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Muid Féin
Anois, agus é sa tríú bliain dá fheidhmiú, 
tá an tAonad um Sholáthar do 
Scoileanna (ASS) lonnaithe laistigh de 
Chomhchoiste na mBainisteoirí (CB) 
agus é mar acmhainn lárnach tacaíochta 
do gach scoil (seachas scoileanna an 
Bhoird Oideachais agus Oiliúna) chun 
treoir a chur ar fáil do gach bunscoil 
agus iar-bhunscoil ar aon ábhar a 
bhaineann le soláthar. Cuireann an ASS 
comhairle agus tacaíocht phraiticiúil 
ar fáil do scoileanna chun cabhrú leo 
feabhas a dhéanamh ina bpróisis agus 
ina gcleachtais um sholáthar ar bhonn 
leanúnach. Léiríonn sé spéiseanna 
agus riachtanais earnáil na scoile do 
na cleachtóirí soláthair san Oifig um 
Sholáthar Rialtais, laistigh den struchtúr 
roinnte seirbhíse atá athmhúnlaithe 
agus lárnach chun soláthair poiblí in 
Éirinn, ag cabhrú le scoileanna chun 
conarthaí lárnacha a rochtain chomh 
maith le teacht ar chreataí do réimse 
leathan earraí a mbaintear úsáid 
astu go forleathan. Ba cheart agus is 
tábhachtach go gciallódh an soláthar 
lárnach nach mbeadh gá a thuilleadh 
ag scoileanna aonair tairiscintí ar leith 
a dhéanamh chun teacht ar an réimse 
leathan earraí agus seirbhísí a mbaintear 
leas astu ar bhonn forleathan ar fud 
earnáil na scoileanna. Cabhróidh an 
cur chuige seo chun cuid den ualach 
riaracháin a bhraitear laistigh de na 
scoileanna faoi láthair a laghdú, agus 
leis sin beidh níos mó ama ag scoileanna 
chun díriú ar phríomhghníomhaíochtaí. 
Chomh maith leis sin, éascóidh an cur 
chuige seo roinnt caighdeánaithe ar 
fud earnáil na scoileanna, ag teacht le 
riachtanais a aithníodh roimhe seo trí 
rannpháirtíocht san earnáil.

Réamhrá
Fáilte chuig an gcéad eagrán den Nuachtlitir nua míosúil de chuid an 
Aonaid um Sholáthar do Scoileanna. Tá súil againn go mbeidh na 
tréimhseacháin seo faisnéiseach agus úsáideach duit chun teacht ar an 
toradh is fearr do do scoil ó na creataí agus na conarthaí a dhéanann an 
Oifig um Sholáthar Rialtais. ar son na scoileanna.

Ag Teacht go Luath
Sna míonna seo amach romhainn, cuirfear tús le 
roinnt tionscnamh agus é mar aidhm acu tacú le 
scoileanna i ngach gné  dá ngníomhaíochtaí um 
sholáthar poiblí. Ina measc seo beidh roinnt beart 
chun faisnéis ar líne a dhéanamh níos éacsaí a aimsiú 
agus a rochtain; cuirfear Treoir um Sholáthar amach 
chuig gach uile scoil sa tír; agus déanfar bearta 
laistigh den Oifig um Soláthar Rialtais chun an 
próiseas riaracháin a laghdú/a bhaint ó scoileanna 
aonair ó thaobh soláthair de, agus ar an gcaoi sin 
ag cur dír-rochtain ar fáil do roinnt Conarthaí 
Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide, ar an 
gcéad dul síos..

