ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/λζε Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Τπνζηήξημεο
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ

Νέα Φηιαδέιθεηα 1/10/2020
Αξηζ. Πξση. : 21631/2-10-2020

Γξαθείν Οηθ. Δπηηξνπήο

Σαρ. Γ/λζε: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πιεξ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σει.
: 213-2049085-86
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 32/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 201/2020

ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο:
“ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ” (Α.Μ. 121/2019)».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) ζήκεξα
ζηηο 30 ηνπ κήλα επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε
θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ κεηά ηελ ππ΄αξηζ.
πξση. 20984/33/25-9-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε
Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα
ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο
Μηραήι 4) Παπαθψζηα Αλζή 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη
7) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 2) Μπεξδέζεο ππξίδσλ, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη
λφκηκα θιεηεχζεθαλ, κε ηνλ πξψην εμ απηψλ λα έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξφεδξν ηεο
Ο.Δ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο
ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε :
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 20845/23-9-2020 εηζήγεζε ηεο νξηζζείζαο κε ηελ αξηζ.
158/2020 απφθαζε Ο.Δ. Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
Θέκα : Έγθξηζε 1νπ Πξαθηηθνχ πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο: «ΜΔΛΔΣΗ
ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» Α.Μ.

121/2019

ρεη. : Σν ππ’ αξηζ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 20814/23-09-2020 1ν Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο
Κχξηε Πξφεδξε,
Παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε εηζάγεηε ην ζέκα γηα ιήςε ζρεηηθήο
απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ ππ’ αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 20814/23-09-2020 1νπ Πξαθηηθνχ πλεδξίαζεο
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ζπλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» Α.Μ. 121/2019 πνπ αθνξά ζηνλ
έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 ηεο νηθείαο
Γηαθήξπμεο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην
άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ.,
θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 32/2020
Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
1. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Κ.Σνκπνχινγινπ δήηεζε λα γλσκνδνηήζεη ε Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ επί ησλ
φξσλ δηαθήξπμεο, ζεσξψληαο φηη εμαηηίαο απηψλ αιινηψλεηαη ε βαζκνιφγεζε ηνπ
δηαγσληζκνχ, θαζηζηάκελνπ ηνπ κεηνδφηε σο πιεηνδφηε θαη ην αληίζηξνθν, θαη
ππνζηεξίδνληαο φηη θξηηήξην βαζκνιφγεζεο δελ πξέπεη λα απνηειεί ε ηερληθή αμηνιφγεζε
αιιά κφλνλ ε νηθνλνκηθή.
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2. Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο δήισζε φηη ζεσξεί εμαηηίαο ησλ φξσλ δηαθήξπμεο
πξνδηαγεγξακκέλν ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη δήηεζε ηελ καηαίσζε απηνχ ιφγσ
ησλ φξσλ θαη ηνπ κεγάινπ χςνπο ηνπ πνζνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ.


Ο Γήκαξρνο θ. Ι.Βνχξνο, κεηά ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ δηεμήρζε, πξφηεηλε ηελ
αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζεη ε Ν.Τ. ηνπ
Γήκνπ επί ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο, ηελ ηειηθή πξφηαζε ηνπ θ.

Πξνέδξνπ, είδε ηελ αξηζ. 121/2019 ζρεηηθή κειέηε, ηo αξηζ. πξση. 20814/23-09-2020 Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 1ν Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 158/2020
απφθαζε Ο.Δ., ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1ε ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχνπλ, απηέο ηνπ
Ν.4412/2016 θαη κειέηεζε φια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο
Απνθαζίδεη

νκόθωλα

Δγθξίλεη ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο έγθξηζεο ηνπ αξηζ. πξση.
20814/23-09-2020 1νπ Πξαθηηθνύ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο κειέηεο «ΜΔΛΔΣΗ
ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ», κε Α.Μ.
121/2019 πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, πξνθεηκέλνπ λα
γλσκνδνηήζεη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ επί ησλ φξσλ δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πξηλ ην
ζέκα επαλεηζαρζεί ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 201/2020
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
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Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
-

Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Σερληθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπεξεζίαο
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

πλεκκέλα : Σν αξηζ. πξση. 20814/23-09-2020 Γ.Ν.Φ.-Ν.Υ. 1ν Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ.
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – ΝΔΑ
ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ : 23.09.2020
Αξ. πξωη. :20814

