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Uasdátuithe Fuinnimh ÚFIÉ
An raibh a fhios agat go bhfuil oibleagáid reachtúil ar gach Comhlacht Poiblí,
scoileanna san áireamh, monatóireacht a dhéanamh ar úsáid fuinnimh agus í a
thuairisciú?
Sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Éifeachtúlacht Fuinnimh go 2020
leagadh síos sprioc don Earnáil Phoiblí an éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú
33% agus dea-shampla a thabhairt. Ní mór do chomhlachtaí stáit, scoileanna san
áireamh, tuairisciú go bliantúil ar a n-úsáid fuinnimh agus ar na gníomhartha a
rinne siad chun a n-ídiú a laghdú i gcomhréir le hIonstraim Reachtúil 426 2014.
Ó Eanáir 2019, féadfaidh scoileanna logáil isteach i gcóras ar líne Údarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann lena n-ídiú breosla bliantúil agus sonraí a bhaineann leis
do 2018 a thuairisciú. Is é an 5 Aibreán 2019 an spriocdháta don úsáid fuinnimh
agus sonraí gaolmhara a chur isteach.

Conas a dhéanfaidh scoileanna
monatóireacht agus tuairisciú?
Is féidir le scoileanna tuairisciú le córas
ar líne ÚFIÉ ag https://psmr.seai.ie. Iarr
dintiúir logála isteach ach ríomhphost
a chur go mandr@seai.ie ina luaitear
uimhir rolla na scoile (Má logáil an
scoil isteach cheana beidh na dintiúir
mar an gcéanna). Gheobhaidh tú raon
de thacaíochtaí agus de threoir chun
cabhrú leat ag www.seai.ie/energy-inbusiness/monitoring-and-reporting/
for-schools/

Cláraigh le haghaidh ceardlann
saor in aisce ar Mhonatóireacht
agus Tuairisciú
Cuirfidh ÚFIÉ ceardlann oiliúna ar fáil
do scoileanna in Ionaid Oideachais
ar fud na tíre um earrach 2019.
Beidh na ceardlanna oscailte do
gach bunscoil, scoil speisialta agus
meánscoil. Is féidir le hionadaí ar bith
a ainmníonn an scoil freastal. Tá na

dátaí agus ionaid le fáil ag www.seai.
ie/energy-in-business/monitoringand-reporting/for-schools/
Chun ceardlann a chur in áirithe déan
teagmháil le deasc chabhrach don
Mhonatóireacht agus Tuairisciú ag
mandr@seai.ie nó 01-8082012

Póstaeir Dhátheangacha
SAOR IN AISCE um Fheasacht
Fuinnimh do scoileanna!
Scoileanna - ordaigh do phóstaeir
dhátheangacha saor in aisce (Béarla/
Gaeilge) ó ÚFIÉ. Sa tsraith de 5
phóstaer beidh teachtaireachtaí ar
shábháil fuinnimh ó dhaltaí a ghlac
páirt i gcomórtas bliantúil ÚFIÉ.
Tabharfaidh na póstaeir inspioráid
do dhaltaí machnamh a dhéanamh
faoinar féidir leo a dhéanamh chun
fuinneamh a shábháil agus gníomhú
in aghaidh athrú aeráide. Chun do
phóstaeir a ordú cuir ríomhphost go
schools@seai.ie
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San Eagrán Seo
• SEAI - Tuarascáil Bhliantúil Fuinnimh i Oideachais
• Beart Leictreachais do Scoileanna
• Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann Fuinneamh san Oideachas – Nuashonruithe
• ‘Seiceáil Sláinte’ ar Chúrsaí Soláthair
• Réiteach Íocaíochta do Scoileanna
• Ríomhairí Deisce agus Glúine do Scoileanna
• Socruithe nua chun gairis Apple a fhoinsiú
• Ag teacht in 2019
• A bheith páirteach sa phróiseas soláthair ón tús
• Na teistiméireachtaí is déanaí

Leideanna Fuinnimh

An raibh a fhios agat go n-úsáidtear idir 50-70% den
fhuinneamh i scoileanna ar spásanna a théamh? Leis
an aimsir ag dul i bhfuaire seo roinnt leideanna chun
an fuinneamh a úsáideann tú ar théamh a laghdú ach
an leibhéal compoird a choimeád:

Déan

3 Taifead a choimeád ar na seachadtaí breosla
chun coigiltis ar bhreosla nó cur amú breosla a
rianú.
3 An lámhleabhar a léamh faoi conas na
taiscthéitheoirí a oibriú i gceart (má úsáidtear sa
scoil iad).
3 Na teirmeastait a chur ag 18 gcéim.

