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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΝΤΥΠΟ VΙI 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα κριτήρια είναι: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ) 

ΚΑ-1 

Σαφήνεια της πρότασης σε επίπεδο τεχνικής λύσης (ώστε 

να καταδεικνύεται η κατανόηση των απαιτήσεων του 

έργου). 

20% 

ΚΑ-2 Λειτουργικότητα των δειγμάτων που κατατέθηκαν  35% 

ΚΑ-3 Μεθοδολογίας Υλοποίησης 20% 

ΚΑ-4 

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, 

Ορόσημα, Χρονοδιάγραμμα – Χρόνος παράδοσης της 

εφαρμογής σε πλήρη λειτουργία) 

15% 

ΚΑ-5 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλες οι υποχρεωτικές απαιτήσεις, 

 αυξάνεται έως 120 όταν καλύπτονται εκτός από τις υποχρεωτικές απιτήσεις και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης, ή/και υπερκαλύπτονται κάποιες από τις υποχρεωτικές ή/και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 

επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΣΒ= 0,2ΧΚΑ-1 + 0,35ΧΚΑ-2 + 0,2ΧΚΑ-3 + 0,15ΧΚΑ-4 +0,1ΧΚΑ-5 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για την επιλογή 

της συμφερότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή 

της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

ΒΑi = (85) * ( ΣΤΠi) + (15) * (ΣΟΠi) 

 

όπου: 
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ΣΒmax   η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

ΣΒi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Οmin   το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Οi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

ΒΑi  ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά 

 

ΣΤΠi  =  ΣΒi / ΣΒmax 

ΣΟΠi  =  Οmin/Οi 

 

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, (ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ) 


