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Conradh Leictreachais
agus Gáis Nádúrtha le
haghaidh scoileanna
Cosaint ó Athruithe ar
Phraghsanna Gáis &
Leictreachais an Fhómhair 2021
Tabhair faoi deara gur féidir muirir mhéadaitheacha ar sholáthar
leictreachais agus gáis nádúrtha a mhaolú trí cheangal le conarthaí
fóntais OGP. Maidir le scoil ar bith ar mian léi a bheith páirteach i
gceachtar de na conarthaí Fóntais – soláthar leictreachais agus gáis
nádúrtha, tá an fhoirm chlárúcháin ar fáil ar shuíomh Gréasáin SPU ag
an nasc seo - https://www.spu.ie/electricity-gas-registration-form/
Cuireadh tús le conarthaí na hOifige um Sholáthar Rialtais (OGP) chun
gás nádúrtha agus leictreachais a sholáthar do Bhunscoileanna agus
Iar-Bhunscoileanna ar an 1 Aibreán 2021 agus ar an 1 Bealtaine 2021,
faoi seach.
Bronnadh an conradh le haghaidh soláthar leictreachais ar Electric
Ireland, agus faoin gconradh nua i gcoinne rátaí reatha an mhargaidh,
beidh Electric Ireland ag soláthar 100% de leictreachas in-athnuaite do
na scoileanna go léir a rinne a gconarthaí a athnuachan nó a chláraigh
chun dul isteach sa bheart scoile. Is iad SSE Airtricity fós an soláthraí
gáis nádúrtha do scoileanna.
Má theastaíonn tuilleadh faisnéise uait maidir le haon ghnéithe den
athnuachan, nó má theastaíonn uait ceist a chur faoi chlárú le bheith
páirteach i gceachtar den dá chonradh, téigh i dteagmháil le SPU ag
procurementsupport@spu.ie
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Soláthar Inbhuanaithe
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“Fan i dteagmháil” Cuidigh linn
coinneáil i dteagmháil leat. Déan do
chuid sonraí teagmhála a nuashonrú
trí ríomhphost a sheoladh chuig
procurementsupport@spu.ie
Ábhar an ríomhphoist: “nuashonrú”
agus an uimhir rolla ina dhiaidh sin.

Fuinneamh san Oideachas do bhaill an Fómhar 2021

Nuashonruithe maidir le
Cúrsaí Fuinnimh ón SEAI,
Lúnasa 2021
Tacaíonn SEAI le Cabhraigh le
Scoileanna Fuinneamh a Shábháil
agus Gníomhaíocht Aeráide a
Ghlacadhn
Cláraigh do Chúrsa Bainistíochta Fuinnimh
ar líne saor in aisce!
Tairgeann an clár Fuinneamh san Oideachas raon de bhearta tacaíochta
a d’fhorbair Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (SEAI) i
gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus a dearadh chun cabhrú
le scoileanna a gcleachtais bainistithe fuinnimh a fheabhsú, costais
oibriúcháin na scoile a laghdú agus an timpeallacht a chosaint.
Cláraigh le haghaidh cúrsa bainistíochta fuinnimh ar líne saor in aisce in Earrach
2022 agus tabharfar rochtain duit ar raon acmhainní agus sainchomhairle le linn
ceardlann beo 3 x 2 uair an chloig. Beidh deiseanna agat freisin líonrú le scoileanna
eile agus iarratas a dhéanamh ar mheasúnú suímh agus tacaíocht chun deiseanna
coigilte fuinnimh a shainaithint agus a chur i bhfeidhm. Chun do spéis a chlárú
téigh chuig: http://www.energyineducation.ie/Energy_In_Education/Information_
for_Schools/Energy_Management_Courses/index.html.