Ná déan

3 Na radaitheoirí a chlúdach agus ná lig do
throscán nua na radaitheoirí a chlúdach.
3 Neamhaird a thabhairt ar chomhlaí radaitheora
atá greamaithe. Deisigh iad.
3 Fuinneoga a oscailt chun an teocht a rialú nuair a
bhíonn an teas ar siúl. Léigh tuilleadh
Nuair a bhíonn scoileanna ag dúnadh don saoire lár
téarma, don Samhradh, Nollaig nó don Cháisc tá
sé tábhachtach a oiread fearais ídithe fuinnimh atá
praiticiúil a mhúchadh chun airgead agus fuinneamh
a shábháil. D’fhéadfadh scoil mhór breis is €1,000 a
chur amú ar leictreachas i gcaitheamh an tsamhraidh!
Léigh tuilleadh

Soláthar Leictreachais
do Scoileanna
Is ar an 1 Bealtaine a cuireadh tús leis an gconradh is déanaí le Energia i leith an
tsoláthair leictreachais do scoileanna. 2018 agus mairfidh sé ar feadh 36 mhí.
Tá sé tábhachtach a thuiscint má tá do scoil lasmuigh de bheart na hOifige um
Sholáthar Rialtais, nó mura bhfuil an scoil clúdaithe faoi chonradh ar théarma
seasta foirmeálta le ceann de na cuideachtaí Soláthair Leictreachais, is é is dóichí
ná go bhfuil ráta réamhshocraithe á ghearradh ar do scoil, agus beidh an ráta sin
níos airde ná mar a bheadh laistigh de bheart na hOifige um Sholáthar an Rialtais.
Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar ár láithreán gréasáin ag an nasc seo - www.spu.ie/
electricity-for-schools/
Má theastaíonn uait do scoil a chur le beart leictreachais na hOifige um Sholáthar
an Rialtais, déan teagmháil le deasc chabhrach na hOifige ag 076 100 8000 nó
cuir ríomhphost chucu ag support@ogp.gov.ie dul i mbun an phróisis clárúcháin.

An mian leat go
soláthródh ASS
comhairle ar chúrsaí
soláthair a bhaineann
go sonrach le do scoil?

Féadfaidh do scoil tairbhe a bhaint as cuairt ó bhall d’fhoireann ASS ar do
scoil. Bheadh an méid a leanas i measc na n-ábhar a ndéanfaí plé orthu le
linn na gcuairteanna sin de ghnáth:
n

Comhairle soláthair shaincheaptha bunaithe ar chleachtadh ‘seiceáil
sláinte ar chúrsaí soláthair’

n

Roinnt treorach maidir leis na cleachtais agus nósanna imeachta soláthair
atá i do scoil faoi láthair.

n

Aghaidh a thabhairt ar aon ábhair is cúram do do scoil maidir le cúrsaí
soláthair go ginearálta.

n

Buiséadú scoile a nascadh le pleanáil do chúrsaí soláthair

Chun cuairt ar do scoil a eagrú, seol ríomhphost chuig procurementsupport@
spu.ie agus déanfaimid ár ndícheall d’iarratas a fhreagairt ar an lá a fhaighimid
é. Áirítear cuairteanna scoile agus ‘seiceálacha sláinte ar chúrsaí soláthair’ i
measc na seirbhísí saor in aisce a chuireann ASS ar fáil do scoileanna.

Réitigh Íocaíochta
a Sholáthar do
Bhunscoileanna
agus Iarbhunscoileanna
in Éirinn
Tá creat trí sholáthraí seirbhíse (Payzone,
MIT agus Three Éireann) curtha ar bun ag an
Roinn Oideachais agus Scileanna le réitigh
íocaíochta a chur ar fáil do scoileanna. Tá na
réitigh íocaíochta ceaptha leis na cuspóirí
seo a leanas a chomhlíonadh:
n

Éascaíocht a dhéanamh ar íocaíochtaí
a dhéanamh i scoileanna agus le
scoileanna;

n

Scor de fhreagracht na scoile as
íocaíochtaí in airgead tirim, ach gan
fáil réidh leis an rogha le híoc in airgead
tirim do na tuismitheoirí; agus

n

Íocaíochtaí scoile a chur ar aon dul leis
an bPlean Náisiúnta Íocaíochta – arb é a
phríomhchuspóir ná ‘méadú suntasach
ar úsáid modhanna íocaíochta
leictreonaí atá slán sábháilte, éifeachtúil
a bhaint amach d’fhonn an spleáchas ar
airgead tirim agus ionstraimí íocaíochta
páipéir a laghdú.’

