonraí gaolmhara a chur isteach.
Tá ÚFIÉ ag cur ceardlanna oiliúna sa Mhonatóireacht agus Tuairisciú ar fáil saor
in aisce do scoileanna in Ionaid Oideachais ar fud na tíre in earrach 2019. Tá na
ceardlanna oscailte do gach bunscoil, scoil speisialta agus iar-bhunscoil, agus
má thugann tú na sonraí cuí leat, beidh tú in ann do thuairisc a chomhlánú ar
an lá. Is féidir le hionadaí ar bith arna ainmniú ag scoil freastal orthu. Tá na dátaí
agus na hionaid le fáil ag www.seai.ie/schoolsmandr/
Chun ceardlann a chur in áirithe déan teagmháil leis an deasc
chabhrach um Monatóireacht agus Tuairisciú
ag mandr@seai.ie nó 01 808 2012

Fuinneamh ar Conradh /
Soilsiú mar Sheirbhís
Tá roinnt scoileanna tar éis conradh a dhéanamh le tríú páirtí le bearta fuinnimh
(soilsiú de ghnáth) a chur ar fáil sa scoil, gan gá aon chaiteachas caipitiúil a
thabhú. Éilítear ar an scoil íocaíocht rialta a dhéanamh leis an soláthraí sin (agus
leas á bhaint aici as na coigiltis fuinnimh a dhéanfar) seachas an infheistíocht
a dhéanamh as a stuaim féin. Tugtar ‘soilsiú mar sheirbhís’ ar an gcineál seo
conartha in amanna, agus cuireann roinnt soláthraithe (soláthraithe fuinnimh
ina measc) an tseirbhís seo ar fáil faoi struchtúir éagsúla chonartha. Mar
shampla, d’fhéadfadh socrú simplí léasa (i.e. táille sheasta in aghaidh na bliana
go ceann 10 mbliana) nó socrú ‘íoc mar a dhéantar coigiltis’ (i.e. íocann an scoil
céatadán de na coigiltis chruthaithe go ceann roinnt blianta) a bheith i gceist
leis sin.
D’fhéadfadh sé go rachadh a leithéid de chonarthaí chun leasa don scoil toisc
nach gá di teacht ar an airgead leis na tionscadail a chur i bhfeidhm, ach ba
cheart do scoileanna a bheith cúramach maidir le coinníollacha an chonartha
agus tuiscint a bheith acu gurb iadsan a íocfaidh as an tionscadal ar deireadh
thiar, rud is iondúil a bhíonn níos costasaí ná mar a bheadh dá n-íocfaí as ag an
tús. Caithfidh scoileanna fios a bheith acu freisin céard a tharlóidh má bhíonn
aon fhadhbanna leis na córais fheistithe le linn thréimhse an chonartha.
Ba chóir don scoil a chinntiú gur ceart cruinn atá costais agus uaireanta
úsáide an chórais soilsithe reatha a luaitear sa togra agus gur figiúirí iarbhír
iad seachas figiúirí measta, toisc go bhféadfadh gannmheas nó rómheas ar
na fachtóirí sin an méid a íocfar ar ais a chur as a riocht go hiomlán. Ná déan
dearmad go bhféadfadh sé nach mbeadh na soilse ar siúl ó thús deireadh an
lae scoile fiú amháin.
Ba chóir don scoil a chinntiú chomh maith go ndeimhneoidh soláthraí na
seirbhíse soilsithe go bhfuil na feistis solais atá beartaithe i gcomhréir le TGD
033 ón Roinn maidir le cáilíocht, sonraíocht agus feidhmíocht solais, agus go
gcruthóidh amhlaidh freisin
Déan teagmháil le ÚFIÉ ag publicsector@seai.ie le comhairle a fháil má tá sé
ar intinn agat dul le socrú den sórt seo.

San eagrán seo
• Beart Leictreachais do Scoileanna
• Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann
- Fuinneamh san Oideachas – Tuairisc chun
Dáta
• Fuinneamh ar Conradh / Soilsiú mar Sheirbhís
• Réitigh Íocaíochta do Scoileanna
• Foinsiú Gléasanna Apple
• Íostarraingt crua-earraí freastalaí
• Creat le haghaidh Ábhair Thógála i gCeantar
Bhaile Átha Cliath
• Táirgí Intomhalta agus Indiúscartha
Lónadóireachta
• Creat le haghaidh Dífhibrileoirí
• Creat le haghaidh Seirbhísí Oiliúna,
Sainchomhairleoireachta agus Comhairleacha
um Shláinte agus Sábháilteachta
• A bheith páirteach sa phróiseas soláthair ón
tús
• Ar na Bacáin
• Na teistiméireachtaí is déanaí

