
 

 

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 deisce a 

fhógairt:  

CUR SÍOS 
 

MÚNLA CUIDEACHTA/ 
PRAGHAS  

BUNTÁISTÍ 

 
Gnáthleagan 

 
HP Prodesk 400 G4 SFF 

 

 
 

Praghas ó €425.91 
(gan CBL a áireamh) 

 

✓ 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  

✓ Mionsonraí teicniúla le 
fáil sa treoir d'úsáideoirí  

 
Ardleagan 

 
Celtic R1000 Series PC 

 

 
 

Praghas ó €484.95 
 (gan CBL a áireamh) 

 

LE hORDÚ  
 

 
 

 

          

Logáil isteach chuig 
crios na 

gceannaitheoirí ar 
ogp.gov.ie

Íoslódáil an 
treoir/na treoracha 

d’úsáideoirí, ina 
bhfuil an NAGSF 
agus an fhoirm 

ordaithe   

Roghnaigh an 
táirge is fearr a 
fheileann do do 

riachtanais  

Sínigh an NAGSF 
agus cuir ar ais 

chuig an soláthróir 
é lena shíniú freisin  

Comhlánaigh an 
fhoirm ordaithe 

agus déan an 
t-ordú 

RÍOMHAIRÍ DEISCE DO SCOILEANNA AGUS BOOnna  

http://ogp.gov.ie/


 

 

 

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 glúine a 

fhógairt:  

CUR SÍOS MÚNLA CUIDEACHTA/ 

PRAGHAS  

BUNTÁISTÍ 

 

Gnáthleagan 

 

HP Probook 450 G4 

 

 

Praghas ó €435.66 

(gan CBL a áireamh) 

 

✓ 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  

✓ Mionsonraí teicniúla le 

fáil sa treoir d'úsáideoirí  

 

Ardleagan 

 

Toshiba Satellite Pro A50 

Series Notebook 

 

 

Praghas ó €559.00 

(gan CBL a áireamh) 

LE hORDÚ  

 

          

Logáil isteach 
chuig crios na 

gceannaitheoirí 
ar ogp.gov.ie

Íoslódáil an treoir/na 
treoracha d’úsáideoirí, ina 
bhfuil an NAGSF agus an 

fhoirm ordaithe   

Roghnaigh an 
táirge is fearr a 
fheileann do do 

riachtanais  

Sínigh an NAGSF 
agus cuir ar ais chuig 
an soláthróir é lena 

shíniú freisin  

Comhlánaigh 
an fhoirm 

ordaithe agus 
déan an t-ordú 

RÍOMHAIRÍ GLÚINE DO SCOILEANNA AGUS BOOnna  

http://ogp.gov.ie/