Tá tuilleadh sonraí faoina bhfuil i gceist
leis an gcreat agus faoi cén chaoi páirt a
ghlacadh ann le fáil ar láithreán gréasáin
na Roinne ag - https://www.education.ie/
ga/Scoileanna-Coláist%C3%AD/Eolas/
Soláthar/iocaiochtai-scoileanna.html

Gairis Apple a Fhoinsiú
Tá socrú maidir le híostarraingt bunaithe ag HEAnet le 3 soláthraí thar 5 Bheart do ghairis
Apple móide roinnt seirbhísí tacaíochta gaolmhara ar féidir le scoileanna a úsáid.
Uimhir an Bhirt Soláthraí

Táirgí

Forlíontáin Roghnacha

1

Iconnect/ Screenway

Ipad
Ipad Mini

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

2

Typetec/ Wriggle

Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”

Roghanna sonraíochtaí agus oiriúintí

Compu B

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro

Compu B

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro
Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”
Ipad
Ipad Mini

Typetec/ Wriggle

MacBook
MacBook Air
MacBook Pro 13”
MacBook Pro 15”
IMac 21.5”
IMac 27”
MacMini
MacPro
Ipad Pro 12.9”
Ipad Pro 10.5”
Ipad
Ipad Mini

3

4

5

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áiream

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áireamh

Roghanna sonraíochtaí agus
oiriúintí
Roghanna tacaíochtaí agus seirbhísí,
bainistiú gairis san áireamh

Moltar do scoileanna ríomhphost a chur go dtí seoladh ríomhphoist brokerage@heanet.ie HEAnet ag iarraidh nochtadh
iomlán ar na roghanna atá ar fáil, agus eiseoidh siad freagra ina mbeidh mionsonraí uile an bhirt. Ina dhiaidh sin, seoltar an
scoil go dtí an mhaitrís lascaine agus tar éis dóibh na roghanna a mheas agus an ceann is fearr a oireann dá riachtanais a
phiocadh, féadfaidh siad ansin ríomhphost a chur go dtí a rogha soláthraí.

Ríomhairí Deisce agus Glúine do Scoileanna
Tá scoileanna in ann na ríomhairí deisce agus glúine a theastaíonn uathu a ordú ar líne anois go díreach ón dá sholáthraí
ainmnithe. Faoi na socruithe sin, ní gá do scoileanna dul i mbun aon phróisis soláthair as a stuaim féin i leith na ngléasanna
sin de bharr go ndearnadh amhlaidh thar ceann na scoileanna go léir cheana féin. Tá na sonraí ar fad le fáil anseo.

GNÁTHRÍOMHAIRÍ DEISCE AGUS GLÚINE DO NA SCOILEANNA
AGUS BOOnna GO LÉIR
Is mór ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna agus ag Boird Oideachais agus
Oiliúna Éireann seoladh na gconarthaí seo a leanas maidir le gnáthríomhairí deisce
agus glúine a fhógairt:
MÚNLA

CUIDEACHTA/ PRAGHAS

Praghas ó €425.91
(gan CBL a áireamh)
HP Prodesk 400 G4 SFF

Praghas ó €435.66
(gan CBL a áireamh)
HP Probook 450 G4

BUNTÁISTÍ

✓ Seachadadh tráth nach déanaí
ná 10 lá tar éis a ordaithe
✓ Barántas 3 bliana, lena
n-áirítear clúdach iomlán do
pháirteanna agus d’obair ar
an gcéad lá oibre eile
✓ Ní gá meastacháin a fháil ná
próiseas soláthair a eagrú
✓ Uasghráduithe agus seirbhísí
eile ar fáil
✓ Tá mionsonraí teicniúla le fáil
sa treoir d’úsáideoirí, atá le
fáil i gcrios na gceannaitheoirí
ar ogp.gov.ie

LE hORDÚ:

Téigh chuig http://www.itschools.ie/

CLÁRAIGH agus uaslódáil NAGSF comhlánaithe

Déanfaidh an soláthróir é a bhailíochtú agus
tabharfaidh sonraí logála isteach duit

Roghnaigh an táirge is fearr a fheileann do do
riachtanais agus ordaigh é!