Soláthar Leictreachais
do Scoileanna
Is ar an 1 Bealtaine 2018 a cuireadh tús leis an
gconradh is déanaí le Energia i leith soláthar
leictreachais do scoileanna agus mairfidh sé
go ceann 36 mí. Tá sé tábhachtach a thuiscint,
má tá do scoil lasmuigh de bheart na hOifige
um Sholáthar Rialtais nó mura bhfuil an scoil
clúdaithe faoi chonradh ar théarma seasta
foirmeálta le ceann de na cuideachtaí Soláthair
Leictreachais, gurb é is dóichí ná go bhfuil ráta
réamhshocraithe á ghearradh ar do scoil, agus
beidh an ráta sin níos airde ná mar a bheadh
laistigh de bheart na hOifige um Sholáthar an
Rialtais. Tá tuilleadh eolais le fáil ar láithreán
gréasáin an Aonaid ach an nasc seo a leanúint www.spu.ie/electricity-for-schools/
Má theastaíonn uait do scoil a chur le beart
leictreachais na hOifige um Sholáthar an Rialtais,
déan teagmháil le deasc chabhrach na hOifige ag
076 100 8000 nó cuir r-phost chucu ag support@
ogp.gov.ie le dul i mbun an phróisis clárúcháin.

Foinsiú Gléasanna Apple
Tá socrú maidir le híostarraingt bunaithe ag HEAnet le 3 soláthraí thar 5 Bheart do ghairis
Apple móide roinnt seirbhísí tacaíochta gaolmhara ar féidir le scoileanna a úsáid.
Uimhir an Bhirt Soláthraí

Táirgí

Forlíontáin Roghnacha

1

Iconnect/ Screenway

Ipad
Ipad Mini

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

2

Typetec/ Wriggle

Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

Compu B

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro

Compu B

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro
Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”
Ipad
Ipad Mini

Typetec/ Wriggle

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro
Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”
Ipad
Ipad Mini

3

4

5

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áiream

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áireamh

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áireamh

Moltar do scoileanna ríomhphost a chur go dtí seoladh ríomhphoist brokerage@heanet.ie HEAnet ag iarraidh nochtadh
iomlán ar na roghanna atá ar fáil, agus eiseoidh siad freagra ina mbeidh mionsonraí uile an bhirt. Ina dhiaidh sin, seoltar an
scoil go dtí an mhaitrís lascaine agus tar éis dóibh na roghanna a mheas agus an ceann is fearr a oireann dá riachtanais a
phiocadh, féadfaidh siad ansin ríomhphost a chur go dtí a rogha soláthraí.

Crua-earraí freastalaí
Tá socruithe déanta ag HEAnet táirgí a fháil ó aon soláthraí amháin, i.e. Dell, atá ar cheann de na
soláthraithe faoi Chreat na hOifige um Sholáthar Rialtais maidir le Freastalaithe.
Seo a leanas an próiseas atá le leanúint ag institiúidí beaga (scoileanna): n Déan sainaithint ar na riachtanais atá agat.
n Cuir an r-phost chuig: HEAnetServer@Dell.com.
Má bhíonn aon cheist agat nó má bhíonn tuilleadh eolais uait, déan
teagmháil le: brokerage@heanet.ie

Réitigh Íocaíochta
a Sholáthar do
Bhunscoileanna agus
Iar-bhunscoileanna 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:
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

Tacú le hÍocaíochtaí
Neamhairgid i Scoileanna
Thug an Oifig um Sholáthar Rialtais creat i gcrích, in 2 bheart, le haghaidh (1) Seirbhísí Fála do Dhíoltóirí agus (2) Seirbhísí
Geata Íocaíochta. Na seirbhísí ar féidir leas a bhaint astu faoin gComhaontú/faoi na Comhaontuithe maidir le Seirbhísí Fála
do Dhíoltóirí agus Seirbhísí Geata Íocaíochta, cuirfidh siad ar chumas scoileanna plé le híocaíochtaí a dhéanann tuismitheoirí
le cárta(í) creidmheasa agus dochar as gníomhaíochtaí scoile. Is é Elavon an soláthraí aonair i mBeart 1, agus is é Realex
Payments an soláthraí ainmnithe i mBeart 2. Seirbhísí éigeantacha is ea iad seo, a mbeidh ar do scoil úsáid a bhaint astu más
mian léi glacadh le híocaíochtaí neamhairgid.
Tá dhá bhuntáiste ar leith ag baint leis an gcreat seo. Anois is féidir le scoileanna buntáiste a bhaint as na táillí níos ísle atá i
gceist leis na seirbhísí airgeadais seo, ós rud é go mbeidh a gcuid idirbheart curtha le chéile leis na milliúin idirbheart eile san
earnáil phoiblí. Ina theannta sin, fágann an creat seo go bhfuil an dualgas chun tairiscintí a lorg i ndáil leis na seirbhísí seo
comhlíonta. Tá eolas faoi cén chaoi ar féidir leat an creat a chur i bhfeidhm agus leas a bhaint as na táillí laghdaithe idirbhirt
le fáil anseo - https://bz.procurement.ie/contracts/2977

