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Απ. ππυη.: 77
Ημεπομηνία: 11/07/2017
Ππορ: Κάθε ενδιαθεπόμενο

ΘΔΜΑ: Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ γνώζεων
πληποθοπικήρ ηων εκπαιδεςομένων ηος .Γ.Δ. Σπίποληρ
Σο σολείο Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ (.Γ.Δ.) Σπίποληρ πποηίθεηαι να ππαγμαηοποιήζει
εξεηάζειρ πιζηοποίηζηρ γνώζηρ πληποθοπικήρ και με ηην παπούζα ππόζκληζη
απεςθύνεηαι ζε κάθε ενδιαθεπόμενη εηαιπία διεξαγυγήρ εξεηάζευν αςηού ηος ηύπος.
Θα εξεηαζηούν 4 εκπαιδεςόμενοι ζηην ενόηηηα ηος κειμένος (word), 11 εκπαιδεςόμενοι
ζηην ενόηηηα ηος διαδικηύος (internet) και 11 εκπαιδεςόμενοι ζηην ενόηηηα ηυν
ςπολογιζηικών θύλλυν (excel) ενώ θα σπειαζηούν 4 κάπηερ δεξιοηήηυν. Οι εξεηάζειρ θα
ππέπει να ππαγμαηοποιηθούν ενηόρ ηος ζσολικού έηοςρ 2016 - 2017, ζε ζςνεννόηζη με ηο
.Γ.Δ. Σπίποληρ και ηοςρ εκπαιδεςόμενοςρ.
Παπακαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι όπωρ:


ςμπληπώζοςν ηον παπακάηυ πίνακα. Διδικόηεπα για ηο κόζηορ έκδοζηρ κάπηαρ
δεξιοηήηυν και ηο κόζηορ ζςμμεηοσήρ ζηιρ ενόηηηερ θα ππέπει να ςπάπσει αναθοπά
ζηην ηιμή ανά άηομο και ζςνολικά.



Αναγπάτοςν ηην ημεπομηνία ηηρ πποζθοπάρ



θπαγίζοςν και ςπογπάτοςν ηην πποζθοπά



Αναγπάτοςν Α.Φ.Μ. και Γ.Ο.Τ.



Τποβάλλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο μέσπι ηην Πέμπηη 13/07/2017
και ώπα 18:30μ.μ. ζηο .Γ.Δ. Σπίποληρ, ζηο γπαθείο ηος Γιεςθςνηή. Πέπαν ηηρ
ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού καμία πποζθοπά δε μποπεί να γίνει δεκηή.

Σο ζςνολικό κόζηορ ηων πποζθοπών (με ΦΠΑ) δε μποπεί να ςπεπβαίνει ηα 900 €.
ςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ:
Για ηην ππαγμαηοποίηζη ηων εξεηάζεων και για ηην ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ
πληπωμήρ ακολοςθείηαι η διαδικαζία πος πποβλέπεηαι από ηο ΙΝΔΓΙΒΙΜ, θοπέα
ςλοποίηζηρ ηων .Γ.Δ.. Μεηά ηην καηάθεζη ηυν πποζθοπών ζηο ΓΔ Σπίποληρ
ακολοςθεί

μια

διαδικαζία

έγκπιζηρ

από

ηο

Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.

Οι

εξεηάζειρ

θα

ππαγμαηοποιηθούν μόνο αθού δοθεί η απαιηούμενη έγκπιζη.
Για πεπιζζόηεπερ διεςκπινίζειρ ζσεηικά με ηη διαδικαζία καηάθεζηρ πποζθοπών, έγκπιζηρ
και αποπληπυμήρ δαπανών από ηο Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. μποπείηε να επικοινυνείηε με ηο ΓΔ
Σπίποληρ, από Γεςηέπα υρ Παπαζκεςή καηά ηιρ ώπερ 16:20μ.μ. έυρ 20:45μ.μ.

ΠΡΟ ΔΕ ΣΡΙΠΟΛΗ

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΕΞΕΣΑΕΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΟΟΣΗΣΑ

1

Κάρτα δεξιοτήτων

4

2

Ενότητα κειμζνου (WORD)

4

3

Ενότητα
υπολογιςτικών
φφλλων (EXCEL)

11

4

Ενότητα INTERNET

11

5

Ζκδοςη πιςτοποιητικοφ
(εφόςον ςυνιςτά κόςτοσ)

0

ΣΕΛΙΚΑ ΤΝΟΛΑ

(ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων
και λοιπών νόμιμων κρατήςεων)

30

Ο ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ

(ΦΡΑΓΙΔΑ & ΤΠΟΓΡΑΦΗ)
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