
Le linn thréimhse na 
géarchéime COVID-19, beidh an 
SPU fós ar oscailt le haghaidh 
gnó dá chliant-Scoileanna agus 
Ionaid Oideachais.

Guíonn foireann an SPU gach rath ar 
gach scoilphobal chun coinneáil sábháilte 
agus sláintiúil le linn an ré dúshlánaigh 
seo.
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Eanáir 2020

• Údarás Fuinnimh Inmharthana na 
hÉireann (SEAI) – Monatóireacht agus 
Tuairisciú ar úsáid fuinnimh
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Soláthar Inbhuanaithe

• Scoileanna agus an Soláthar Inbhuanaithe 
i nGeilleagar Ciorclach  

• Réitigh Íocaíochta Scoile do 
Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna

• Creata nua oibre ar fáil ón Oifig um 
Sholáthar Rialtais (OGP)

• Soláthar Leictreachais do Scoileanna – 
nuashonrú

• Na Leideanna Is Fearr chun  
eTenders a úsáid

Nóta Eolais 
COVID-19 (Coróinvíreas) 
agus an Soláthar Poiblí
Féadfaidh sé a bheith de thoradh ar an suíomh i mbun 
forbartha seo maidir le leathadh, srianadh agus rialú COVID-19 
(Coróinvíreas) go mbeidh brú ar údaráis chonarthacha earraí 
agus/nó seirbhísí riachtanacha a sheachadadh i méideanna 
níos mó nó faoi réir creata ama níos dochta ná mar a bheifí ag 
súil leis de ghnáth. Tá treoir na hOifige um Sholáthar Poiblí 
(OGP) i ndáil leis seo ar fáil le híoslódáil ón nasc seo - https://
ogp.gov.ie/information-note-covid-19-coronavirus-and-public-
procurement/

Bunachar Láir le haghaidh chun 
soláthairtí barrachais Trealamh 
Cosanta Pearsanta (PPE) srl. a 
thairiscint mar thaca le frithbhearta 
náisiúnta in aghaidh an COVID-19
Tá bunachar láir cruthaithe ag an Rialtas, tríd an Oifig um 
Sholáthar Rialtais, ina bhféadtar tairiscintí tacaíochta a 
dhéanamh trí earraí, seirbhísí agus áitreabh a sholáthar 
nó a dheonú mar thaca le hiarrachtaí náisiúnta in aghaidh 
phaindéim an COVID-19. I gcomhthéacs scoile, féadfaidh sé 
gurb ionann PPE agus maisc, lámhainní, spéaclaí cosanta, agus 
díghalrán lámh. Tá an bunachar ar fáil ar gov.ie/covidsupplies. 
Féadfaidh scoileanna a soláthraithe a dhíriú i dtreo an tsuímh 
seo chomh maith. Cé gur dearadh gov.ie/covidsupplies ar 
dtús le haghaidh gnóthaí, tuigtear go bhféadann comhlachtaí 
san Earnáil Oideachais, scoileanna san áireamh, tairiscintí a 
dhéanamh ar an ardán céanna
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Tairseacha Athbhreithnithe 
Soláthair do Scoileanna 

ón 1 Eanáir 2020
Earraí agus Seirbhísí
</= €4,999.99

• 3 mheastachán i scríbhinn ar a laghad (m.sh. r-phost)
• Roghnaigh an praghas is ísle/an ceann is oiriúnaí

Earraí agus Seirbhísí
€5,000 - €24,999.99

• 3 mheastachán i scríbhinn ar a laghad.
• Eisigh sonrúchán doiciméadaithe, ina leagtar amach 

an tréimhse ama agus na critéir mheasúnaithe agus 
bhronnta.

• Bain úsáid as bileog scórála chun na tairiscintí a 
mheas.

• Tabhair fógra agus aiseolas i scríbhinn do na 
forthairgeoirí nár éirigh leo

Earraí agus Seirbhísí
€25,000 - €213,999.99
Ní mór iad a fhógairt ar 
www.etenders.gov.ie

• Cuir doiciméid tairisceana i dtoll a chéile.
• Socraigh na critéir bhronnta agus tabhair ualú do 

gach ceann acu.
• Úsáid an bhileog scórála ualaithe chun na tairiscintí a 

mheas.
• Roghnaigh an tairiscint a bhfaigheann an scór is 

airde.
• Tabhair fógra agus aiseolas don fhorthairgeoir ar 

éirigh leis agus dóibh siúd nár éirigh leo.
• Bronn an conradh.

