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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΠΡΟ
ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ
ΔΡΓΟΤ
O Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο, κε βάζε ηελ ππ’ αξηζκ.
37/12-12-16 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ, ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο κε ηίηιν «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ
ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2017» εθεξήρ (για λόγοςρ ζςνηομίαρ)
αναθεπόμενο ωρ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» ην νπνίν ζα πινπνηήζεη ην ΣΔΙ Αζήλαο, ζε ζπλεξγαζία κε ην
ΙΣΤΔ Γηφθαληνο, πξνηίζεηαη λα απαζρνιήζεη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο κε ζπκβάζεηο έξγνπ
(έσο 6 ζπκβάζεηο έξγνπ) θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο.
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» αθνξά ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ ΠΓ γηα ηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο (Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Δχβνηαο,
Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο) αιιά θαη βαζηθψλ ππεξεζηψλ ΠΓ, φπσο δηαξζξψλεηαη ζηα
αθφινπζεο ελφηεηεο εξγαζίαο:
ΕΕ-1 Υποζηήπιξη μονάδων και σπηζηών ωρ ππορ ηη ζύνδεζη και ηιρ ςπηπεζίερ
ΠΣΔ
ΕΕ-2 : Υποζηήπιξη ςπηπεζιών διασείπιζηρ και ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ΠΣΔ
απμοδιόηηηαρ ηος ΤΕΙ Αθήναρ
ΑΝΑ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟ ΑΝΑΘΔΗ
ΔΡΓΟΤ και ΣΧΝ ΛΟΙΠΧΝ ΤΜΒΑΣΙΚΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΧΝ
ΜΙΘΧΔΧ ΔΡΓΟΤ – ΠΡΟΟΝΣΑ
Κ1 ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΔΜΠΔΙΡΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ & ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΚΔΝΣΡΟΤ

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΥΡΗΣΩΝ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ

ΓΙΚΣΤΟΤ (ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K1 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 1)

ΥΟΛΙΚΟΤ
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Κ1.1 χληνκε Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ TEIA ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζην έξγν «ΣΔΙΑ-ΠΓ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο ελφηεηεο εξγαζίαο «ΔΔ-1 Τπνζηήξημε κνλάδσλ
θαη ρξεζηψλ σο πξνο ηε ζχλδεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ΠΓ» & «ΔΔ-2: Τπνζηήξημε ππεξεζηψλ
δηαρείξηζεο θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ΠΓ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο»
Ο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγεί, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα αλαιάβεη
ηελ θαζνδήγεζε & ζπληνληζκφ ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα ηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ θέληξνπ
ππνζηήξημεο ρξεζηψλ ΠΓ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο, ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ TEIA (λνκνί επζχλεο:
Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Αξγνιίδαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο), αιιά θαη ην ζπληνληζκφ ηεο
νκάδαο ππνζηήξημεο ησλ βαζηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΣΔΙ
Αζήλαο.
Κ1.2 Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζια. Η ππφ ζχλαςε ζχκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε
ηεο, έπεηηα απφ ζηάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί. Η εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ππφ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ αλαλεψζεσλ απηήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ, σο ηζρχεη.
Κ1.3 Ακνηβή - Σξφπνο Πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη έωρ ηος ποζού
ηων 21.000 € (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων θόπων και ηων νόμιμων κπαηήζεων) και
ανάλογα με ηην ηελική διαμόπθωζη ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος έπγος θαη
ζα είλαη αλάινγε ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ηνπ
ζπλεξγάηε.
ε θάζε πεξίπησζε ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλεξγάηε κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ
ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηνχλ καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ.
Η ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο
δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην έξγν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε θαη εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε πιεξσκή.
Κ1.4 Τινπνίεζε έξγνπ - Παξαδνηέα πλεξγάηε - Υξνλνδηάγξακκα Τπνβνιήο Παξαδνηέσλ Παξαιαβή
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εθηειέζεη ην έξγν απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο.
Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηηνινγεκέλα θαη κε
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ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ ζπλεξγάηε, ηα
έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζα νξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε.
Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν/ε ζπλεξγάηεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Κ.1.1, ν/ε ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη
πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα - ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη
ππνβάιιεη. Η αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηεο έθζεζεο
παξαρζέληνο έξγνπ ππέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο.
Κ1.5 Απαηηνχκελα Πξνζφληα