San eagrán seo . . . 
• Eolas ar na Creataí is nuálaí atá ar fáil do na scoileanna

• Ag tacú le híocaíochtaí neamhairgid i scoileanna

•  Tacaíochtaí soláthair do scoileanna chun Deontas na Roinne Oideachais agus Scile-
anna a úsáid le haghaidh Bonneagar Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide

• Bealach Rochtana



Eolas ar na Creataí is 
nuálaí atá 
ar fáil do na scoileanna
Tá an Oifig um Sholáthar Rialtais tar éis roinnt comhaontuithe de chreataí nua a 
thabhairt chun críche agus tá siad seo ar fáil do gach bunscoil agus iar-bhunscoil 
le húsáid. Tá mionsonraí ar fad a bhaineann le gach creat, leis an réimse earraí 
agus seirbhísí a chlúdaítear agus tá an mheicníocht sainmhínithe íostarraingthe 
ar fáil do ‘cheannaitheoirí’ cláraithe ag www.procurement.ie 

Seirbhísí Sláinteachais Sláintíochta 

Seirbhísí Bainistíochta Taifead

Seirbhísí Bainistíochta Sócmhainn Bogearraí

Seirbhísí Bogearraí Slándála & Athdhíoltóirí Gaolmhara

Seirbhísí Idirnáisiúnta Cúiréara

Seirbhísí Bainistíochta Priontála agus Seirbhísí um 
Iniúchóireacht ar Phriontáil atá Neodrach ó thaobh Díoltóirí de

Seirbhísí um Straitéis na Meán, Pleanáil agus Cheannach

Seirbhísí Tacaíochta um Próisis Ghnó Bainistithe

Trealamh Thírdhreachtaithe (Lomairí faiche)

Ag tacú le 
híocaíochtaí 
neamhairgid 
i scoileanna
Thug an Oifig um Sholáthar Rialtais 
creat chun críche, ina dhá bheart fuíll,(1) 
Seirbhísí Fála Ceannaí agus (2) Seirbhísí 
Geataí Iocaíochtaí. Soláthraíonn na 
seirbhísí atá ar fáil d’íostarraingt faoi 
Sheirbhísí Fála Ceannaí agus faoi 
Chomhaontú/faoi Comhaontuithe um 
Sheirbhísí Geataí Iocaíochtaí tacaíocht 
do scoileanna maidir le próiseáil 
íocaíochtaí a dhéanann tuismitheoirí 
trí mheán cárta(í) creidmheasa agus 
cárta(í) dochair ar son gníomhaíochtaí 
scoile. Is é Elavon an t-aon soláthróir i 
mBeart Fuíll 1, agus is é Realex payments 
an sóláthróir ainmnithe i mBeart Fuíll 2.

Tá dhá bhuntáiste ag dul leis an gcreat 
seo. Anois, is féidir le scoileanna leas a 
bhaint as na táillí laghdaithe a bhaineann 
leis na seirbhísí airgeadais seo, mar 
beidh a gcuid idirbheart cuachta leis 
na mílte idirbheart san earnáil phoiblí. 
Chomh maith leis sin, tugann an creat 
seo dualgas an tsoláthair do na seirbhísí 
chun rialtachta. Is féidir teacht ar 
mhionsonraí maidir leis an gcaoi chun 
dul i ngleic leis an gcreat chun leas a 
bhaint as na táillí laghdaithe idirbhearta 
anseo - https://www.procurement.ie/
buyers/contracts/2834



Tacaíochtaí soláthair do 
scoileanna chun Deontas na Roinne 
Oideachais agus Scileanna a úsáid 

le haghaidh Bonneagar Teicneolaíochta 
Faisnéise agus Cumarsáide

Agus an chéad tráinse maoinithe chun an Straitéis Dhigiteach do Scoileanna a chur i bhfeidhm eisithe ag deireadh na 
bliana 2016, tá an Oifig um Sholáthar Rialtais (support@ogp.gov.ie / 076 100 8000) ar fáil chun cabhrú leat i reáchtáil 
mion-chomórta(i)s i measc na soláthróirí réamhcháilithe (Baill Creat) do do chuid riachtanas i dTeicneolaíocht Faisnéise 
agus Cumarsáide. Is iad seo a leanas na creataí a bhaineann leis go sainiúil:

Creat Iolsoláthróirí do Sholáthar Ríomhairí Cliaint Tanaí - Náid agus Seirbhísí Gaolmhara 
https://www.procurement.ie/suppliers/contracts/2884

Creat Iolsoláthróirí do Sholáthar Ríomhairí Deisce agus Glúine agus Seirbhísí Gaolmhara 
https://www.procurement.ie/buyers/contracts/2741