Earraí agus Seirbhísí
> €214,000
Ní mór iad a fhógairt 
ar www.etenders.gov.
ie AGUS in Iris Oifigiúil 
an AE

• Cuir doiciméid tairisceana i dtoll a chéile.
• Socraigh na critéir bhronnta agus tabhair ualú do 

gach ceann acu.
• Úsáid an bhileog scórála ualaithe chun na tairiscintí a 

mheas.
• Roghnaigh an tairiscint a bhfaigheann an scór is 

airde.
• Tabhair fógra agus aiseolas don fhorthairgeoir ar 

éirigh leis agus dóibh siúd nár éirigh leo.
• Bronn an conradh.

Oibreacha agus 
Seirbhísí a Bhaineann le 
hOibreacha
</= €50,000

• Mearmheastachán
• Ní gá an cuireadh a fhoilsiú go hoscailte ar 

www.etenders.gov.ie 
Ina ionad sin, féach 
www.constructionprocurement.gov.ie

• Féach DPER CWMF GN 2.3 Alt 3.2

Oibreacha agus 
Seirbhísí a Bhaineann le 
hOibreacha
</= €50,000 - 
€5,350,000

• Féach DPER CWMF GN 2.3 Alt 3.2
• Nós imeachta oscailte nó srianta le fógra poiblí www.

etenders.gov.ie
• Déanann an tAonad Pleanála agus Tógála sa Roinn 

Oideachais agus Scileanna faomhadh ar fhoinsiú 
agus ar chaiteachas do gach togra caipitil (caiteachas 
as an ngnáth ar mó ná €5,350,000 é): https://www.
education.ie/ga/Dearadh-Scoileana/
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Údarás Fuinnimh  
Inmharthana na hÉireann (SEAI) – 
Monatóireacht agus Tuairisciú ar úsáid 
fuinnimh
Ón 6 Eanáir 2020, féadfaidh scoileanna logáil isteach i gcóras ar líne Údarás 
Fuinnimh Inmharthana na hÉireann anois lena n-ídiú fuinnimh bliantúil agus sonraí 
a bhaineann leis do 2019 a thuairisciú agus chun cloí lena ndualgais reachtacha. Is é 
an 1 Bealtaine 2020 an spriocdháta athbhreithnithe don úsáid fuinnimh agus sonraí 
gaolmhara a chur isteach.

Tá sonraí maidir leis an gcaoi le do scoil a chlárú mura bhfuil tuairisciú déanta agat 
cheana féin, ceardlanna oiliúna, físeáin agus tacaíochtaí eile ar fáil ar shuíomh idirlín an 
SEAI::  www.seai.ie/schoolsmandr 

Féadtar tuilleadh cabhrach a fháil ón deasc chabhrach Monatóireachta agus 
Tuairiscithe: mandr@seai.ie nó 01 808 2012

Leideanna do Scoileanna maidir leis 
an Soláthar Inbhuanaithe
Is éard atá i gceist le Soláthar Inbhuanaithe ná féachaint chuige go mbainfear 
amach luach ar airgead ar bhonn costais saolré i leith na n-earraí agus na seirbhísí a 
cheannaíonn scoileanna, agus nach é amháin go dtéann an ceannach sin chun tairbhe 
na scoileanna féin, ach go gcuidíonn sé freisin leis an gcomhshaol, leis an tsochaí 
agus leis an ngeilleagar i gceantar na scoile. Ach a bheith ag soláthar ar bhealach 
inbhuanaithe, bímid ag breathnú níos faide uainn ná na riachtanais ghearrthéarmacha 
agus ag féachaint cén tionchar fadtéarmach a bheidh ag na nithe go léir a cheannaímid.