ΜΔΛΔΣΗ : «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ
ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ»
Α.Μ. : 121/2019

1ν Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο  Τ Ν Δ Γ Ρ Ι Α  Η 
πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4412/2016 κε θξηηήξην αλάζεζεο ηεο
ζχκβαζεο ηελ «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο
– ηηκήο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο «ΜΔΛΔΣΗ ΣΑΣΙΚΗ
ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΝΔΑ ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» κε Α.Μ. 121/2019, πξνυπνινγηζκνχ
72.627,23 € (κε Φ.Π.Α.).
ήκεξα, 23.09.2020, εκέξα ΣΔΣΑΡΣΗ θαη ψξα 10.00 π.κ., ζην επί ηεο νδνχ Αραξλψλ αξ. 464 θαη Αγ.
Αλαξγχξσλ Γεκνηηθφ Κηίξην, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, πνπ νξίζζεθε κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 158/2020
Απφθαζε Ο.Δ. (κε Α.Γ.Α. 6ΝΗ146ΜΧ0Ι-Ο54 θαη αξ. πξση. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ. 15840/20.07.2020), ήηνη νη θάησζη :
1
3
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ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ
ΓΟΤΡΑΚΗ ΔΛΔΝΗ
ΓΡΑΦΑ ΘΧΜΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Γ.Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.,
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ Γ.Σ.Τ. Γ.Ν.Φ.Ν.Υ.,
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ, ΜΔΛΟ Σ.Δ.Δ.

σο πξφεδξνο
σο κέινο
σο κέινο

πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηήζεη ην Πξαθηηθφ 1 ηνπ δηαγσληζκνχ αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηνλ έιεγρν θαη ηελ βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
Σε Γεπηέξα, ζηηο 03.08.2020, θαη ψξα 09.00 π.κ., ζην επί ηεο νδνχ Αραξλψλ αξ. 464 θαη Αγ. Αλαξγχξσλ
Γεκνηηθφ Κηίξην, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ
εθπφλεζεο

κειέηεο

κε ηίηιν

«ΜΔΛΔΣΗ

ΣΑΣΙΚΗ ΔΠΑΡΚΔΙΑ

ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ

ΝΔΑ

ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ» ε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θήξπμε ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, είρε θεξπρζεί απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 14. Η Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλψλεζε, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε
ην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν
3.1 ηεο Γηαθήξπμεο θαη θαζψο ε απάληεζε ήηαλ θαηαθαηηθή κεηέβε ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
γνπξάθε Διέλε, θαη’ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη παξέιαβε ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε
δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 4.2 ηεο Γηαθήξπμεο, απνζθξάγηζε ηνπο
θπξίσο θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Οη πξνζθνξέο πνπ
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παξειήθζεζαλ, θαηαρσξήζεθαλ θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ πίλαθα (Πίλαθαο 1) ηεο Δπηηξνπήο
Γηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,
ε θαηεγνξία ηνπ πηπρίνπ ηνπ (θαη επηθνπξηθά ε ηάμε), ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη αξηζκήζεθαλ κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, φπσο
θαηαρσξήζεθαλ ζην πξναλαθεξφκελν ζεκείσκα θαη κνλνγξάθηεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.
Απφ ηελ θαηαγξαθή πξνέθπςε φηη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ εηαηξηψλ «ΗΛΙΓΑ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Σ.Δ. ΜΔΛΔΣΧΝ κε δ.η. ΗΛΙΓΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.» θαη
«HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.» πεξηείραλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο
παξαγξάθνπ 20 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο (Πίλαθαο 1) θαη ηα ΣΔΤΓ ήηαλ νξζά ζπκπιεξσκέλα. Δπνκέλσο, νη
δχν δηαγσληδφκελνη πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη βαζκνινγεζνχλ
ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 21 απηήο.
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ΠΙΝΑΚΑ 1 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ Ι ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

α/
α

1

2

Δπωλπκία
Οηθνλνκηθ
νύ θνξέα

ΗΛΙΓΑ
ΤΜΒΟΤΛΟ
Ι
ΜΗΥΑΝΙΚΟ
Ι Α.Δ.
HYDROME
NT
ΤΜΒΟΤΛΟ
Ι
ΜΗΥΑΝΙΚΟ
Ι Α.Δ.