Creat Iolsoláthróirí do Sholáthar Táibléad Android agus Ríomhairí Córas Oibriúcháin (OS) Cróm agus Seirbhísí Gaolmhara 
https://www.procurement.ie/suppliers/contracts/2881

Creat Iolsoláthróirí do Sholáthar Ríomhairí Táibléad agus Ríomhairí Hibride agus Seirbhísí Gaolmhara 
https://www.procurement.ie/suppliers/contracts/2883 

Creat Iolsoláthróirí do Sholáthar Mac OS agus iOS agus Ríomhairí Córas Oibriúcháin Cróm agus Seirbhísí Gaolmhara 
https://www.procurement.ie/suppliers/contracts/2882 

Ní mór Bileog Sonraíochta Theicniúil ina gcuirtear síos eolas mionsonraithe maidir le riachtanais do scoile a chomhlánú 
agus a chur ar aghaidh chuig an Oifig um Sholáthar Rialtais. Tá an Bhileog Sonraíochta Theicniúil seo ar fáil (chomh maith 
leis an eolas praghsála atá íogair ar bhonn tráchtála), d’úsáideoirí cláraithe ag na nascanna thuasluaite. Beidh an fhaisnéis 
theicniúil a chuireann tú ar fáil sa Bhileog Sonraíochta Theicniúil á thabhairt isteach sa cháipéis tairisceana, ach déanfaidh 
an fhoireann foinsiúcháin atá laistigh den Oifig um Sholáthar Rialtais an obair seo ar do shon. Cuirfidh siad ar ais chugat 
ansin é le go bhfaomhóidh tú ar deireadh é sula dtugtar do na Baill Creat é ar do shon.

Táthar ag súil leis go 
mbeidh athruithe eile 
ann amach anseo chun 
an próiseas soláthair a 
dhéanamh níos so-úsáidte 
fós do scoileanna agus 
déanfar seo a fhógairt sna 
nuachtlitreacha feasta.



Chun teacht 
ar eolas
Chun teacht ar na creataí a luaitear 
thuas agus ar chuid mhór eile atá 
ar fáil d’earnáil na scoileanna ní mór  
duit clárú mar ‘cheannaitheoir’ ar 
www.procurement.ie.

Logáil isteach chuig 
http://www.procurement.ie

1
Mura bhfuil sé déanta agat roimhe seo, 
cláraigh mar Cheannaitheoir – tiocfaidh an 
t-iarratas seo díreach ar ais chugat mar ní 
aithneofar do sheoladh ríomhphoist mar 
sheoladh ríomhphoist de chuid an ‘rialtais’, 
ach cuir freagra arís ag cur in iúl gur scoil 
thú, luaigh uimhir rolla do scoile agus gur 
mian leat clárú mar cheannaitheoir.

2
Nuair a bhíonn sonraí curtha chugat maidir 
le logáil isteach agus pasfhocal, is féidir 
leat dul isteach ansin agus na leideanna a 
leanúint chun nascleanúint a dhéanamh 
chuig an gcreat is mian leat a fheiceáil

3
Sa roghchlár anuas ar leathanach na 
gCeannaitheoirí, roghnaigh Conarthaí Beo, 
ansin roghnaigh Earnáil an Oideachais

Brúigh an cnaipe  
Cuir Iarratas Isteach

Is féidir féachaint ar mhionsonraí na 
gconarthaí ar fad atá ar fáil do scoileanna 
faoi Earnáil an Oideachais. Caith tamall 
beag ag breathnú ar mhionsonraí aon 
chreata a bhfuil spéis agat ann mar tá go 
leor mioneolais ann ar phraghasanna, 
ar chlárú le soláthróir, ar an gcaoi a 
n-oibríonn na creataí etc.

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 fáil: 
https://www.jmb.ie/299-uncategorised/6642-

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.

An tAonad um Sholáthar do Scoileanna, 
Comhchoiste na mBainisteoirí (CB), Teach Emmet,

Bóthar Dhún Droma, Baile an Mhuilinn, Baile Átha Cliath D14 V3K8 

T: 01 203 5899   F: 01 269 5461 
W: www.jmb.ie/school-procurement   E: procurementsupport@jmb.ie




