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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
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Η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά.  

 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της 

προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. 
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Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος 

εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική 

Προδιαγραφή. 

 

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:  

 

[ ]Κ+Τ=ΤΣ ήή ιμυγκριτικ  

 

όπου: 

T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. 

Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία θα προκύπτει από δύο ομάδες βαθμολόγησης: 

 

Σταθμισμένη βαθμολογία = ΣΑ + ΣΒ 

 

Για τις δυο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι ποσοστό επί τοις εκατό 70 και 30 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Το άθροισμα των 

ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. 
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Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 

βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων (ΣΑ, ΣΒ) είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

στοιχείων και των δύο ομάδων. 

 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 ως 110 βαθμούς. 

 

Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 

προσφοράς (συγκριτικής) προς τη βαθμολογία της. 

 

Στην τιμή της προσφοράς, συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις, εκτός του Φ.Π.Α. που θα πρέπει 

να αναγράφεται χωριστά. 

Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και κάθε άλλη δαπάνη (παράδοση, εγκατάσταση κ.λ.π) για 

την οριστική παράδοση του υλικού 

 

Γενικά, Επισημαίνουμε ότι, ο παρών διαγωνισμός γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 

118/2007 «κανονισμός προμηθειών Δημόσιου τομέα» και ως εκ τούτου για ζητήματα που δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο εν λόγω 

Προεδρικό διάταγμα. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (συμπληρώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού) 

 

Α/Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(Σ.Β.Κ.) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΒΑΘΜ. Χ 
Σ.Β.Κ.) 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

(ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗ) 

    

1 Συμφωνία με τις 
τεχνικές 
προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

100-110 30%  

2 Εμπειρία στην 
εκπόνηση 
ανάλογων έργων 
(λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα 
εκτελεσθέντα) 

100-110 30%  

3 Υποδομές της 
επιχειρηματικής 
μονάδας 
(εγκαταστάσεις, 
τεχνικός 
εξοπλισμός), 
εξειδίκευση και 
πληρότητα της 
ομάδας εργασίας. 

100-110 10%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Α΄ (ΣΑ) 

  70%  
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Α/Α  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(Σ.Β.Κ.) 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΒΑΘΜ. Χ 
Σ.Β.Κ.) 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ) 

    

1 Χρόνος 
παράδοσης των 
ειδών σε 
συμφωνία με τις 
προτεραιότητες 
του έργου  

100-110 20%  

2 Εγγύηση καλής 
λειτουργίας και 
after sales service 

100-110 10%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΑΔΑΣ Β΄ (ΣΒ) 

  30%  

     

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(ΣΑ + ΣΒ) 

  100%  
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