ΚΑΣΗΓΟ
ΡΙΑ
/ΣΑΞΗ

Κιεηζηόο
θάθεινο
Γηθαηνινγεη
ΔΞΟΤΙΟΓ/Μ
ηθώλ
ΔΝΟ
πκκεηνρήο
ΔΚΠΡΟΧΠΟ
(άξζξν

20.1
Γηαθήξπμεο
)

Κιεηζηόο
θάθεινο
Σερληθήο
Πξνζθνξά
ο
(άξζξν
20.3
Γηαθήξπμε
ο)

Κιεηζηόο
θάθεινο
Οηθνλνκηθ
ήο
Πξνζθνξά
ο
(άξζξν
20.4
Γηαθήξπμε
ο)

ΣΔΤΓ
(άξζξν
20.2.α
Γηαθήξπμ
εο)

Καηαιιειόη
εηα γηα ηελ
άζθεζε ηεο
επαγγεικαη
ηθήο
δξαζηεξηόη
εηαο
(άξζξν
19.1, 22.2.1
Γηαθήξπμεο
)

Σερληθή
θαη
Οηθνλνκηθή
Δπαγγεικα
θαη
ηηθή
Υξεκαη/κηθ
Ιθαλόηεηα
ή
(άξζξν
Ιθαλόηεηα
19.3.α &
(άξζξν 19.2
19.3.β,
θαη 22.2.2.
22.2.3.(α)
Γηαθήξπμεο
& (β)
)
Γηαθήξπμε
ο

Πξόηππα
δηαζθάιη
ζεο
πνηόηεηαο
&
πξόηππα
πεξηβ/θήο
δηαρείξηζε
ο (άξζξν
19.4,
22.2.4
.(α) (β) &
(γ)
Γηαθήξπμ
εο)

8/Δ

ΛΙΑΡΟ
ΧΣΗΡΙΟ
16693/03-082020

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8 /Δ

ΣΟΣΧΝΗ
ΓΔΧΡΓΙΟ
16694/03-082020

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

1

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, κεηά απφ ηελ ππ’αξηζκ.πξση.17502/12-08-2020
πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο,
ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 09-09-2020, εκέξα Σεηάξηε θαη
ψξα 10.00 π.κ., πξνρψξεζε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο. Αλ θαη θιήζεθαλ
εκπξφζεζκα νπδείο εθπξφζσπνο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηείραλ ζην
δηαγσληζκφ δελ παξέζηε ζηελ απνζθξάγηζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ.
Ο έιεγρνο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ε βαζκνιφγεζή ηνπο, κε ηελ εθαξκνγή ησλ
θξηηεξίσλ αλάζεζεο, δηεμήρζε ζε θιεηζηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηνπ ηζρχνληνο ππεξεζηαθνχ σξαξίνπ. Η Δπηηξνπή
Γηαγσληζκνχ, αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ζηηο «Σερληθέο Πξνζθνξέο» ησλ ζπκκεηερφλησλ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 20 θαη 21 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο έιεγμε, κειέηεζε θαη αμηνιφγεζε ζπγθξηηηθά ηηο
πξνζθνξέο κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 21 απηήο.
Απφ ηελ θαηαγξαθή πξνέθπςε φηη νη θάθεινη ησλ «Σερληθψλ Πξνζθνξψλ» θαη ησλ δχν
(2) δηαγσληδφκελσλ γξαθείσλ κειεηψλ πεξηείραλ φια ηα απαηηνχκελα έγγξαθα ηεο
παξαγξάθνπ 20.3 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο (Πίλαθαο 2) θαη επνκέλσο πιεξνχλ ηηο
αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη βαζκνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα
θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 21 απηήο.

α/
α

1
2

ΠΙΝΑΚΑ 2 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1 ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ηνηρεί
Οξγαλόγξ α γηα ηε
Πξόηαζε
Σερληθή
Υξνλνδηάγ
ακκα θαη
ζπλνρή
Δπωλπκία
Μεζνδνι
Έθζεζε
ξακκα
έθζεζε
ηεο
Γηαγωληδόκελνπ
νγίαο
(άξζξν
(άξζξν
θαζεθόλη
νκάδαο
Γξαθείνπ
(άξζξν
20.3.α
20.3.γ
ωλ (άξζξν κειέηεο
Μειεηώλ /
20.3.β
Γηαθήξπμ
Γηαθήξπμε
20.3.δ
(άξζξν
ύκπξαμεο
Γηαθήξπμ
εο)
ο)
Γηαθήξπμε
20.3.ε
εο)
ο)
Γηαθήξ
πμεο)
ΗΛΙΓΑ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.
HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.

