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Προκηρύξεις δημόσιων προμηθειών και έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι προκηρύξεις έργων των βρετανικών Υπουργείων και κρατικών φορέων που υπερβαίνουν τις
10.000 λίρες Αγγλίας, αναρτώνται στην εφαρμογή «Contracts Finder»:
www.contractsfinder.service.gov.uk/Search. Η υπηρεσία διατίθεται ελεύθερα, ενώ δωρεάν
εγγραφή απαιτείται μόνο για επιπλέον λειτουργίες όπως η λήψη ειδοποιήσεων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η αποθήκευση αναζητήσεων.

Η εφαρμογή διαθέτει την πλέον επικαιροποιημένη πληροφορία, παρέχοντας άμεση
ενημέρωση για ευκαιρίες ανάληψης έργων και συμβάσεων προμηθειών, ακόμα και όταν αυτές
βρίσκονται στο στάδιο της αρχικής σύλληψης. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε δυναμική πληροφόρηση, την οποία επιπλέον δύνανται να παραμετροποιούν με
βάση τα εξειδικευμένα πεδία της εμπειρίας τους.

Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία χρησιμοποιούν ξεχωριστές πύλες προμηθειών των
τοπικών κρατικών φορέων, με χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα αντίστοιχα αυτών της
εφαρμογής Contracts Finder.

- Σκωτία: www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/search_mainpage.aspx
- Ουαλία: www.sell2wales.gov.wales/Search/search_mainpage.aspx
- Βόρεια Ιρλανδία: https://e-sourcingni.bravosolution.co.uk/web/login.shtml και

https://etendersni.gov.uk/epps/home.do

Ακολουθεί παράδειγμα χρήσης της εφαρμογής Contracts Finder.
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Για την ανεύρεση έργων που πρόκειται να
δημοπρατηθούν, αρκεί η επιλογή “Search” με τα
προεπιλεγμένα φίλτρα (Contract location: All
locations και Notice type: επιλεγμένα και τα τρία:
Opportunity, Future opportunity, Early
engagement).

Η επιλογή “Opportunity” αναφέρεται σε ανοιχτές
προσκλήσεις υποβολής προσφοράς από
υποψήφιους προμηθευτές.

Η επιλογή “Future opportunity” αναφέρεται στην
περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή δεν είναι
ακόμα έτοιμη να ανακοινώσει πρόσκληση
υποβολής προσφορών, αλλά δίδεται μια πρώτη
ενημέρωση και ενδεχομένως η δυνατότητα
ανταλλαγής πληροφοριών.

Τέλος, “Early engagement” σημαίνει ότι υπάρχει
κατ’αρχήν πρόθεση προμήθειας σε αρχικό στάδιο
επεξεργασίας και διερευνάται το ενδιαφέρον
δυνητικών προμηθευτών.

Τα αποτελέσματα της αρχικής αυτής αναζήτησης μπορούν να
περιοριστούν χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που εμφανίζονται στην
αριστερή πλευρά της σελίδας.

Ένας τρόπος είναι, ξεκινώντας από την ενότητα
“Industry” και επιλέγοντας από το μενού που
ανοίγει έναν ή περισσότερους τομείς ή / και
υποτομείς ενδιαφέροντος με βάση το κοινό
λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (Common
Procurement Vocabulary - CPV), για παράδειγμα
“Construction work - 45000000”.

Μπορούν ακόμα να επιλεγούν φίλτρα σχετικά
με την αξία της σύμβασης, τις ημερομηνίες
προκήρυξης ή λήξης κοκ. Για να εφαρμοσθούν
τα επιλεγμένα φίλτρα, χρησιμοποιείται η
επιλογή “Update results”.

Άλλος τρόπος περιορισμού των αποτελεσμάτων είναι η χρήση λέξεων -
κλειδιών στο αντίστοιχο πεδίο, που μπορεί να είναι το όνομα της
αναθέτουσας αρχής (π.χ. “Department for Transport”, “High Speed Two”,
κλπ.), ή κάποια ενδεικτική λέξη (π.χ. “energy”).

Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αναλυτική περιγραφή του έργου και κατά
περίπτωση το κείμενο της διακήρυξης και άλλα αρχεία ως συνημμένα, αξία σύμβασης,
ημερομηνίες προκήρυξης και υποβολής προσφορών, περίοδος υλοποίησης, στοιχεία
επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής και τρόπος υποβολής προσφοράς.