RÍOMHAIRÍ ARDSONRAÍOCHTA DEISCE AGUS GLÚINE DO NA
SCOILEANNA AGUS BOOnna GO LÉIR
Is mór ag an Aonad um Sholáthar do Scoileanna agus ag Boird Oideachais agus
Oiliúna Éireann seoladh na gconarthaí seo a leanas maidir le ríomhairí
ardsonraíochta deisce agus glúine a fhógairt:
MÚNLA

CUIDEACHTA/ PRAGHAS

Praghas ó €484.95
(gan CBL a áireamh)
Celtic R1000 Series PC

Toshiba Satellite Pro A50 Series
Notebook

Praghas ó €559.00
(gan CBL a áireamh)

BUNTÁISTÍ
✓ Seachadadh tráth nach déanaí
ná 10 lá tar éis a ordaithe
✓ Barántas 3 bliana, lena
n-áirítear clúdach iomlán do
pháirteanna agus d’obair ar an
gcéad lá oibre eile
✓ Ní gá meastacháin a fháil ná
próiseas soláthair a eagrú
✓ Uasghráduithe agus seirbhísí
eile ar fáil
✓ Tá mionsonraí teicniúla le fáil sa
treoir d’úsáideoirí, atá le fáil i
gcrios na gceannaitheoirí ar
ogp.gov.ie

LE hORDÚ
Téigh chuig https://www.pcp.ie/etbs-schools.html

CLÁRAIGH agus uaslódáil NAGSF comhlánaithe

Déanfaidh an soláthróir é a bhailíochtú agus
tabharfaidh sonraí logála isteach duit
Roghnaigh an táirge is fearr a fheileann do do
riachtanais agus ordaigh é!

A bheith páirteach sa
phróiseas soláthair ón tús
Is maith is eol nuair a fhaightear dea-scéala faoi bhronnadh deontais le scoil nua a
thógáil agus/nó le tabhairt faoi thionscadail tógála eile gur iomaí tasc agus dualgas trom
a leagtar ar na príomhoidí scoile agus ar na Boird Bhainistíochta. Gan trácht a dhéanamh
ar aon ní eile, bíonn an t-uafás obair theicniúil i gceist leis na próisis soláthair a bhaineann
le seomraí ranga, saotharlanna agus oifigí nua a fheistiú agus le soláthraithe seirbhíse
a fháil i gcomhair fóntas agus seirbhísí TF, teileachumarsáide, lónadóireachta agus
glantóireachta. Tógann an obair sin an-chuid ama ar na daoine sin, leis. Bíonn oibleagáidí
tromchúiseacha i gceist leis an soláthar poiblí, go háirithe ós rud é gur réimse é atá níos
tugtha don dlí anois ná riamh roimhe de réir mar a dhéanann soláthraithe cíoradh ar an
gcaoi a mbronntar conarthaí.
Moltar do phríomhoidí agus do bhoird bhainistíochta dul i dteagmháil leis an Aonad
um Sholáthar do Scoileanna chomh luath agus is féidir ionas go ndéantar freastal
ar riachtanais do scoile ar an mbealach is tráthúla agus is éifeachtúla is féidir; mar
shampla, d’fhonn a chinntiú go mbeidh seirbhísí ina n-ionad tráth a gcuirfear tús leis an
scoilbhliain nua, ba chóir go gcuirfí tús leis an bpróiseas pleanála soláthair go díreach tar
éis teacht ar ais chun na scoile i ndiaidh na Nollag. Gheobhaidh do scoil an chomhairle is
fearr ar an mbeart/na bearta is fearr di a dhéanamh, rud a shábhálfaidh am agus iarracht
uirthi sa deireadh thiar thall. Seo a leanas sonraí teagmhála an Aonaid um Sholáthar do
Scoileanna: R-phost: procurementsupport@spu.ie / Fón: 01 203 5899.