ÚSÁID EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ A 
SHOLÁTHRAÍTEAR GO LÁRNACH NUAIR 

IS FÉIDIR

CUIR BEARTAS SOLÁTHAIR 
INBHUANAITHE I DTOLL A CHÉILE DO 

DO SCOIL

DÉAN DO CHUID TAIGHDE! BÍODH AN TEAGASC AGUS AN 
FHOGHLAIM AG TEACHT LE CHÉILE

NÁ CAITH AN IOMARCA AMA AG 
IARRAIDH CÚPLA EURO A SHÁBHÁIL 

– COINNIGH COSTAS IOMLÁN AN 
TSOLÁTHAIR I GCUIMHNE

FEABHSAIGH DO CHUMHACHT 
CHEANNAIGH – OIBRIGH AS LÁMHA 

A CHÉILE LE SCOILEANNA EILE 
NUAIR IS FÉIDIR

COINNIGH SÚIL AMACH DO 
ROGHANNA EILE – UAIREANTA NÍ 
HIAD NA TÁIRGÍ BRANDÁILTE NA 

TÁIRGÍ IS FEARR

BÍODH AN SCOIL UILE PÁIRTEACH 
SA PHRÓISEAS. LIG DO NA SCOLÁIRÍ 
PÁIRT A GHLACADH SA PHRÓISEAS.

BÍODH A FHIOS AGAT CÉ CHOMH 
CUMHACHTACH IS ATÁ TÚ – CÁ 

MHÉAD ATÁ LE CAITHEAMH AGAT? 
CÉARD IAD NA TEORAINNEACHA?

PLEANÁIL CHUN CINN – DÉAN 
SAINAITHINT AR DO CHUID 

RIACHTANAS GO LUATH LEIS AN 
MARGADH IS FEARR A FHÁIL

CUIR OILIÚINT AR BHAILL FOIRNE 
CUÍ/FÁG CÚRAIMÍ SOLÁTHAIR 
FÚTHU. FAIGH TACAÍOCHT ÓN 

BHFOIREANN UILE.

Scoileanna agus 
an Soláthar 
Inbhuanaithe i 
nGeilleagar 
Ciorclach
Leis an bPlean Gnímh Uile-Rialtais 
don Aeráid - https://www.dccae.gov.
ie/en-ie/climate-action/publications/
Document s /16/Climate _ Action _
Plan_2019.pdf - a seoladh in 2019, 
tá béim bhreise curtha ar an Soláthar 
Poiblí Glas (GPP) mar uirlis do 
chomhlachtaí poiblí (scoileanna san 
áireamh) ceannaireacht a thabhairt 
le dea-shampla. Is éard is GPP ann 
ná próiseas trína n-iarrann údaráis 
phoiblí (scoileanna san áireamh) 
earraí, seirbhísí agus oibreacha a 
sholáthar a bhfuil tionchar laghdaithe 
ar an timpeallacht acu trína shaolré 
nuair a chuirtear i gcomparáid iad le 
hearraí, seirbhísí agus oibreacha a 
bhfuil an bhunfheidhm chéanna acu a 
sholáthrófaí ar bhealach eile.

Sonraítear i nGníomh 148 den 
Phlean Gnímh don Aeráid go bhfuil 
mandáid ann go gcuirfí critéir 
ghlasa san áireamh i ngach soláthar 
a úsáideann cistí poiblí, ar bhonn 
céimnithe agus cuirfear tacaíocht 
ar fáil do sholáthraithe de réir mar 
a theastaíonn. Déanfaidh an Roinn 
Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil éascú ar 
oiliúint chuí agus cuirfidh an OGP 
cúnamh cuí ar fáil.

Moltar do scoileanna úsáid a bhaint 
as na creata oibre agus conarthaí 
soláthair réamhdhéanta, oiriúnach 
don fheidhm, glasa de chuid na hOifige 
um Sholáthar Poiblí (OGP). Ba chóir 
go laghdódh sé seo an dúshlán chun 
do chritéir oiriúnacha, infheidhmithe 
inbhuanaithe féin a bhreithniú, taighde 
a dhéanamh orthu agus a fhorbairt.