Ι. ηε ζπλέρεηα ε ΔΓ πξνρψξεζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε (άξζξα 20 παξ. 20.3, 21
παξ. 21.1-21.2) θαη ζπγθεθξηκέλα:.

«20.3 Ο ππνθάθεινο “Σερληθή Πξνζθνξά” πεξηιακβάλεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή
πξνζθνξά θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21.2 ηεο παξνχζαο:
α) Σερληθή Έθζεζε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ζηεξηδφκελε ζηα ππάξρνληα ζηνηρεία
ηνπ Φαθέινπ Γεκφζηαο χκβαζεο, κε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη εηζήγεζε ηνπ
2

ηξφπνπ επίιπζήο ηνπο. ηελ Σερληθή Έθζεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο
ηερληθψλ ιχζεσλ.
β) Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο, πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο
εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, δειαδή ηηο απαηηνχκελεο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ
αιιεινπρία ησλ ζηαδίσλ ή θάζεσλ ηεο θχξηαο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κειεηψλ (φηαλ
πξφθεηηαη γηα ζχλζεηε κειέηε), ηελ αιιεινηξνθνδφηεζε ησλ κειεηψλ κε δεδνκέλα,
ηνλ θαζνξηζκφ ζεκείσλ ειέγρνπ θαη απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ
παξαγσγή ηεο κειέηεο.
γ) ρξνλνδηάγξακκα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε ρξνληθή αιιεινπρία ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξίπησζεο β΄, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ,
φπσο πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.
δ) νξγαλφγξακκα θαη έθζεζε ηεθκεξίσζεο θαζεθφλησλ θαη θαηαλνκήο εξγαζηψλ ηνπ
ζπληνληζηή θαη ηεο νκάδαο κειέηεο, φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή επζπλψλ κεηαμχ
ησλ κειψλ ηεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο θάζε κέινπο ηεο
νκάδαο κειέηεο ζε αληίζηνηρεο επζχλεο κε απηέο πνπ αλαιακβάλεη ζηελ νκάδα κειέηεο
θαη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β΄
θαη γ΄ (Να ππνβιεζεί θαη ην Τπόδεηγκα ΙΙΙ),
ε) ζηνηρεία γηα ηε ζπλνρή ηεο νκάδαο κειέηεο, απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ε
δπλαηφηεηα θαιήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη πνηνηηθά απνδεθηή εθπφλεζε
ηεο κειέηεο. (Να ππνβιεζεί θαη ην Τπόδεηγκα IV).
ζη)
Η Σερληθή Έθζεζε, ε Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ
παξαξηεκάησλ απηψλ), θαζψο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα αλσηέξσ δ) θαη ε)
ζεκεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ παξαξηεκάησλ θαη εμαηξνπκέλσλ ησλ ππεχζπλσλ
δειψζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη ησλ ηπρφλ πηζηνπνηεηηθψλ κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη
πξνεγνχκελε ζπλεξγαζία κεηαμχ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο) δελ πξέπεη
λα ππεξβαίλνπλ έλα εχινγν κέγεζνο ελελήληα (90) ζειίδσλ θεηκέλνπ κεγέζνπο Α4
κέζεο γξακκαηνζεηξάο, εθηφο ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξγαλνγξάκκαηνο.
Όηαλ ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην εχινγν
κέγεζνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ (ε νπνία δηακνξθψλεηαη κε βάζε
ηελ αξρή ηνπ ίζνπ κέηξνπ θξίζεο), ην ππεξβάιινλ πιηθφ δε ζα ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ
αμηνιφγεζε.
Γηα ηα αλαθεξφκελα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κειέηεο, ε Δπηηξνπή δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα δεηήζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο.
20.4 Ο θάθεινο «Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο» πεξηιακβάλεη ην ρνξεγνύκελν
έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ην νπνίν αλαγξάθεη ηα ζηνηρεία ηνπ
πξνζθέξνληνο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηελ ζπλνιηθή ηηκή
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία κειέηεο. Οη
ζπκκεηέρνληεο ππνβάιινπλ έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ηελ
πξνζθεξφκελε ηηκή αλά θαηεγνξία κειέηεο θαη ηε ζπλνιηθή ηηκή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. Η
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζπληίζεηαη γηα θάζε επί κέξνπο θαηεγνξία κειεηψλ, ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ. 4412/2016.
Η ζπλνιηθή πξνζθεξφκελε ηηκή ηξέπεηαη ζε πνζνζηφ έθπησζεο (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) επί
ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεχηεξν δεθαδηθφ ςεθίν.
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δηεπθξηλήζεηο ή
ζπκπιεξψζεηο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο.
20.5 ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ ηερληθή ή νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε
νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (ήηνη κεηά
ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ, θαηά ηα
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 120 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016).
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Άξζξν 21: Κξηηήξην αλάζεζεο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πξνζθνξάο
21.1 Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε «πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή
άπνςε πξνζθνξά» βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο.
Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζα αμηνινγεζνχλ νη Σερληθέο θαη Οηθνλνκηθέο
πξνζθνξέο ησλ πξνζθεξφλησλ κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ππνθξηηήξηα, θαζψο
θαη ηε ζρεηηθή ζηάζκηζή ηνπο.
21.1.1 Κξηηήξην 1ν Σερληθήο πξνζθνξάο
Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη αξηηφηεηα ηεο εθηίκεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο,
φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ Σερληθή Έθζεζε ηεο παξ. 20.3 (α) θαη ζπγθεθξηκέλα:
 ν βαζκφο πιεξφηεηαο ηεο εθηίκεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο,