Acmhainní teagaisc
Is féidir le múinteoirí iar-bhunscoile
raon gníomhaíochtaí ar líne a
úsáid. Tá siad deartha le tacú le
fuinneamh agus inbhuanaitheacht
sa tSraith Shóisearach a theagasc
agus a fhoghlaim. Leagtar béim ar
thorthaí foghlama do shonraíochtaí
ábhair éagsúla i ngach roinn.
Tá CPD múinteoirí agus ceardlanna
mac léinn saor in aisce ar fáil ar
scoil, ar líne nó lasmuigh. Cuideoidh
na
ceardlanna
idirghníomhacha
praiticiúla seo chun beocht a
chur i dtéamaí an fhuinnimh, na
gníomhaíochta aeráide agus na
hinbhuanaitheachta.
Féach
ar
shuíomh gréasáin SEAI le haghaidh
sonraí iomlána agus conas áirithint a
dhéanamh.

Monatóireacht agus
Tuairisciú ar úsáid
fuinnimh
Is féidir le scoileanna fuinneamh a
choigilt trí mhonatóireacht agus
tuairisciú a dhéanamh ar a n-úsáid
fuinnimh go bliantúil trí chóras ar líne
SEAI. Anuraidh, thuairiscigh níos mó
ná 77% de scoileanna; is fás suntasach
é sin ar bhlianta roimhe seo agus éacht
i bhfianaise na ndúshlán a bhí rompu.
Nuair a thuairiscíonn scoileanna a
n-úsáid fuinnimh tugtar scórchárta
dóibh ar a aithnítear aon athruithe ar
ídiú fuinnimh na scoileanna. Is féidir
leis cabhrú le pleanáil a dhéanamh ar an
ngníomhaíocht is gá a dhéanamh chun
fuinneamh agus astaíochtaí a laghdú
chomh maith le hairgead a shábháil
ar bhillí. Is féidir na sonraí seo a úsáid
freisin mar acmhainn teagaisc e.g.,
anailís a dhéanamh ar mhéaduithe nó
laghduithe in ídiú fuinnimh agus CO2 le
húsáid sa rang matamaitice, eolaíochta
nó tíreolaíochta. D’fhonn cabhrú le
scoileanna a dtuarascáil bhliantúil a
chur i gcrích, tairgeann SEAI ceardlanna
ar líne saor in aisce gach Feabhra lena
thaispeáint conas an córas ar líne a
úsáid.

Uasghráduithe scoile

Sheol SEAI cúrsaí r-fhoghlama saor in aisce ar SEAI Energy Academy chun cabhrú
le gnóthais, scoileanna agus feirmeacha chun a n-úsáid fuinnimh a laghdú. Tugtar
isteach leis an modúl “Sábháil Fuinnimh i Scoileanna” na príomhthomhaltóirí
fuinnimh i scoileanna, prionsabail bhainistíochta fuinnimh, leideanna agus comhairle
chun fuinneamh a choigilt i scoileanna.

Bí páirteach san SEAI Energy Academy le tosú ag foghlaim:
https://www.seai.ie/energyacademy/

Ó 2017 i leith d’oibrigh SEAI leis
an Roinn Oideachais chun roinnt
scoileanna a roghnú le páirt a ghlacadh
i gclár ceannródaíoch náisiúnta um
iarfheistiú foirgnimh. Roghnaítear
scoileanna de ghnáth as na scoileanna
sin a thuairiscigh a n-úsáid fuinnimh
do SEAI agus a ghlac páirt in oiliúint
Bainistíochta Fuinnimh. I mbliana beidh
9 scoil ag dul faoi iarfheistiú domhain
chuig Rátáil Fuinnimh Foirgníochta
(BER) de B le córais teasa in-athnuaite.
Díreoidh an clár ar laghduithe 50% a
bhaint amach in úsáid fuinnimh agus
CO2. Tá sé mar aidhm ag an gclár
ceannródaíoch an cleachtas is fearr a
thaispeáint maidir le héifeachtúlacht
fuinnimh
agus
infheistíochtaí
ísealcharbóin i scoileanna.