AG TEACHT IN 2019
Tá na tionscadail soláthair a leanas idir lámha faoi láthair, lena gcuirfear na hearraí agus seirbhísí a leanas ar fáil go díreach do
scoileanna chomh luath agus is féidir sa bhliain nua:• Teilgeoirí Digiteacha, Amharcléiritheoirí agus Cláir Bhána Idirghníomhacha/Scáileáin Painéil Chothroim
• Gairis le Grafaic Dheartha agus Chumarsáide
• Seirbhís chun Ceimiceáin Ghuaiseacha Iomarcacha a Dhiúscairt go Sábháilte ó Shaotharlanna Eolaíochta Scoileanna.

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Leag amach sonraíocht/scóp
na hoibre
Déan sainaithint ar na critéir a
ndéanfar na tairiscintí a mheas
dá réir
Tosaigh ag dréachtú na
gcáipéisí le haghaidh na
hIarrata ar thairiscint (IaT)

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Déan an gá/bunús leis an athrú
a aithint ar dtús

Cuir an chéad dréacht de na
cáipéisí IaT i gcrích
Plé leis an gCoiste/bhFoireann
Measúnachta
Ceadaigh an dréacht deiridh de
na cáipéisí IaT
Cuir an IaT suas ar
eTenders.gov.ie

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Mí 3

Sonraigh spriocdháta don IaT
(21 lá ar an meán)
Déan na tairiscintí a fuarthas a
mheas (cuir 2 lá i leataobh)
Rangaigh na tairiscintí a
fuarthas in ord a bhfiúntais
Scaip an tuairisc mheasúnachta
chuig an gcoiste/Bord
Bainistíochta lena faomhadh
Cuir litreacha toraidh le
chéile agus bíodh aiseolas
substaintiúil iontu do gach
forthairgeoir*
Forghníomhaigh ré aithrí (14 lá
féilire) ón lá tar éis eisiúint na
dtorthaí

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Mí 4

Bronn an conradh
Déan cumarsáid leis an té ar
éirigh leis le cur na seirbhíse i
ngníomh nó seachadadh an
táirge a phleanáil
Déan machnamh ar
chomhaontú seirbhíse le
seachadadh na seirbhíse a
shainmhíniú

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Mí 5

Eagraigh cruinniú coiste/boird
bainistíochta
Seirbhís curtha i ngníomh/
earraí faighte
Eagraigh cruinniú coiste/boird
bainistíochta tar éis an tseirbhís
a chur i ngníomh/na hearraí a
fháil
Déan monatóireacht leantach
ar an gcaoi a bhfuil ag éirí leis
an soláthróir
Déan aon neamhchomhlíonadh
ag an soláthróir a dhoiciméadú
agus téigh i ngleic leis gan aon
mhoill

Céimeanna i ngach céim den
phróiseas foinsithe

Mí 6

* Seo a leanas roinnt ábhar ar gá dian-mhachnamh a dhéanamh orthu mar chuid den phróiseas meastóireachta agus nuair atá faisnéis á cur ar fáil d’fhorthairgeoirí:
(i) Tá bronnadh bailí conarthaí fite fuaite le fáthanna imleora le cinntí soláthair a chur ar fáil (.i. cén fáth ar bronnadh marcanna). Is féidir agóid dhlíthiúil a dhéanamh in aghaidh an
phróisis iomláin mura gcuirtear fáthanna imleora ar fáil.
(ii) Bainfear an bonn ó bhailíocht na bhfáthanna mura dtugtar na fáthanna céanna do na forthairgeoirí uile.
(iii) Níl fáthanna oscailte, neamhchinnte inghlactha mar ‘umhal’ de réir an dlí.
(iv) Ní mór ráiteas pearsanta leorbheacht (de réir critéar) ar na fáthanna a chur ar fáil do gach forthairgeoir nár éirigh leis.
(v) Níl sé inghlactha na scóir amháin a chur ar fáil in ionad fáthanna cearta.

Mí 2

Mí 1

Amlíne shamplach le haghaidh tionscadal soláthair i gcás conarthaí a bhfuil níos lú ná €25k i gceist leo

Ní thógfaidh gach tionscadal soláthair a bhfuil níos mó ná €25k i gceist leis suas le 6 mhí ón gcéim phleanála go dtí an chéim dheireanach — níl sa mhéid thíos ach amlíne
shamplach. Dá mhéad luach an chonartha is ea is casta a bheidh an próiseas i bhformhór na gcásanna. Dá chasta an próiseas is ea is faide a bheidh an amlíne, leis. Is í an
dea-phleanáil an rud is tábhachtaí lena chinntiú go mbeidh na rudaí a theastaíonn uait ar fáil in am trátha.