Creat Láir le haghaidh Ábhair
Thógála i gCeantar Bhaile
Átha Cliath

Táirgí Intomhalta
agus Indiúscartha
Lónadóireachta

Tá creat le haghaidh ábhair thógála curtha ar bun ag an Oifig um
Sholáthar Rialtais agus is féidir le scoileanna atá suite i gCathair agus
Contae Bhaile Átha Cliath leas a bhaint as. Déantar na ‘hábhair
thógála’ sin a chatagóiriú ina gceithre bheart aonair:
Beart 1 - Soláthairtí Ginearálta Tógála;
Beart 2 - Soláthairtí Leictreachais;
Beart 3 - Soláthairtí Pluiméireachta agus Teasa;
Beart 4 - Péint agus Oiriúintí Péinte..
Déantar na táirgí a ordú go díreach ón soláthraí atá ceaptha i ngach
beart. Na Croítháirgí a thagann faoi na catagóirí arna sainaithint
i ngach ceann de na ceithre bheart, tá a bpraghas socraithe agus
ní féidir é a leasú. Na táirgí nach Croítháirgí, ach a thagann faoi na
catagóirí sainaitheanta i ngach catalóg, déantar iad a phraghsáil
ar lascaine suntasach ar a bpraghas miondíola molta. Is iondúil go
seachadtar na táirgí taobh istigh de lá oibre amháin (1) ar choinníoll
go bhfuarthas an t-ordú roimh 4 i.n. D’fhéadfadh sé go mbeadh ort
luach €200 (gan CBL) a ordú ó bheart ar leith le seachadadh saor in
aisce a fháil chuig aon áit ar leith. Tá na sonraí ar fad faoin gcreat le
fáil sa Lámhleabhar, is féidir a íoslódáil ó láithreán gréasáin na hOifige
um Sholáthar Rialtais ag - https://bz.procurement.ie/system/files/
contracts/11733/fbm064fuserguidebmv2.pdf

Tá creat íostarraingthe dírí soláthraí aonair
curtha ar bun ag an Oifig um Sholáthar Rialtais
maidir le soláthar agus seachadadh táirgí
intomhalta agus indiúscartha lónadóireachta
(cupáin inmhúirínithe, coimeádáin, athchúrsáil,
agus plaisteach). Tá an creat roinnte ina 9
mbeart gheografacha. Is é Bunzl an soláthraí i
ngach ceann de na bearta sin. Seo a leanas an
próiseas: le cuntas a chur i ngníomh, ní mór don
scoil Foirm Fógra um Ghníomhú Earraí (FFGE)
(nó Notification to Activate Goods Form [NAGF]
i mBéarla) a chomhlánú agus a chuir faoi bhráid
Bunzl le haghaidh an bhirt gheografaigh chuí.
Déanfaidh Bunzl an fhoirm sin a chomhshíniú
agus cuirfidh ar ais chuig an scoil taobh istigh
de chúig lá í. Féadfaidh an scoil earraí a ordú
ansin ach r-phost a chur chuig Bunzl nó glao a
chur orthu. Tá na sonraí uile, an treoirleabhar
agus liosta na táirgí ina measc, le fáil i gCrios
na gCeannaitheoirí https://bz.procurement.
ie/system/files/contracts/11351/
updatedcateringconsumablesand
disposableproductsuserguide1910.pdf

Creat le haghaidh Seirbhísí Oiliúna,
Sainchomhairleoireachta agus Comhairleacha um
Shláinte agus Sábháilteachta
Cé na réimsí a thagann faoin gCreat seo?
n
n
n

n

n

n

Oiliúint do Bhainisteoir Sábháilteachta Dóiteáin d’Fhoirgnimh
Oiliúint do Mhaor Dóiteáin (lena n-áirítear múchtóir dóiteáin)
Garchabhair ón gComhairle um Chúram Práinne RéamhOspidéil
Oiliúint Athnuachana sa Gharchabhair ón gComhairle um
Chúram Práinne Réamh-Ospidéil
Oiliúint sa tSláinte agus Sábháilteacht Cheirde do
Bhainisteoirí
Oiliúint do Mheasúnóir Trealaimh Scáileáin Taispeána