Creataí/Conarthaí a foilsíodh le
déanaí atá ar fáil do scoileanna
D’fhoilsigh an Oifig Soláthair Rialtais na creataí nua seo a leanas agus tá siad ar fáil do
scoileanna anois chun úsáid a bhaint astu:
Ceimiceáin agus Imoibrithe Saotharlainne/
Taighde, lena n-áirítear ach gan a bheith
teoranta díobh seo a leanas –
n Tuaslagóirí

Gás Peitriliam Leachtach (LPG) i
bhFormáid Builc agus Sorcóra
Seirbhís Dlí, lena n-áirítear -

n Bulc-cheimiceáin / Ceimiceáin GPR

n Seirbhísí Dlí Ildisciplíneacha

n Aigéid

n Seirbhísí Dlí Maoine, Eastáit & Tíolactha

Tomhaltáin Lónadóireachta agus
Gabhdáin Béile Indiúscartha, lena
n-áirítear –

n Seirbhísí Dlí Fostaíochta (lena n-áirítear Pinsin)
n Seirbhísí Dlí Corparáideacha & Tráchtála
n Seirbhísí Dlí Soláthair agus Iomaíochta
n Seirbhísí Dlí Faisnéise

n Gréithe indiúscartha nó in-athnuaite
n Earraí a úsáidtear chun bia a ullmhú, a chaomhnú, a
iompar nó a chur i láthair

Tomhaltáin TFC, lena n-áirítear –
n Cartúis Dúigh agus Tonóra
n Comhleáiteoirí
n Drumaí Íomháithe
n Fearais chothabhála
n Tonóirí Athmhonaraithe
n Feistí Stórála Sonraí
n Cáblaí
n Ilearraí TFC eile

Bulc-Leachtbhreoslaí, lena n-áirítear –
n Peitreal gan luaidhe
n Dísle Uathghluaisneach
n Ola Gháis Íseal i Sulfar (Sulfar 10ppm)
n Ceirisín

Is féidir sonraí iomlána, lena n-áirítear
an fhoirm rannpháirtíochta conartha
- NAGF - atá ar fáil le híoslódáil ag
úsáideoirí cláraithe, a fháil taobh thiar
de ‘tháb’ na Scoileanna laistigh den
BuyerZone ag
https://www.buyerzone.gov.ie
Ba chóir aon cheisteanna a chur chuig
support@ogp.gov.ie nó glao
a chur ar: 076 100 8000, nó
procurementsupport@spu.ie

Neamh-Infhaighteacht Ríomhairí Glúine DCG – Foláireamh!
Níl an rogha ríomhaire glúine Dell atá ceadaithe ag an Roinn d’ábhair DCG ar fáil a thuilleadh ón soláthróir Capita. Is í an fheiste
eile ceadaithe ag DCG, ríomhaire mion-túir atá ar fáil ó Datapac, an t-aon rogha amháin d’iar-bhunscoileanna tráth an fhoilsithe.
Tá an Roinn i dteagmháil faoi láthair leis an Oifig um Sholáthar Rialtais i dtreo socrú nua a chur ar fáil le haghaidh ríomhaire glúine
oiriúnach a luaithe agus is féidir.

Nuacht Iar-bhunscoile:
Nuashonrú Ábhar T4 & Treoir
Soláthair
Thug Cigire na Roinne Oideachais liosta na dtrealamh ábhair
seo a leanas a theastaíonn le haghaidh na n-ábhar praiticiúil
seo suas chun dáta le bliain anuas chun curaclam nua an
teastais shóisearaigh a éascú.
Teicneolaíocht Fheidhmeach/Teicneolaíocht
Meaisíniú Adhmaid agus Seomra Ullmhúcháin
Staidéar Foirgníochta/Teicneolaíocht Adhmaid
Innealtóireacht
Saotharlann Dearaidh Grafach (ar a dtugtaí Grafaic
Theicniúil roimhe seo)
n Grafaic Dheartha agus Chumarsáide (seomra DCG)
n
n
n
n
n

Tá sonraíocht íosta agus baránta maidir leis na míreanna a
theastaíonn ar gach ceann de na liostaí thuas. Tarraingíonn
an treoir ar na liostaí aird nach fearr gach earra a fháil ó
sholáthraí aonair, ach uathu siúd is oiriúnaí ag brath ar
chatagóir na míre(anna) atá ag teastáil. Tá sé tábhachtach go
ndéanann an múinteoir athbhreithniú ar an liosta/na liostaí, ag
déanamh eagarthóireacht ar na cainníochtaí, ag uasghrádú na
sonraíochta(í), na mbarántas, roghanna malartacha níos glaise
agus níos tíosaí ar fhuinneamh, nuair is cuí.

