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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
παρακάτω υπηρεσία:

προτίθεται να προμηθευτεί με

Αρ. πρωτ.1496
Ηράκλειο:12/09/2017

απευθείας

ανάθεση

την

1. Διοργάνωση Τεχνικού Σεμιναρίου Microsoft 20740 (Installation, Storage and Compute with

Windows Server 2016)
Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στο Παραρτήματα Α.
Προϋπολογισμός δαπάνης 11.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής. Χρόνος παράδοσης της προμήθειας είναι 6 ημέρες.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του ΙΠ-ΙΤΕ έως την 21/09/2017
-13:00.
Πληροφορίες:
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
ΤΚ 70013, Ηράκλειο Κρήτης
Καραγιάννης Βαγγέλης
email: vkarag at ics dot forth dot gr
τηλ: 2810391457
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η ημερομηνία διεξαγωγής έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 25/09/2017 (με
πιθανότητα μετάθεσης σε κοντινή μελλοντική ημερομηνία).
Οι ώρες του σεμιναρίου θα πρέπει να είναι καθημερινά από τις 12:00 έως τις 17:00
και συμπληρωματικά το Σάββατο από 09:00 έως 16:00.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο που θα αναλάβει την διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πρέπει
να:
-

-

Δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων με στόχο την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους σε θέματα δεξιοτήτων
Πληροφορικής,
Διαθέτει άδεια λειτουργίας σε ισχύ ως Κέντρο Εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ
αρμόδιο φορέα του Δημοσίου,
Είναι πιστοποιημένος συνεργάτης Microsoft τουλάχιστον τα τελευταία πέντε
(5) χρόνια στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε προϊόντα Microsoft.
Διαθέτει πεπειραμένα στελέχη πληροφορικής,
Αναλάβει την διαχείριση του πόρου ΛΑΕΚ 0,24% (κατάθεση, παρακολούθηση
και τήρηση αρχείου της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

Συμπληρωματικά να αναφερθούν προηγούμενες εκπαιδεύσεις (ενδεικτικά).
Ο προτεινόμενος εισηγητής θα πρέπει να :
- Είναι πιστοποιημένος Trainer της Microsoft (κάτοχος της πιστοποίησης MCTMicrosoft Certified Trainer),
- Είναι κάτοχος κατ΄ ελάχιστον της πιστοποίησης MCSA-Microsoft Certified
Solutions Associate: Windows Server ,
- Διαθέτει πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε θέση ΙΤ.
Να προσκομισθούν τα πιστοποιητικά των παραπάνω.
Το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να προσκομισθεί κατά την έναρξη των
μαθημάτων σε μορφή βιβλίου (Microsoft Official Course) και θα πρέπει να το λάβουν
όλοι οι συμμετέχοντες σε πρωτότυπη μορφή.
Οι συμμετέχοντες θα είναι έντεκα (11) εργαζόμενοι του Ιδρύματος Τεχνολογίας
και Έρευνας.