Πηπρίν Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο



Δξγαζηαθή

εκπεηξία

ηνπιάρηζηνλ

νξγαλσηηθέο/δηνηθεηηθέο/ππνζηεξηθηηθέο

πέληε

δξαζηεξηφηεηεο

(5)
πινπνίεζεο

εηψλ

ζε

έξγσλ

ηνπ

Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ


Καιή γλψζε Αγγιηθψλ



Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο)

Κ1.6 Δπηζπκεηά Πξνζφληα


Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ππνζηήξημεο ρξεζηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη
ππεξεζηψλ ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ (θξηηήξην Α1).



Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ

θαη ζε

πεξηβάιινληα δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο (θξηηήξην Α2).
Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι
ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
απαιηούμενα δικαιολογηηικά.
Κ1.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
•

Σα «Απαηηνχκελα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνχληαη.

•

Σα «Δπηζπκεηά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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α/α

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
ΔΜΠΔΡΙΑ

A.

Δμπειπία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δμπειπία

Δμπειπία

έωρ 5 έηη

>5 έωρ 7 έηη

> 7 έηη

5

10

20

5

10

20

Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα
Α1

ππνζηήξημεο ρξεζηψλ πιεξνθνξηαθψλ
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ
Δκπεηξία
ζηελρνιηθνχ
ππνζηήξημε
θαη δηαρείξηζε
Παλειιήληνπ
Γηθηχνπ

Α2

ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε

Β.

πεξηβάιινληα δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο
ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0-30
Βαζκνινγία θάησ απφ 15 βαζκνχο ζηε ζπλέληεπμε
ζεκαίλεη φηη δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζέζε (φπσο
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο

Β1

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο

αληηθεηκέλνπ θιπ) θαη ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο
πξφηαζεο. Καηά ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη
είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο
δνθηκαζίεο (ηεζη), λα ζπκπιεξψλνπλ
εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα ηεξνχληαη επίζεο
πξαθηηθά.

Κ2 ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ / ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
(ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K2 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 1)
Κ2.1 χληνκε Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηελ ππνζηήξημε θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ βαζηθψλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ
ηνπ ΠΓ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑ-ΠΓ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα εξγαζίαο «ΕΕ-2
: Υποζηήπιξη ςπηπεζιών διασείπιζηρ και ηλεκηπονικών ςπηπεζιών ΠΣΔ» γηα ηηο παξαθάησ
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο :


Γηακνηξαζκφο αξρείσλ



Κεληξηθφ Μεηξψν ΠΓ

Αλάινγα κε ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ
ζπλεξγάηε, ην αληηθείκελν ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο ζα εμεηδηθεπηεί ζην πιαίζην ησλ
παξαθάησ ελδεηθηηθψλ ελεξγεηψλ:


πληήξεζε ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ΠΓ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο,
αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθνχ θαη πξνζαξκνγή ζηηο ξπζκίζεηο θαη ζηνλ πεγαίν θψδηθα



Παξαθνινχζεζε θαιήο

ιεηηνπξγίαο,

επηδφζεσλ

θαη ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο

πξνβιεκάησλ


Δξγαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ηηο θηινμελνχλ.
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Λεηηνπξγίεο ιήςεο θαη ρξήζεο εθεδξηθψλ αληηγξάθσλ αζθαιείαο (backup).



Γηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ.



Πξνζζήθε ραξαθηεξηζηηθψλ επρξεζηίαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο



Μεηάπησζε ππεξεζίαο ζην λέν datacenter ΠΓ θαη θιηκάθσζε γηα κεγάιν πιήζνο
ρξεζηψλ



Αλαβάζκηζε

ηνπ

ππνζπζηήκαηνο

κνλάδσλ

ΠΓ

κε

επηπιένλ

πεδία

θαη

γηα

ππνζηήξημε

δηαιεηηνπξγηθφηεηα


Αλαβάζκηζε

ηνπ

ππνζπζηήκαηνο

αλνηθηψλ

δεδνκέλσλ

ηελ

γεσγξαθηθψλ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ.