Céim 1: Mar shampla:
Riachtanas: Saotharlann Dearadh Grafach agus/nó seomra
DCG agus ceann amháin nó níos mó de na hábhair T4,
a bhfuil na míreanna líníochta agus dearaidh ceannann
céanna acu freisin.
Gníomh: Grúpáil iad seo go léir le chéile, ag tabhairt
riachtanas iomlán na cainníochta T-Bhacart. In ionad 30
d’ábhar amháin, d’fhéadfadh go mbeadh 60 ag teastáil
anois thar dhá ábhar nó níos mó. Ceadaíonn sé seo do
cháilíocht chéanna an earra, an bhranda, na mbarántas
srl. in aghaidh gach míre ó sholáthróir amháin ar fud na
n-ábhar T4, seachas cáilíocht, brandaí éagsúla srl. a bheith
ag earraí ó sholáthraithe éagsúla ag na hábhair éagsúla T4.
Téigh i dteagmháil leis an SPU maidir leis an mbealach
is fearr chun na míreanna atá fágtha ar liosta na
Saotharlainne Dearadh Grafach/DCG a ghrúpáil, mar aon le
liosta de sholáthraithe a bhfuil tóir ag scoileanna orthu.

Céim 2: Grúpáil míreanna eile cosúil lena chéile
ó liostaí T4 a theastaíonn ón scoil. Mar shampla:

Tábhachtach a thabhairt faoi deara:
Tá míreanna ar liostaí T4 nach gá tairiscint a dhéanamh ina
leith, mar shampla, na míreanna sin a aibhsíonn an Cigire i
‘ngorm’; an chuid is mó de mhíreanna na rannóige sláinte
agus sábháilteachta (faisnéis ar www.ogp.gov.ie); an
ríomhaire glúine atá ag teastáil (níl fáil ach ar an mion-túr
faoi láthair (faisnéis ar www.spu.ie); agus an chuid is mó de
na comhpháirteanna leictreonacha (déan teagmháil leis an
SPU chun cóip díobh siúd atá ceadaithe ag an gCigire a ordú
go díreach ó RS Ireland).

Beart 1: Uirlisí & .e. uirlisí agus trealamh ginearálta idir
dhá liosta nó níos mó, (Sábha Láimhe agus Siséil, Uirlisí
Deileadóireachta agus Snoite, Plánaí Láimhe, Sceana agus
Olachlocha, Beachtuirlisí, Scriúirí, Bior Tollta Adhmaid,
Druilirí agus Teanntáin, Bíseanna, Crampaí, Castairí agus
Pluiméireacht, Uirlisí Cumhachta Inaistrithe, Péint, Scuaba
Scuabtha agus Dáileoirí, Trealamh agus Uirlisí Ceardlainne
Ginearálta, Uirlisí Cumhachta)

Scoil Nua agus Ábhar Nua: Is dóichí go gceadóidh an Roinn
na riachtanais don trealamh ar feitheamh tionscadal soláthair.
Tairiscint ar leithligh a bheidh ann maidir le troscán agus stóráil,
mar aon le scáileán tadhaill idirghníomhach, nuair is gá.

Má mheastar go bhfuil grúpáil birt faoi bhun 25k,
smaoinigh ar an ngrúpa sin a áireamh le grúpa eile chun é
a thabhairt os cionn an 25k, nuair atá a fhios go bhfuil na
míreanna sin go léir ar fáil ón soláthróir/ó na soláthraithe
céanna.