n
n
n
n

n

n

Oiliúint d’Oifigeach/Chomhordaitheoir Sábháilteachta
Oiliúint d’Ionadaí Sábháilteachta
Oiliúint sa Láimhsiú (Timpeallacht Oifige)
Oiliúint do Theagascóir sa Láimhsiú, Leibhéal Dámhachtana 6
QQI
Seirbhísí Sainchomhairleoireachta agus Comhairleacha um
Shláinte agus Sábháilteachta
Seirbhísí Sainchomhairleoireachta agus Comhairleacha um
Shláinte agus Sábháilteachta (Meastóireachtaí)

Tá na sonraí ar fad le fáil sa Lámhleabhar, is féidir a íoslódáil tríd an nasc seo - https://bz.procurement.ie/system/files/
contracts/11054/20190212 nationalhealthandsafetytraininguserguidev6.pdf - tar éis duit clárú mar ‘Cheannaitheoir’ ar
www.ogp.gov.ie

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 a scoile ar an mbealach is tráthúla agus is éifeachtúla is féidir, lena n-áirítear
a bheith seasmhach i leith riachtanais amach anseo, nuair is iomchuí. Lena chinntiú
go mbeidh na seirbhísí réidh don scoilbhliain nua, ba chóir dul i mbun an phróisis
pleanála soláthair chomh luath agus is féidir sa bhliain féilire úr. 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 Scoileann: R-phost: procurementsupport@spu.ie / Fón: 01 203 5899.

Tá na tionscadail soláthair a leanas idir lámha faoi láthair, faoina gcuirfear na hearraí agus seirbhísí a leanas ar
fáil go díreach do scoileanna i mbliana:•
•
•
•
•

Creat FSS le haghaidh Dífhibrileoirí
Ríomhairí deisce agus glúine do scoileanna
Teilgeoirí Digiteacha, Amharcléiritheoirí agus Cláir Bhána Idirghníomhacha/Scáileáin Painéil Chothroim
Gléasanna le Grafaic Dheartha agus Chumarsáide
Seirbhís chun Ceimiceáin Ghuaiseacha Iomarcacha a Dhiúscairt go Sábháilte ó Shaotharlanna
Eolaíochta Scoileanna

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/publications-2/procurement-guide/

Na Teistiméireachtaí is Déanaí
An méid a deir ár gCliaint fúinn

Chabhraigh an tAonad go mór linn leis an bpróiseas soláthair le haghaidh ár scoile nua. D’fhreagair siad gach
ceist go pras. Bhí an chomhairle agus an treoir a fuaireamar deas soiléir. Ní raibh aon cheist róshimplí. Bhí
an chomhairle a fuaireamar faoin bpróiseas r-thairisceana fíorúsáideach. I ngach uile chás bhí mé ag plé le
cuideachtaí a raibh an-chur amach acu ar earnáil an tsoláthair. Ní bheadh muinín ar bith agam murach an
chabhair a fuair mé ón Aonad. Tuigeann an tAonad nach bhfuil saineolaithe sa soláthar ag obair i scoileanna
agus tugann treoir agus comhairle le tasc an-deacair a dhéanamh níos éasca. Mholfainn go láidir duit dul i
dteagmháil leis an Aonad sula dtosóidh tú próiseas soláthair.
- An Príomhoide, Coláiste na Toirbhearta, Baile Átha an Rí
Thug an tAonad tacaíocht iontach tábhachtach don lucht bainistíochta inár scoil cáipéisí soláthair a chur i dtoll a
chéile i roinnt réimsí amhail troscán scoile agus TFC. Ní bheadh an fhoireann bainistíochta in ann luí isteach ar
an bpróiseas soláthair gan an chomhairle den chéad scoth a fuarthas ó bhaill foirne de chuid an Aonaid. D’éirigh
go maith leis an bpróiseas soláthair agus bhí sé an-dearfach don scoil a bhuíochas leis an Aonad.
- Scoil Náisiúnta Dhroichead Abhann Ó gCearnaigh, Droichead Abhann Ó gCearnaigh, Co. an Chláir
Bíonn foireann an Aonaid an-chabhrach go deo agus bíonn sé de phléisiúr agam obair a dhéanamh as lámha a
chéile leo. Molaim do gach duine dul i ndáil chomhairle leo.
- Pobalscoil Choill an Chollaigh, Coill an Chollaigh, Co. an Chabháin

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.

LEAN MUID

@SPUireland

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.spu.ie R: procurementsupport@spu.ie

