ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαμία 8.2.2012

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Αρ. Πρωτ. 449

Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τ.Ε.Ι. Λαμίας, σύμφωνα με την υπ αριθ. 575/22.12.2011 Απόφαση του Συμβουλίου και
δεδομένου ότι η ιστοσελίδα τόσο του Τ.Ε.Ι. όσο και των Τμημάτων του έχουν αναρτηθεί μόνο
στην Ελληνική γλώσσα και λόγω της ανάγκης η οποία έχει δημιουργηθεί από τις συνεργασίες
των Τμημάτων με φορείς του εξωτερικού αλλά και της γενικότερης ανάγκης για διεθνοποίηση
των Α.Ε.Ι. της χώρας, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση ανάθεσης έργου

στην

μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του περιεχομένου της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ι. και των
Τμημάτων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:
Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ι. Λαμίας και
των Τμημάτων του.

Ειδικότερα:
Το περιεχόμενο το οποίο θα μεταφρασθεί και μετά από επικοινωνία με το ΚΥΤΕΠ δεν
ξεπερνά τις 8.000 λέξεις για την Ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. και τις 4.000 περίπου λέξεις για καθένα
από τα επτά (7) τμήματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσα σε επίπεδο επαγγελματικής μετάφρασης.
Γνώση

μεταφραστικών

εργαλείων,

εξειδικευμένης

ορολογίας

και

τεχνικής

μετάφρασης.
Εμπειρία στο χώρο της υπηρεσίας «μεταφράσεις ιστοσελίδων».
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
Η

συνολική

αμοιβή

για

το

περιγραφόμενο

έργο

ορίζεται

σε

15.000,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0412 και ο χρόνος
παράδοσης καθορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα πιστοποιητικά άριστης γνώσης της
αγγλικής γλώσσας.
Αποδεικτικά πραγματοποίησης παρεμφερών εργασιών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και
την 2.3.2012 στο Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Λαμίας κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης είναι δυνατόν να αποσταλούν με courier ή και με
συστημένη επιστολή. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου λαμβάνεται υπόψη για την τήρηση της
προθεσμίας που προαναφέρθηκε.

Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα και μία εφημερίδα της Αθήνας.

O Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας

Καθηγητής Στ. Καρκάνης
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