Scoil Reatha: Maidir le sean-trealamh is gá a athsholáthar
agus/nó a uasghrádú/ thrádáil isteach, moltar duit coinne a
sceidealú leis an gCigire. Déanfaidh an Cigire athbhreithniú
agus soláthróidh sé tuarascáil don scoil chun iarratas ar
mhaoiniú do na míreanna ar leith sin a éascú, ar feitheamh
tionscadail soláthair.
An Straitéis Molta maidir le Beartú Soláthair: Nuair is
iomchuí, grúpáil míreanna cosúil lena chéile thar níos mó
ná ábhar amháin, seachas gach mír ar liosta ábhar a lorg ó
sholáthraí aonair.

Beart 2: Trealamh & Innealra Sonrach don Tógáil
Beart 3: Trealamh & Innealra Sonrach don Innealtóireacht

Le haghaidh tuilleadh tacaíochta chun straitéisí beartaithe
agus na teimpléid is oiriúnaí chun freastal ar riachtanais
do scoile féin a thuiscint; comhairle a thabhairt ar chritéir
dámhachtana ba cheart a úsáid chun soláthraithe a scóráil lena n-áirítear critéir ghlasa agus inbhuanaithe; athbhreithniú
ar do dhoiciméad tairisceana sula n-eisítear é, tacaíocht
mheastóireachta, tacaíocht litir aiseolais, déan teagmháil le
procurementsupport@spu.ie.

Soláthar Poiblí Glas:
Treoir don Earnáil Phoiblí
(Scoileanna san áireamh)
D’fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil a Soláthar Poiblí Glas
2021 le déanaí: Doiciméad Treorach don Earnáil Phoiblí agus tá sé ar fáil anois le
híoslódáil ó https://www.epa.ie/publications/circular-economy/resources/
green-public-procurement-guidance.php
Tacaítear sa treoir seo agus sna critéir a ghabhann léi le cleachtais inbhuanaithe
agus ghlasa a áireamh i nósanna imeachta soláthair na hearnála poiblí. Tá siad
dírithe go príomha ar sholáthraithe san earnáil phoiblí sa rialtas láir agus áitiúil,
gníomhaireachtaí stáit agus comhlachtaí poiblí eile amhail ollscoileanna, ospidéil
agus scoileanna. Tá siad ábhartha freisin do sholáthraithe na hearnála fóntais
agus beidh spéis acu i gcuideachtaí príobháideacha cibé an bhfuil siad ag freagairt
do thairiscintí nó ag cur critéir ghlasa i bhfeidhm ina soláthar féin
Soláthraítear sna cáipéisí treoracha chéim ar chéim agus critéir chun soláthar
poiblí glas a chur i bhfeidhm agus ba cheart go mbeadh siad mar threoir ar fud na
hearnála poiblí agus earraí, oibreacha agus seirbhísí á bhfáil.

Leideanna do Scoileanna maidir
le Soláthar Inbhuanaithe
Is éard atá i gceist le Soláthar Inbhuanaithe ná féachaint chuige go mbainfear
amach luach ar airgead ar bhonn costais saolré i leith na n-earraí agus na seirbhísí
a cheannaíonn scoileanna, agus nach é amháin go dtéann an ceannach sin chun
tairbhe na scoileanna féin, ach go gcuidíonn sé freisin leis an gcomhshaol, leis an
tsochaí agus leis an ngeilleagar i gceantar na scoileanna sin. Ar mhaithe le soláthar
ar bhealach inbhuanaithe, bímid ag breathnú níos faide uainn ná na riachtanais
ghearrthéarmacha agus ag féachaint cén tionchar fadtéarmach a bheidh ag na hearraí
go léir a cheannaímid.
ÚSÁID EARRAÍ AGUS SEIRBHÍSÍ A
SHOLÁTHRAÍTEAR GO LÁRNACH NUAIR
IS FÉIDIR

CUIR BEARTAS SOLÁTHAIR
INBHUANAITHE I DTOLL A CHÉILE DO
DO SCOIL

DÉAN DO CHUID TAIGHDE!