Má tá scoil chun tabhairt faoina 
soláthar inbhuanaithe féin, féadfaidh 
sí úsáid a bhaint as an Sraith Uirlisí GPP 
ar https://ec.europa.eu/environment/
gpp/toolkit_en.htm, nuair is cuí. Ní mór 
go mbeadh na critéir a úsáidtear agus 
an t-ábhar sa scóip a bheith ceangailte. 
Féadtar fiosruithe maidir le húsáid chuí 
na dtosca sóisialta chun críocha an 
tsoláthair ghlais a chur i ríomhphost 
chuig to procurementsupport@spu.ie 

Féadtar fiosruithe maidir le hoibriú 
Chiorclán 20/2019 – Úsáid Tosca 
Timpeallachta agus Sóisialta sa 
Soláthar Poiblí a chur chun cinn -
https://assets.gov.ie/37044/c39225 
0066e440a8bda16e8e58afd60e.pdf  
i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísí a 
chur chuig support@ogp.gov.ie

Ba chóir fiosruithe maidir le soláthar 
oibreacha agus oibreacha a bhaineann 
le seirbhísí a chur i ríomhphost chuig 
construction@per.gov.ie.
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Réitigh Íocaíochta 
Scoile do 
Bhunscoileanna agus 
Iar-Bhunscoileanna 
Tá creat ina bhfuil trí sholáthraí seirbhíse (Payzone, MIT agus Three Ireland) curtha ar bun ag an Roinn 
Oideachais agus Scileanna chun réitigh íocaíochta a chur ar fáil do scoileanna. Gheobhaidh tú tuilleadh 
sonraí faoina bhfuil i gceist leis an gcreat agus faoi conas páirt a ghlacadh ann ar láithreán gréasáin na Roinne 
ag  https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Procurement/framework-agreement.pdf

Creata nua oibre ar fáil ón 
Oifig um Sholáthar Rialtais (OGP)
Ríomhairí hibrideacha 
Windows, ríomhairí glúine, 
táibléid, lena n-áirítear –

n Ríomhairí hibrideacha Windows – 
intiontaithe

n Ríomhairí hibrideacha Windows – 
inbhainte

n Seirbhísí gaolmhara agus trealamh 
forimeallach

Sonraí iomlána ar fáil ón NASC SEO 

Soláthairtí Glantacháin 
agus Táirgí Páipéir 
Sláinteachais, lena 
n-áirítear – 

n Sláinteachas Páipéir
n Sláinteachas Pearsanta
n Glantachán Urlár
n Cistineacha
n Neachtlanna
n Tíos
n Seomraí Níocháin
n Diúscairt Dramhaíola, is é sin málaí 

bruscair

Sonraí iomlána ar fáil ón NASC SEO 

Earraí Leictreacha (Earraí 
Bána agus Fearais Bheaga), 
lena n-áirítear –

n Earraí Bána (sainmhínithe mar na 
hearraí móra uile is coitianta a 
fhaightear i gcistin bhaile). Folaíonn 
sé ach níl sé teoranta do chuisneoirí, 
reoiteoirí, innill níocháin, triomadóirí 
éadaigh, miasniteoirí srl.)

n Fearais Bheaga (sainmhínithe mar 
fholúsghlantóirí, tóstaeir, citil, citil 
taistil, oighinn mhicreathonnacha, 
seinnteoirí CDanna, raidiónna 
iniompartha, iarainn, fearais 
phearsanta – triomadóirí gruaige, 
deimheas gruaige srl.)

n Teilifíseáin

Sonraí iomlána ar fáil ón NASC SEO

Suirbhéanna Aispeiste 
(MAS & RDAS) agus 
Seirbhísí Samplála & 
Anailíse Aispeiste
Sonraí iomlána ar fáil ón NASC SEO

Tá sonraí iomlána faoin 
gcaoi leis na creata 

oibre seo a úsáid leagtha 
amach san Treoracha 
d’Úsáideoirí atá ar fáil 

le híoslódáil d’úsáideoirí 
cláraithe i Limistéar na 
gCeannaitheoirí atá ar 

fáil sna naisc aonair.

