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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λαμία 27/05/2016
Αρ. Πρωτ.: 768

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου
Ιδιωτικού Δικαίου

για το έργο: «Τεχνική Υποστήριξη για προγράμματα Συγχρηματοδοτούμενα,
Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
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Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
λαμβάνοντας υπόψη:
 Την υπ’ αριθμ. 47/23-05-2016 (θέμα 13ο) με (ΑΔΑ:ΩΔΧΩΟΞΑ0-19Υ) απόφαση της
Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1)
Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου ενός (1)
μέλους Διοικητικού - Τεχνικού
Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για την παροχή έργου εκτός του κανονικού
ωραρίου εργασίας του και των συμβατικών του υποχρεώσεων, για την υποστήριξη
υπολογιστικών συστημάτων, δικτύου, υποστήριξης χρηστών και κατασκευής ιστοσελίδας
για τις ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με αποδεδειγμένη
4ετή εμπειρία σε:






Υποστήριξη ενεργού δικτυακού και του παθητικού εξοπλισμού
Κατασκευή, ανανέωση και συντήρηση των ιστοσελίδων με εργαλεία ανοιχτού
λογισμικού (Joomla, Drupal, Wordpress)
Υποστήριξη και οργάνωση συνεδριάσεων ΕΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης
Υποστήριξη εξυπηρετητών και υπολογιστών
Υποστήριξη Διοικητικών Υπαλλήλων σε θέματα λογισμικού και υλικού (χρήση
υπολογιστών, χρήση των τηλεματικών υπηρεσιών του ΕΛΚΕ, βλάβες υπολογιστών
και περιφερειακών) ως εξής:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Υποστήριξη
υπολογιστικών συστημάτων, δικτύου, υποστήριξης χρηστών και κατασκευής
ιστοσελίδας για τα ανάγκες του Ειδικού Λογαριασμού του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Α) Ιστοσελίδα
Β) Υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων και δικτύου
Γ) Υποστήριξη χρηστών
Δ) Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων EEE
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνίας υπογραφή της.
4. ΑΜΟΙΒΗ:
Η συνολική αμοιβή θα ανέρχεται σε τέσσερεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €)
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
1. Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής Τ.Ε.
2. Επαγγελματική προϋπηρεσία
3. Επαγγελματική προϋπηρεσία σε έργα ΕΠΕΑΕΚ
6. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
α.α 1 : βαθμοί = Απαραίτητο, σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος αποκλείεται από την
διαδικασία αξιολόγησης.
Α.α 2 : βαθμοί = (έτη x 1) με βαρύτητα 70%
α.α 3 : βαθμοί = (έτη x 1) με βαρύτητα 30%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ : [(βαθμοί α.α. 2) x 70%]+ [(βαθμοί α.α. 3) x 30%]
7.ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η επιλογή των Υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή αγορών όλων των υπηρεσιών του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας
Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο
«Τεχνική Υποστήριξη για προγράμματα
Συγχρηματοδοτούμενα, Ευρωπαϊκά και Ιδιωτικά» του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
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8. Η πρόταση κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει:
-Πρόταση του υποψηφίου για τη συμμετοχή του (θα τη βρείτε στο τέλος της πρόσκλησης).
-Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε έλλειψη ταυτότητας,
φωτοτυπία των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών στις οποίες αναφέρονται
ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, καθώς και η φωτογραφία.
-Βιογραφικό σημείωμα, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες.
-Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα προσόντα (τίτλοι σπουδών,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, γνώσεις ξένων γλωσσών, γνώσεις Η/Υ, τυχόν συστατικές
επιστολές, κλπ).
-Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της υποψηφιότητας.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Ο ανάδοχος θα απολαμβάνει πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας από τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας πλην όμως θα λαμβάνει διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη παραγωγής του
συγκεκριμένου παραδοτέου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π . Α.Κ
που βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εάν
υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.
Ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς την
καθεαυτού σύναψη της σύμβασης και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα
προχωρήσει στην σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, παρά μόνο το
τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση
του τελικού αποτελέσματος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, δικαίωμα που
ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία
Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

9. Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης έργου
Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου
Ιδιωτικού Δικαίου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και
τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.
10.Υποβολή πρότασης
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι ίδιοι ή αποστέλλοντας
ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η οποία πρέπει να
περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Δευτέρα 06-06- 2016 ώρα 14 :30 μ.μ. με την
ένδειξη:
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
( 3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ ) ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μίας (1)Σύμβασης έργου Ιδιωτικού
Δικαίου για ένα (1) μέλος Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
για την υποστήριξη των Δικτύων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 768/27-05-2016)

11.Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον δικτυακό
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας :
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php ι
http://www.teihal.gr/Ανακοινώσεις

τόπο

του

Τεχνολογικού

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής

(Ακολουθεί υπόδειγμα Πρότασης)

Σελίδα 4 από 5

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΜΙΑ, …………/……../2016
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:

ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή
της πρότασης - δικαιολογητικών μου, στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.
πρωτ 768/27-05-2016) για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδ. Δικαίου για ένα
(1) μέλος Διοικ.-Τεχνικού Προσωπικού του ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας
για την υποστήριξη των
Δικτύων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

ΑΦΜ/ΔΟΥ:
Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
Ο/ Η ΑΙΤ…………
e-mail:

ΘΕΜΑ:
Υποβολή δικαιολογητικών
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(αρ. πρωτ. 768/27-05-2016)

Συνημμένα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
.
.
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