BÍODH AN TEAGASC AGUS AN
FHOGHLAIM AG TEACHT LE CHÉILE

NÁ CAITH AN IOMARCA AMA AG
IARRAIDH CÚPLA EURO A SHÁBHÁIL
– COINNIGH COSTAS IOMLÁN AN
TSOLÁTHAIR I GCUIMHNE

FEABHSAIGH DO CHUMHACHT
CHEANNAIGH – OIBRIGH AS LÁMHA A
CHÉILE LE SCOILEANNA EILE NUAIR
IS FÉIDIR

COINNIGH SÚIL AMACH DO
ROGHANNA EILE – UAIREANTA NÍ
HIAD NA TÁIRGÍ BRANDÁILTE NA
TÁIRGÍ IS FEARR

BÍODH AN SCOIL UILE PÁIRTEACH
SA PHRÓISEAS. LIG DO NA SCOLÁIRÍ
PÁIRT A GHLACADH SA PHRÓISEAS.

BÍODH A FHIOS AGAT CÉ CHOMH
CUMHACHTACH IS ATÁ TÚ – CÁ
MHÉAD ATÁ LE CAITHEAMH AGAT?
CÉARD IAD NA TEORAINNEACHA?

PLEANÁIL CHUN CINN – DÉAN
SAINAITHINT AR DO CHUID
RIACHTANAS GO LUATH LEIS AN
MARGADH IS FEARR A FHÁIL

CUIR OILIÚINT AR BHAILL FOIRNE
CUÍ/FÁG CÚRAIMÍ SOLÁTHAIR
FÚTHU. FAIGH TACAÍOCHT ÓN
BHFOIREANN UILE.

Réitigh Íocaíochta Scoile
do Bhunscoileanna agus
Iar-Bhunscoileanna
Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí faoi chreat na Roinne Oideachais, a chuireann réitigh
íocaíochta ar fáil do scoileanna, agus faoi conas é a úsáid, ag an nasc seo a leanas ar
láithreán gréasáin na Roinne https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Procurement/frameworkagreement.pdf

Big Savings for
Your School.

Téann an creat seo in éag go luath in 2022.

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;
lena léiriú, 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, agus a chabhróidh le do scoil na torthaí
is fearr a bhaint amach. Déan teagmháil leis an Aonad um
Sholáthar do Scoileanna ag procurementsupport@spu.ie.

Na Leideanna Is Fearr
chun eTenders a úsáid
Tá seicliosta gearr agus treoir ghairid curtha le chéile ag an OGP mar
taca d’údaráis chonarthacha nuair atá fógraí comórtais á bhfoilsiú ar
eTenders. Tá buntáistí ag an treoir ghairid inrochtana seo d’úsáideoirí
agus do lucht déanta polasaithe agus tacaíonn sé le faisnéis
chomhsheasmhach chruinn a chur ar fáil ar eTenders.
Lean an NASC SEO chun teacht ar an bhfaisnéis.

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 an tacaíocht a fuarthas thar a bheith luachmhar; lorgaíomar tacaíocht chun
feidhmchlár gréasáin nua a sholáthar don tionscnamh ASF. Chinntigh an treoir a
fuaireamar go raibh ár bpróiseas soláthair comhlíontach go dlíthiúil, soiléir, cothrom,
trédhearcach agus thug sé muinín dúinn go gcinnteofaí sa phróiseas féin go raibh an
soláthróir is fearr á fháil ar conradh againn dár riachtanas sonrach. Bhí an tacaíocht
ó SPU críochnúil, tráthúil agus gairmiúil agus bhí sé cairdiúil, fáilteach agus anfhoighneach! Táimid an-bhuíoch do SPU (Fiona Coy go háirithe), agus is mór an sólás
dúinn go bhfuil a fhios againn go bhfuil an tacaíocht ann agus muid ag druidim le
soláthairtí amach anseo.”
Ionad Oideachais Mhaigh Eo

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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