Κ2.2 Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζια. Η ππφ ζχλαςε ζχκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε
ηεο, έπεηηα απφ ζηάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί. Η εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ππφ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ αλαλεψζεσλ απηήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ, σο ηζρχεη.
Κ2.3 Ακνηβή - Σξφπνο Πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη έσο 19.740€
(ζςμπεπιλαμβανομένων ηων θόπων και ηων νόμιμων κπαηήζεων) και ανάλογα με ηην
ηελική διαμόπθωζη ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος έπγος θαη ζα είλαη αλάινγε
ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε. ε θάζε
πεξίπησζε ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλεξγάηε κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ
ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηνχλ καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ.
Η ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο
δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην έξγν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε θαη εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε πιεξσκή.
Κ2.4 Τινπνίεζε έξγνπ - Παξαδνηέα πλεξγάηε - Υξνλνδηάγξακκα Τπνβνιήο Παξαδνηέσλ Παξαιαβή
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εθηειέζεη ην έξγν απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο.
Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηηνινγεκέλα θαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ ζπλεξγάηε, ηα
έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζα νξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε.
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Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν/ε ζπλεξγάηεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Κ.2.1, ν/ε ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη
πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα - ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη
ππνβάιιεη. Η αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηεο έθζεζεο
παξαρζέληνο έξγνπ ππέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο.
Κ2.5 Απαηηνχκελα Πξνζφληα


Πηπρίν Μεραληθνχ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο



Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ζε αληηθείκελν ηεο επηζηήκεο Πιεξνθνξηθήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ηίηινπ ηεο αιινδαπήο



Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε
δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ κε ηερλνινγίεο PΗP, HTML, CSS, JavaScript, MySQL ή θαη
PostgreSQL.



Καιή γλψζε Αγγιηθψλ



Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο)

Κ2.6 Δπηζπκεηά Πξνζφληα


Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ
ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ αξκνδηφηεηαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο (θξηηήξην Α1).



Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε web services (REST, SOAP), θαζψο επίζεο θαη
ζε αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε Frameworks, φπσο Zend, Slim, Symfony, θαη
εξγαιείσλ Mercurial ή Git repositories (version Control Systems), φπσο θαη ζε
εξγαιεία Api Documentation (Apigen, Swagger PHP) (θξηηήξην Α2)

Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι
ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
απαιηούμενα δικαιολογηηικά.
Κ2.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:


Σα «Απαηηνχκελα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνχληαη.



Σα «Δπηζπκεηά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

α/α

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

A.

ΔΜΠΔΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δμπειπία

Δμπειπία

Δμπειπία

έωρ 2 έηη

>2 έωρ 3 έηη

> 3 έηη
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Δξγαζηαθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ,
Α1

αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο ππεξεζηψλ ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ

5

10

20

5

10

20

αξκνδηφηεηαο ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο
Δξγαζηαθή εκπεηξία ζηελ αλάπηπμε web
services (REST, SOAP), θαζψο επίζεο θαη
ζε αλάπηπμε εθαξκνγψλ κε ηε ρξήζε
Α2

Frameworks, φπσο Zend, Slim, Symfony θαη
εξγαιείσλ Mercurial ή Git repositories
(Version Control Systems) , φπσο θαη ζε
εξγαιεία Api Documentation (Apigen,
Swagger PHP)

Β. ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0-30
Βαζκνινγία θάησ απφ 15 βαζκνχο ζηε ζπλέληεπμε
ζεκαίλεη φηη δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ
βαζκφ ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζέζε (φπσο
ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο

Β1 ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο

αληηθεηκέλνπ θιπ) θαη ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο
πξφηαζεο. Καηά ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη
είλαη δπλαηφλ λα ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο
δνθηκαζίεο (ηεζη), λα ζπκπιεξψλνπλ
εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα ηεξνχληαη επίζεο
πξαθηηθά.

Κ3 ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
(HELPDESK) (ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K3 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 1)
Κ3.1 χληνκε Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΠΓ, ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑΠΓ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα εξγαζίαο «ΕΕ-1 Υποζηήπιξη μονάδων και σπηζηών ωρ
ππορ ηη ζύνδεζη και ηιρ ςπηπεζίερ ΠΣΔ».
Ο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγεί, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα αλαιάβεη
ηελ απνκαθξπζκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ΠΓ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ TEI
Aζήλαο (λνκνί επζχλεο: Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Αξγνιίδαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο).
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ:
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Tελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ απφ ην ΠΓ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (http://news.sch.gr/services), ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ.



