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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 195.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ)
Κ.Α.: 15-7135.008
CPV: 4211000-2-Προκατασκευασμένα κτίρια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών είναι:
1. Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (Πιστοποίηση ISO, CE, ΕΝ,
ASTM κλπ.).
2. Ο βαθμός υπερκάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης.
3. Η ποιότητα της εργασίας στην τοποθέτηση με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές. (Πιστοποίηση εργασίας και
περιγραφή τοποθέτησης με ISO κλπ.).
4. Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου κτιρίου.
5. Η χρονική διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, πέραν των πέντε (5) ετών.
6. Η προηγούμενη εμπειρία του προσφέροντα σε αντίστοιχες προμήθειες - κατασκευές και η αποδεδειγμένη
καλή ποιότητα της εργασίας του βάσει βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, μη ύπαρξης ελαττωμάτων κλπ.
7. Η εξυπηρέτηση (service), οι καλύψεις που παρέχει, το ειδικευμένο και κατάλληλα στελεχωμένο και
εξοπλισμένο συνεργείο για την αποκατάσταση τυχών βλαβών.

Κατάταξη των στοιχείων αξιολόγησης σε ομάδες:
ΟΜΑΔΑ Α
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – Συντελεστής βαρύτητας 70%

1

2
3

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές
(Πιστοποίηση ISO, CE, ΕΝ, ASTM κλπ.).

ΒΑΘΜΟΣ
20

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου
(ηλεκτρικά, θέρμανση, κλιματισμός κλπ)
Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του κτιρίου από
αρχιτεκτονική άποψη (τελική διαμόρφωση χώρων, όψεις κλπ).
ΣΥΝΟΛΟ

15
15
50

ΟΜΑΔΑ Β
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – Συντελεστής βαρύτητας 30%

1

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Η χρονική διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, πέραν των πέντε (5) ετών.

ΒΑΘΜΟΣ
20

2

Η εξυπηρέτηση (service), οι καλύψεις που παρέχει, το ειδικευμένο και
κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο συνεργείο για την αποκατάσταση
τυχών βλαβών και η παροχή έγγραφων οδηγιών.

10

3

Η προηγούμενη εμπειρία του προσφέροντα σε αντίστοιχες προμήθειες και η
αποδεδειγμένη καλή ποιότητα της εργασίας του βάσει βεβαιώσεων καλής
εκτέλεσης, μη ύπαρξης ελαττωμάτων κλπ.

20

ΣΥΝΟΛΟ

50

ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ = (0,70 x βαθμολογία ΟΜΑΔΑΣ Α + 0,30 x βαθμολογία ΟΜΑΔΑΣ Β)
Συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων
των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της
προσφοράς (συγκριτική τιμή) προς την βαθμολογία της (σταθμισμένη βαθμολογία).
Λ = Συγκριτική Τιμή / Σταθμισμένη Βαθμολογία
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