ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β’ - ΜΔΘΟΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΠΙΝΑΚΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
Αξιολόγηζη Πποζθοπών
Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη
Αμηνιόγεζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ αλαθεξόκελα ζηάδηα – βήκαηα.
( Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο – 1ν ζηάδην, Κξηηήξηα ζύλαςεο ζύκβαζεο – 2ν θαη 3ν
ζηάδην)
Α. Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ:
1ο ζηάδιο – βήμα: Γηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο.
Γηθαηνινγεηηθά γηα ηνλ έιεγρν, είλαη ηα αλαθεξόκελα ζην θύξην κέξνο ηεο παξνύζαο.
Αμηνιόγεζε – βαζκνιόγεζε
ππνςήθηνπο πνπ ζύκθσλα κε
Δπηηξνπήο, εθπιεξώλνπλ ηα
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο
πξνϋπνζέζεηο.

ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, γίλεηαη κόλν γηα ηνπο
ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηα πξαθηηθά ηεο αξκόδηαο
παξαπάλσ θξηηήξηα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
κε έρνπζα εθπιεξώζεη ηηο ειάρηζηεο ηηζέκελεο

Β. Κπιηήπια ύνατηρ ύμβαζηρ:
Τα θξηηήξηα πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ θαηαθύξσζε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο
πξνζθνξάο, έρνπλ σο εμήο:
2ο ζηάδιο – βήμα: Βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο.
Η βαζκνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο βαζίδεηαη ζην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ
Φαθέινπ ζε ζρέζε κε ηα αθόινπζα επί κέξνπο θξηηήξηα.
α/α

Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ

ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ

Α.

Πποζέγγιζη Τλοποίηζηρ Έπγος

80%

Α.1

Αληίιεςε έξγνπ από ηνλ Αλάδνρν – Παξαδνηέα

30%

Α.2

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο & Χξνλνδηάγξακκα
έξγνπ

30%

Α.3

Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά

20%

Β.

Ομάδα Έπγος

20%

ΤΝΟΛΟ

100%
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Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξώλ είλαη 100 γηα ηηο
πεξηπηώζεηο πνπ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία
απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνύο γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππεξθαιύπηνληαη νη
απαηηνύκελεο πξνδηαγξαθέο.
3ο ζηάδιο – βήμα: Αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο – ηειηθό απνηέιεζκα.
Δθόζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη δηαηππσκέλε ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηε
δηαθήξπμε θαη δελ ππεξβαίλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ, ζεκεηώλεηαη ε
ζπλνιηθή πξνζθεξόκελε (αηηνύκελε) ακνηβή ηνπ Γηαγσληδόκελνπ.
Η ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξώλ, γίλεηαη κε βάζε ηνλ αθόινπζν
ηύπν (άξζξν 20 ΠΓ 118/2007), όπνπ ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην μικπόηεπο λόγο (Λ):
Σιμή πποζθοπάρ
Λ = -----------------------------------------Βαθμολογία Σεσνικήρ πποζθοπάρ

Η αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ζα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηα αλσηέξσ
θξηηήξηα. Πξνζθνξέο πνπ είλαη αόξηζηεο θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππό
αίξεζε ή κε ζύκθσλεο κε ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
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