Tελ ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο (ticketing
system) κε δεδνκέλα αηηεκάησλ ζρνιείσλ γηα ππνζηήξημε.

Κ3.2 Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζια. Η ππφ ζχλαςε ζχκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε
ηεο, έπεηηα απφ ζηάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί. Η εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ππφ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ αλαλεψζεσλ απηήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ, σο ηζρχεη.
Κ3.3 Ακνηβή - Σξφπνο Πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη έωρ 12.600€
(ζςμπεπιλαμβανομένων ηων θόπων και ηων νόμιμων κπαηήζεων) και ανάλογα με ηην
ηελική διαμόπθωζη ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος έπγος θαη ζα είλαη αλάινγε
ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε.
ε θάζε πεξίπησζε ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλεξγάηε κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ
ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηνχλ καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ.
Η ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο
δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην έξγν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε θαη εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε πιεξσκή.
Κ3.4 Τινπνίεζε έξγνπ - Παξαδνηέα πλεξγάηε - Υξνλνδηάγξακκα Τπνβνιήο Παξαδνηέσλ Παξαιαβή
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εθηειέζεη ην έξγν απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο.
Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηηνινγεκέλα θαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ ζπλεξγάηε, ηα
έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζα νξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε.
Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν/ε ζπλεξγάηεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Κ.3.1, ν/ε ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη
πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα - ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
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ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη
ππνβάιιεη. Η αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηεο έθζεζεο
παξαρζέληνο έξγνπ ππέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο.
Κ3.5 Απαηηνχκελα Πξνζφληα
•

Πηπρίν Μεηαδεπηεξνβάζκηαο ΙΔΚ

•

Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέκαηα εμ’ απνζηάζεσο (ειεθηξνληθά
ή κέζσ ηειεθψλνπ) ππνζηήξημεο ρξεζηψλ (δει. ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ.
•

Καιή γλψζε Αγγιηθψλ

•

Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο)

Κ3.6 Δπηζπκεηά Πξνζφληα
 Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. (θξηηήξην Α1)
 Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε
πεξηβάιινληα δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο (θξηηήξην Α2).
Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι
ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
απαιηούμενα δικαιολογηηικά.
Κ3.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
•

Σα «Απαηηνχκελα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνχληαη.

•

Σα «Δπηζπκεηά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

α/α ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
A.

ΔΜΠΔΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δμπειπία

Δμπειπία

Δμπειπία

έωρ 3 έηορ

>3 έωρ 5 έηη

> 5 έηη

5

10

20

5

10

20

Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ
A1

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ
Γηθηχνπ ζηελ ππνζηήξημε
Δκπεηξία
θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ

A2

ζπζηεκάησλ θαη ζε
πεξηβάιινληα δηθηχσλ

B.

κεγάιεο
θιίκαθαο
ΠΡΟΧΠΙΚΗ
ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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0-30
Βαζκνινγία θάησ απφ 15 βαζκνχο ζηε ζπλέληεπμε
ζεκαίλεη φηη δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ζεκαληηθέο
B1

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο

δεμηφηεηεο

γηα

ηε

ζέζε

(φπσο

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο αληηθεηκέλνπ
θιπ) θαη ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Καηά
ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη είλαη δπλαηφλ λα
ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), λα
ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα ηεξνχληαη
επίζεο πξαθηηθά.

Κ4 ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
(HELPDESK) (ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K4 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 2)
Κ4.1 χληνκε Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζηελ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ κνλάδσλ ηνπ ΠΓ, ηνπ έξγνπ «ΣΔΙΑΠΓ» θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα εξγαζίαο «ΕΕ-1 Υποζηήπιξη μονάδων και σπηζηών ωρ
ππορ ηη ζύνδεζη και ηιρ ςπηπεζίερ ΠΣΔ».
Ο ζπλεξγάηεο πνπ ζα επηιεγεί, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα αλαιάβεη
ηελ απνκαθξπζκέλε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ ΠΓ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ TEI
Aζήλαο (λνκνί επζχλεο: Γ’ Αζήλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Αξγνιίδαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο).
Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ:


Tελ ππνζηήξημε ησλ ζρνιείσλ, ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ
δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ παξερφκελσλ απφ ην ΠΓ
ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (http://news.sch.gr/services), ηελ αληηκεηψπηζε ζρεηηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε αηηεκάησλ.