Ba chóir aon cheisteanna 
a chur chuig 

support@ogp.gov.ie 
nó glao a chur ar:  

076 100 8000

Big Savings for 
Your School.

https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Procurement/framework-agreement.pdf
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Soláthar Leictreachais do 
Scoileanna - nuashonrú
Tá conradh reatha na hOifige um Sholáthar 
Rialtais (OGP) maidir le soláthar leictreachais do 
Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna le rith go 
dtí deireadh mhí Aibreáin 2021.  Mar gheall ar scála 
na hoibre atá i gceist le teagmháil a dhéanamh leis an 
líon mór scoileanna, tá an SPU ag cabhrú leis an OGP 
ina chuid ullmhúcháin chun comórtas tairisceana a 
reáchtáil sa dara leath de 2020, le cinntiú go gcuirfear 
tús le conradh ina áit i mí na Bealtaine 2021. 

 Má tá scoil san áireamh cheana féin i gconradh reatha 
na scoileanna – agus mura gcuirtear a mhalairt in iúl 
dúinn – leanfar de do scoil a chur san áireamh sa socrú 
a thairgfear don mhargadh soláthair leictreachais sa 
próiseas iomaíocht tairisceana atá le teacht. 

Mura mian leat go gcuirfí do scoil san áireamh sa chéad 
chomórtas eile nó más mian leat aon cheann de na 
sonraí faoi do láthair a leasú, deimhnigh na leasuithe 
seo go díreach leis an SPU - https://www.spu.ie/
contact-us/ - roimh am dúnta gnó ar an 20 Bealtaine 
2020. 

Chun cloí le riachtanais an Phlean Gnímh Náisiúnta um 
Fhuinneamh In-Athnuaite, is ó fhoinsí in-athnuaite 
a thiocfaidh 42.5% ar a laghad den leictreachas a 
sholáthraítear ó 2021 ar aghaidh, agus méadófar an 
céatadán seo gach bliain ina dhiaidh sin suas le 45% in 
2023.  Tá an rogha agat chomh maith 100% d’fhoinsí 
in-athnuaite a iarraidh agus más mian leat é seo a 
dhéanamh, ba chóir é seo a chur in iúl don SPU faoin 
20 Bealtaine 2020.

Féadann scoileanna iarratas a dhéanamh dul isteach 
sa chonradh OGP ag tráth ar bith ach an fhoirm 
chlárúcháin ar líne a chomhlánú ar shuíomh idirlín an 
SPU ag an nasc seo - https://www.spu.ie/electricity-
gas-registration-form/. Tá sé tábhachtach do 
scoileanna a bheith ar an eolas go bhféadtar muirear 
pionóis a thabhú óna soláthraí reatha má iarrtar éalú 
ó na socraíochtaí reatha conarthaigh roimh dháta 
deiridh an chonartha chun chur ar a gcumas bogadh 
chuig conradh nua leis an OGP. Moltar do scoileanna an 
méid seo a shoiléiriú roimh iarratas a dhéanamh clárú 
don chonradh leis an OGP, agus/nó iad féin a chur ar an 
eolas go hiomlán faoi dháta deiridh a gconartha reatha. 
Mura bhfuil an scoil faoi réir conradh téarma shainithe, 
is dócha go bhfuil táille ar ráta ‘réamhshocraithe’ á 
gearradh uirthi, agus d’fhéadfadh an táille seo a bheith 
suas le 20% níos airde ná an ráta a ghearrfaí oraibh 
faoin gconradh atá déanta ag an Oifig um Sholáthar 
Rialtais (OGP) thar ceann earnáil na scoileanna.

Má theastaíonn eolas agus/nó soiléiriú breise uait faoin 
bpróiseas seo, nó maidir le haon ábhar soláthair, déan 
teagmháil leis an Aonad um Sholáthar do Scoileanna 
ar an ríomhphost ar procurementsupport@spu.ie

https://www.spu.ie/contact-us/ 
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Na Leideanna Is Fearr 
chun eTenders a úsáid 

Tá seicliosta gearr agus treoir ghairid curtha le chéile ag an OGP 
mar taca d’údaráis chonarthacha nuair atá fógraí comórtais á 

bhfoilsiú ar eTenders. Tá buntáistí ag an treoir ghairid inrochtana seo 
d’úsáideoirí agus do lucht déanta polasaithe agus tacaíonn sé le faisnéis 

chomhsheasmhach chruinn a chur ar fáil ar eTenders.

Lean an  NASC SEO   chun teacht ar an bhfaisnéis.

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.

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

LEAN MUID
 @SPUireland

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/

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/