Tionscadal Soláthair –
Céimeanna agus Tréimhse Ama

Seaneagráin den
Nuachtlitir
Tá seaneagráin de Nuachtlitir an Aonaid le fáil
i nGaeilge agus i mBéarla anois ar ár láithreán
gréasáin ag:
https://www.spu.ie/procurement-newsletters/

Tá ár dtreoir ‘Treoir do Scoileanna maidir le Dea-Chleachtas Soláthair’ le fáil
lena híoslódáil i nGaeilge nó i mBéarla ó –
https://www.spu.ie/publications-2/procurement-guide/

Na Teistiméireachtaí is Déanaí - An méid a deir ár gCliaint fúinn
Bhí ar ár scoil iarratas a chur isteach tríd an bpróiseas ríomhthairisceana chun seirbhísí glantóireachta nua a dhaingniú don
scoil. Thug Matthew Ladrigan san oifig soláthair treoir dúinn maidir le gach céim, bhí sé ar fáil i gcónaí chun aon cheisteanna
a fhreagairt agus chun cabhrú linn doiciméadúchán RTF srl a uaslódáil ar an gcóras ríomhthairisceana. Ba mhór an chabhair
domsa é, mar Phríomhoide, treoir a fháil ina leith, agus d’éirigh go geal linn leis an bpróiseas, gan mhoill ná slánachar. Ba
mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Matthew agus leis an bhfoireann as an tsársheirbhís agus an tacaíocht a thug siad
dúinn le linn an phróisis.
- Ardscoil Naomh Louis, Ráth Maonais, Baile Átha Cliath 6
Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le ASS agus le Fiona go háirithe as an gcabhair a thug sí dúinn le tionscadal tairisceana le
déanaí. Fuair mé an-chuid cabhrach ón tseirbhís, idir an dea-chomhairle a cuireadh orm agus an treoir ar feadh an phróisis
agus ar deireadh na teimpléid a fuair mé le haghaidh na litreacha / foirmlí uile a bhí ag teastáil uaim. D’fhonn sláine an
chórais soláthair a choimeád, níl a fhios agam conas a bheifí in ann é a dhéanamh gan chabhair ó ASS.
- Pobalscoil an Chaisleáin Riabhaigh, An Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin
Fuair mé an- chabhair ó Fiona Coy nuair a bhí ríomhairí nua le ceannach againn anseo i nGaelscoil Éirne. Mhínigh Fiona go
raibh creatlach i bhfeidhm fá choinne ríomhairí a sholáthair do bhunscoileanna agus chuidigh sí liom ó thús go deireadh an
phróisís. Fuaireamar ríomhairí den.
- Gaelscoil Éirne, Fearann an Bhaile, Béal Átha Seanaidh, Co. Dhún na nGall
Chuaigh mé i dteagmháil leis an aonad soláthair cúpla uair. Bhí mé an-tógtha le héifeachtúlacht an aonaid agus le cúirtéis
na mball foirne. Bhí deacracht agam le duine de na soláthraithe lena raibh conradh agam, ach chomh luath is a rinne mé
teagmháil leis an aonad soláthair rinneadh an fhadhb a réiteach láithreach. Cuireann an fhoireann fáilte roimh mholtaí agus
tá fíorspéis acu in oibriú le scoileanna agus ina n-aonad a fheabhsú agus dá bhrí sin, feabhas a chur ar infhaighteacht táirgí
ar phraghas réasúnta do scoileanna. Go ginearálta, faighim go n-oibríonn na conarthaí atá ar bun go han-mhaith agus gur
seirbhís éifeachtúil atá inti. Is cinnte go sábháiltear am dár gcuid scoileanna trí leas a bhaint as an tseirbhís.
- Pobalscoil Chaisleán an Chomair, Caisleán an Chomair, Co. Chill Chainnigh
Féach ár sonraí teagmhála thíos má bhíonn ceisteanna ginearálta, aiseolas
sonrach nó moladh agat maidir le cén chaoi a bhfeadfaimis ár seirbhís do do
scoil nó d’earnáil na scoileanna go ginearálta a fheabhsú.
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