Tελ ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο (ticketing
system) κε δεδνκέλα αηηεκάησλ ζρνιείσλ γηα ππνζηήξημε.

Κ4.2 Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζια. Η ππφ ζχλαςε ζχκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε
ηεο, έπεηηα απφ ζηάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί. Η εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ππφ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ αλαλεψζεσλ απηήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην
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εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ, σο ηζρχεη.
Κ4.3 Ακνηβή - Σξφπνο Πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη έωρ 12.600€
(έκαζηη) (ζςμπεπιλαμβανομένων ηων θόπων και ηων νόμιμων κπαηήζεων) και
ανάλογα με ηην ηελική διαμόπθωζη ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος έπγος θαη
ζα είλαη αλάινγε ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ηνπ
ζπλεξγάηε.
ε θάζε πεξίπησζε ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλεξγάηε κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ
ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηνχλ καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ.
Η ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο
δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην έξγν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε θαη εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε πιεξσκή.
Κ4.4 Τινπνίεζε έξγνπ - Παξαδνηέα πλεξγάηε - Υξνλνδηάγξακκα Τπνβνιήο Παξαδνηέσλ Παξαιαβή
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εθηειέζεη ην έξγν απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο.
Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηηνινγεκέλα θαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ ζπλεξγάηε, ηα
έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζα νξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε.
Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν/ε ζπλεξγάηεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Κ.3.1, ν/ε ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη
πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα - ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη
ππνβάιιεη. Η αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηεο έθζεζεο
παξαρζέληνο έξγνπ ππέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο.
Κ4.5 Απαηηνχκελα Πξνζφληα
•

Πηπρίν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο

•

Δξγαζηαθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ ζε ζέκαηα εμ’ απνζηάζεσο (ειεθηξνληθά
ή κέζσ ηειεθψλνπ) ππνζηήξημεο ρξεζηψλ (δει. ζρνιείσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ) ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ.
•

Καιή γλψζε Αγγιηθψλ
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•

Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο)

Κ4.6 Δπηζπκεηά Πξνζφληα
 Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ. (θξηηήξην Α1)
 Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζε
πεξηβάιινληα δηθηχσλ κεγάιεο θιίκαθαο (θξηηήξην Α2).
Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι
ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
απαιηούμενα δικαιολογηηικά.
Κ4.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
•

Σα «Απαηηνχκελα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνχληαη.

•

Σα «Δπηζπκεηά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:

α/α ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
A.

ΔΜΠΔΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δμπειπία

Δμπειπία

Δμπειπία

έωρ 3 έηορ

>3 έωρ 5 έηη

> 5 έηη

5

10

20

5

10

20

Δκπεηξία ζηε ρξήζε ηνπ
A1

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ ηνπ
Παλειιήληνπ ρνιηθνχ
Γηθηχνπ
Δκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε
θαη δηαρείξηζε ππνινγηζηηθψλ

A2

ζπζηεκάησλ θαη ζε
πεξηβάιινληα δηθηχσλ

B.

κεγάιεο
θιίκαθαο
ΠΡΟΧΠΙΚΗ
ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
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0-30
Βαζκνινγία θάησ απφ 15 βαζκνχο ζηε ζπλέληεπμε
ζεκαίλεη φηη δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ζεκαληηθέο
B1

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο

δεμηφηεηεο

γηα

ηε

ζέζε

(φπσο

ζπλεξγαζίαο, επηθνηλσλίαο, θαηαλφεζεο αληηθεηκέλνπ
θιπ) θαη ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Καηά
ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη είλαη δπλαηφλ λα
ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), λα
ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα ηεξνχληαη
επίζεο πξαθηηθά.

Κ5 ΤΝΔΡΓΑΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΟΤ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΥΡΗΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
(ΚΩΓΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ K4 - ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΒΑΔΩΝ ΔΩ 1)
Κ5.1 χληνκε Πεξηγξαθή Αληηθείκελνπ
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εληαρζεί ζηελ νκάδα έξγνπ ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο
ηνπ ζην ζπληνληζκφ δηνηθεηηθήο παξαθνινχζεζεο & νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ
«ΣΔΙΑ-ΠΓ».
Κ5.2 Υξνληθή Γηάξθεηα χκβαζεο
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη εηήζια. Η ππφ ζχλαςε ζχκβαζε κεηά ηελ επηηπρή ιήμε
ηεο, έπεηηα απφ ζηάζκηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα αλαλεσζεί. Η εκεξνκελία ιήμεο
ηεο ππφ ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ αλαλεψζεσλ απηήο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα
κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ην
εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν έξγνπ, σο ηζρχεη.
Κ5.3 Ακνηβή - Σξφπνο Πιεξσκήο
Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πξνζδηνξίδεηαη έωρ 3.000€
(ζςμπεπιλαμβανομένων ηων θόπων και ηων νόμιμων κπαηήζεων) και ανάλογα με ηην
ηελική διαμόπθωζη ηος εγκεκπιμένος πποϋπολογιζμού ηος έπγος θαη ζα είλαη αλάινγε
ηεο εμεηδίθεπζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηάξθεηαο απαζρφιεζεο ηνπ ζπλεξγάηε.
ε θάζε πεξίπησζε ην άζξνηζκα ηεο ακνηβήο ηνπ ζπλεξγάηε κε ηηο ακνηβέο ησλ ππνινίπσλ
ζπλεξγαηψλ πνπ πινπνηνχλ καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ δελ
κπνξεί λα μεπεξλά ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ απηψλ.
Η ζπκθσλεζείζα ακνηβή είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ
πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο
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δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην έξγν, κεηά απφ πηζηνπνίεζε θαη εληνιή ηνπ Τπεπζχλνπ
ηνπ έξγνπ θαη ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε πιεξσκή.
Κ5.4 Τινπνίεζε έξγνπ - Παξαδνηέα πλεξγάηε - Υξνλνδηάγξακκα Τπνβνιήο Παξαδνηέσλ Παξαιαβή
Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα εθηειέζεη ην έξγν απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ ΣΔΙ Αζήλαο.
Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα
κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζεί. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αηηηνινγεκέλα θαη κε
ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπεχζπλνπ ηνπ Έξγνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ ζπλεξγάηε, ηα
έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ, ππφ ηνπο φξνπο πνπ ζα νξίδνληαη
εηδηθφηεξα ζηε ζχκβαζε.
Γηα ην έξγν πνπ αλαιακβάλεη λα εθηειέζεη ν/ε ζπλεξγάηεο, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη
παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθν Κ.4.1, ν/ε ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαίεο
εθζέζεηο παξαρζέληνο έξγνπ. Ο Τπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη
πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα - ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη
ππνβάιιεη. Η αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ ηεο έθζεζεο
παξαρζέληνο έξγνπ ππέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ
έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο.
Κ5.5 Απαηηνχκελα Πξνζφληα
 Πηπρίν νηθνλνκηθήο ζρνιήο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκν πηπρίν ηεο αιινδαπήο
 Σνπιάρηζηνλ πεληαεηή (5) εξγαζηαθή εκπεηξία ζε δηαρείξηζε έξγσλ
 Άξηζηε ρξήζε εθαξκνγψλ ηνπ MS Office
 Άξηζηε γλψζε Αγγιηθψλ
 Δθπιεξσκέλεο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο (αθνξά ηνπο άξξελεο ππνςεθίνπο)
Κ5.6 Δπηζπκεηά Πξνζφληα
 Δξγαζηαθή εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε έξγα αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (εζληθά/
επξσπατθά) (θξηηήξην Α1).
Για ηην πιζηοποίηζη ηων ωρ άνω απαιηούμενων / επιθςμηηών πποζόνηων οι
ενδιαθεπόμενοι ςποσπεούνηαι να ςποβάλλοςν ηα καηά ηοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ
απαιηούμενα δικαιολογηηικά.
Κ5.7 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο - Πίλαθαο Βαζκνιφγεζεο
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
•

Σα «Απαηηνχκελα Πξνζφληα» απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ
παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) θαη δελ βαζκνινγνχληαη.

•

Σα «Δπηζπκεηά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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α/α

ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

A.

ΔΜΠΔΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Δμπειπία

Δμπειπία

Δμπειπία

έωρ 5 έηη

>5 έωρ 7 έηη

> 7 έηη

5

10

20

Δξγαζηαθή εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή
Α1

ζε αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ έξγα
(εζληθά/ επξσπατθά)

Β.

ΠΡΟΧΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
0-30
Βαζκνινγία θάησ απφ 15 βαζκνχο ζηε ζπλέληεπμε
ζεκαίλεη φηη δελ πιεξνχληαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ
ζεκαληηθέο δεμηφηεηεο γηα ηε ζέζε (φπσο ζπλεξγαζίαο,

Β1

ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο

επηθνηλσλίαο,
ζπλεπάγεηαη
ζπλέληεπμε
ππνβάιινληαη

θαηαλφεζεο
απφξξηςε
νη

αληηθεηκέλνπ

ηεο

πξφηαζεο.

ελδηαθεξφκελνη
ζε

γξαπηέο

θιπ)

είλαη

δνθηκαζίεο

θαη

Καηά

ηε

δπλαηφλ

λα

(ηεζη),

λα

ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα ηεξνχληαη
επίζεο πξαθηηθά.
Τποβολή πποηάζεων
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ (ψξεο γξαθείνπ 08:30-14:30) ή λα
απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηα αθφινπζα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε:
«Ππόηαζη ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ (απ. ππωη.: 5154/20-12-16) για ηο έπγο
«ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΦΟΡΔΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΥΡΗΣΧΝ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ
ΣΟ 2017», κέρξη θαη ηηο 10-01-17 θαη ψξα 14.00 κ.κ. ζηε δηεχζπλζε:
Σ.Δ.Ι. Αθήναρ
Σμήμα Δπεςνηηικών Ππογπαμμάηων
Αγίος πςπίδωνορ και Μήλος 1 (2ορ όποθορ)
Αιγάλεω, Σ.Κ. 122 43
Η εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά
απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ.
Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά:
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνρξενχληαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο (απαηηνχκελα
θαη επηζπκεηά) λα ππνβάιινπλ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν θάζε θνξά
πξφθεηηαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά:


Έληππν πξφηαζεο



Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (κε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά κε ηελ πξνθήξπμε πξνζφληα)
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Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ ή βεβαηψζεσλ θνίηεζεο. Οη ηίηινη ζπνπδψλ πνπ έρνπλ
ρνξεγεζεί απφ Ιδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά
αλαγλψξηζεο θαη ηζνηηκίαο ηνπ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πξψελ ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α.).



Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία (απαηηνχκελε ή θαη επηζπκεηή εθφζνλ ππάξρεη) απνδεηθλχεηαη
κε βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν κε ην νπνίν
ηπρφλ ηεθκεξηψλεηαη ε δεηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία (π.ρ. ζπκβάζεηο έξγσλ πνπ
έρεη αλαιάβεη θαη νινθιεξψζεη ν ππνςήθηνο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο θ.ι.π.)



Οη ηερληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία (απαηηνχκελε ή θαη επηζπκεηή εθφζνλ ππάξρεη)
απνδεηθλχεηαη κε αλαιπηηθέο βεβαηψζεηο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, πηζηνπνηήζεηο (π.ρ.
πηζηνπνίεζε LPIC-1: Junior Level Linux Professional), πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζπζηαηηθέο
επηζηνιέο θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν κε ην νπνίν ηπρφλ ηεθκεξηψλεηαη ε
δεηνχκελε εκπεηξία (π.ρ. αληηθείκελν ζπκβάζεσλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη θαη
νινθιεξψζεη ν ππνςήθηνο, θ.ι.π.)



Η γλψζε μέλεο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ μέλεο
γιψζζαο, εθφζνλ απηφο είλαη αλαγλσξηζκέλνο απφ ην ΑΔΠ γηα ηελ πξφζιεςε ζην
ειιεληθφ δεκφζην. Οη απφθνηηνη μελφγισζζσλ ηκεκάησλ αξθεί λα επηζπλάςνπλ
θσηνηππία επηθπξσκέλε ηνπ πηπρίνπ ηνπ μελφγισζζνπ ηκήκαηνο. Οη θάηνρνη
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ Ιδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ αξθεί λα
επηζπλάςνπλ ηνλ πξσηφηππν ηίηιν Ιδξχκαηνο ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλνδεπφκελν απφ ηελ
επίζεκε κεηάθξαζή ηνπ ζηελ ειιεληθή.



Γηα άξξελεο, πηζηνπνηεηηθφ (ηχπνπ Α) ηνπ αξκφδηνπ ηξαηνινγηθνχ Γξαθείνπ απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ππνςήθηνο δελ έρεη ζηξαηνινγηθέο ή ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο ή
φηη έρεη απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο.

Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη εκπηζηεπηηθή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαζψο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ζα εθηειέζεη ε
αξκφδηα Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
Η αμηνιφγεζε θαη επηινγή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ
ελδηαθεξφκελν κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε, θαηά ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο
ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφ ε εθ ησλ πζηέξσλ ζπκπιήξσζή ηνπο.
Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηψλ γηα θάζε θαηεγνξία ζπκβάζεσλ ζα
αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίζηεθαλ παξαπάλσ ζηε παξνχζα πξφζθιεζε
ζηε πεξηγξαθή θαη ηα πξναπαηηνχκελα θάζε θαηεγνξίαο ζχκβαζεο (Βι. αληίζηνηρε
παξάγξαθν ΚΥ.7 κε ηίηιν Κπιηήπια αξιολόγηζηρ - Πίνακαρ Βαθμολόγηζηρ).
Αλά θαηεγνξία ζχκβαζεο νη πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα βαζκνινγεζνχλ κε
βάζε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα βαζκνιφγεζεο θαη ζα θαηαηαρζνχλ ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ
άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ηνπο ζε θζίλνπζα ζεηξά. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο νη
ηζνβαζκήζαληεο ζα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
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εκεηψλεηαη δε φηη θαηά ηε ζπλέληεπμε νη ελδηαθεξφκελνη είλαη δπλαηφλ λα
ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο δνθηκαζίεο (ηεζη), λα ζπκπιεξψλνπλ εξσηεκαηνιφγηα θιπ. Θα
ηεξνχληαη επίζεο πξαθηηθά.
Ο αθξηβήο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ζπλάςνπλ ζχκβαζε έξγνπ ζα θαζνξηζηεί
ζην ηειηθφ ζηάδην αμηνιφγεζεο. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ πξνθχςνπλ λέεο
αλάγθεο ζε ζπλεξγάηεο ή αλάγθε αληηθαηάζηαζεο αλαδφρνπ, ν Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο κπνξεί
λα επηιέμεη απφ ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ζα θιεζνχλ ζην ηειηθφ ζηάδην γηα ζπλέληεπμε θαη ζα
αμηνινγεζνχλ κε ηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ θάζε αλαδφρνπ ζα πξνζδηνξηζηεί ζχκθσλα κε ην εηδηθφ
αληηθείκελν πνπ ζα ηνπ αλαηεζεί, ηελ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπ αιιά θαη κε ηηο
πξνβιεπφκελεο ακνηβέο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ πνπ ζα ππνγξαθεί ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΣΤΔ
Γηφθαληνο.
Οη αλάδνρνη πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα
πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο.
Τποβολή ενζηάζεων
Τπνςήθηνο, ν νπνίνο επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο
αμηνιφγεζεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα άζθεζεο έλζηαζεο εληφο πέληε (5) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».
Δλζηάζεηο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο
ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ εμεηάδνληαη.
Οη ππνςήθηνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη ζε απηά ησλ
ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5
ηνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ Α’ 45/9.3.1999), φπσο ηζρχεη.
Ο ΔΛΚΔ ηνπ Σ.Δ.Ι. Αζήλαο, δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζχλαςε
ζχκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη επαθίεηαη ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε
ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ, απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε αμηψζεσο ή
πξνζδνθίαο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ηα επηιεγκέλα πξφζσπα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, έρνπλ
πξνζσπηθή επζχλε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν.3528/2007.
Η παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
ΣΔΙ Αζήλαο www.teiath.gr.
Ο Ππόεδπορ ηηρ Δπιηποπήρ Γιασείπιζηρ
ηος Διδικού Λογαπιαζμού

Παναγιώηηρ Καλδήρ
Καθηγηηήρ