ν βαζκφο πιεξφηεηαο θαη νξζφηεηαο ηνπ ζρνιηαζκνχ ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηεο
επηζήκαλζεο ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη



ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ πξνβιεκάησλ.

Γελ αμηνινγνχληαη πξνηάζεηο ηερληθψλ ιχζεσλ.
Σν 1ν θξηηήξην ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ1, πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1
έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
νξίδεηαη ζε ζ1= 50%.
21.1.2 Κξηηήξην 2ν Σερληθήο πξνζθνξάο
Αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηαζείζαο θαηά ηε παξ. 20.3.(β) Πξφηαζεο
Μεζνδνινγίαο θαη ηνπ πξνηαζέληνο θαηά ηελ παξ. 20.3(γ) Υξνλνδηαγξάκκαηνο θαη
ζπγθεθξηκέλα :
Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα:
 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη παξνπζηαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαιχπηνπλ ηηο
ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο,


ν βαζκφο επάξθεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ
παξαγσγήο κειέηεο γηα ηελ έληερλε εθπφλεζή ηεο



ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπκβαηφηεηαο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο.

Σν θξηηήξην 2 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ2 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1
έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 2 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
νξίδεηαη ζε ζ2= 25%.
21.1.3 Κξηηήξην 3ν Σερληθήο πξνζθνξάο
Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνηαζέλησλ θαηά ηελ παξ.
20.3.(δ) θαη 20.3.(ε) ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
Αμηνινγνχληαη ζπγθεθξηκέλα :
 Ο βαζκφο επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο γηα ηε θάιπςε ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ απφ πιεπξάο αξηζκνχ επηζηεκφλσλ θαη
εηδηθνηήησλ. Γηα λα ζεσξεζεί επαξθήο ε νκάδα, πξέπεη γηα ηελ εθπφλεζε
εθάζηεο θαηεγνξίαο κειέηεο λα δηαηίζεηαη ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα
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ηελ θαινχκελε ηάμε δπλακηθφ. Η αλεπαξθήο ζηειέρσζε βαζκνινγείηαη
αξλεηηθά.


ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ
ηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο
νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ
ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη
αμηνπνηείηαη ηεθκεξησκέλα απφ ηνλ δηαγσληδφκελν ζηελ νκάδα κειέηεο
ζηειερηθφ δπλακηθφ πέξαλ ηνπ βαζηθνχ, δειαδή ηνπ δπλακηθνχ πνπ θαηά
βάζε επαξθεί γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ
αμηνιφγεζε. Με ηνλ φξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ λννχληαη ηα άηνκα ηνπ
δηαγσληδφκελνπ, ηα νπνία αλήθνπλ ζην δπλακηθφ ηνπ πηπρίνπ θαη κε ηνλ
φξν βαζηθφ ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ειάρηζην δπλακηθφ αλά θαηεγνξία,
ην νπνίν δεηείηαη απφ ηε πξνθήξπμε.



ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο
νξγαλνγξάκκαηνο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο,



ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ζε ζρέζε κε
ηα πξνβιεπφκελα γη’ απηνχο θαζήθνληα θαη ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο
ζπλεξγαζίεο ζε αληίζηνηρεο ζπκβάζεηο κειεηψλ.

δνκήο

ηνπ

Σν θξηηήξην 3 ζα βαζκνινγεζεί κε βαζκφ Κ3 πνπ ζπλίζηαηαη ζε αθέξαην αξηζκφ απφ 1
έσο 100. Πξνζθνξέο πνπ ζα ιάβνπλ ζην θξηηήξην απηφ βαζκφ θάησ ηνπ 40
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Η βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 3 ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ
νξίδεηαη ζε ζ3= 25%.
21.2 Βαζκνιόγεζε Σερληθήο Πξνζθνξάο
Σν άζξνηζκα ησλ ζρεηηθψλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο ησλ θξηηεξίσλ (θαη ππνθξηηεξίσλ)
αμηνιφγεζεο αλέξρεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε 100. Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ
πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν:
U ΣΠ= ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2+ζ3*Κ3
Ο πξνθχπησλ βαζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν.
Όπνπ «ζλ» είλαη ν ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ αλάζεζεο Κλ θαη ηζρχεη
ζ1+ζ2+ζ3=1
Ο ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε UTΠ
= 80%.
Η ηερληθή πξνζθνξά πνπ δελ πιεξνί ηελ ειάρηζηε επηκέξνπο βαζκνινγία ησλ θξηηεξίσλ
ηνπ άξζξνπ 21.1 απνξξίπηεηαη θαη ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ηεο πεξαηηέξσ
δηαδηθαζίαο.»
ΙΙ. Βάζεη ησλ σο άλσ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο Γηαθήξπμεο, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε
ελδειερή, αλαιπηηθφ έιεγρν ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, κε εθηελή
αλάιπζε, ζρνιηαζκφ, ηερληθέο θξίζεηο θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπο. ηε ζπλέρεηα
παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ, ηα νπνία αηηηνινγνχλ θαη ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηεζείζα απφ ηελ Δπηηξνπή
βαζκνινγία.
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ Δγθχθιην Δ.2/Γ17γ/06/11/ΦΝ439/ 18.01.2010 ηνπ
ΤΠΟΜΔΓΙ ε Δπηηξνπή απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο
πξνζθνξάο θάζε δηαγσληδφκελνπ αλά θξηηήξην – ππνθξηηήξην (εχξνπο βαζκνινγίαο σο
αλσηέξσ απφ 40 έσο 100), ηνπο θάησζη πνηνηηθνχο ιεθηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο κε ην
αληίζηνηρν εχξνο βαζκνινγίαο (ΠΙΝΑΚΑ 3):

ΠΙΝΑΚΑ 3 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1

Λεθηηθφο Υαξαθηεξηζκφο

Βαζκφο (1 – 100)

Άξηζηε

≥ 95

Πάξα πνιχ θαιή

90 - 94

Πνιχ θαιή

85 - 89

Αξθεηά θαιή

80 - 84

Καιή

75 - 79

ρεηηθά θαιή

70 - 74

Μέηξηα

65 - 69

Απνδεθηή

40 - 64

Απαξάδεθηε

< 40

ΙΙΙ. Η δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κε ηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε αλά θξηηήξην ησλ
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε (άξζξα 20 παξ.
20.3, 21 παξ. 21.1), ηε ζρεηηθή ιεθηηθή αηηηνινγία θαη ηέινο ηε ζχληαμε ηνπ πίλαθα
βαζκνινγίαο (ΠΙΝΑΚΑ 4).
Γηαγσληδφκελνο 1. «ΗΛΙΓΑ ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.»
Κξηηήξην Κ1
 Η ηερληθή έθζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ 1 αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ
έξγνπ θαη ην αληηθείκελν αλαιχεηαη ζρεηηθά θαιά, κε ζρεηηθά θαιφ βαζκφ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε-εθηίκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο θαη
ζρεηηθά θαιή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
Πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν, ε δηάζξσζε, ηα πεξηερφκελα, ηα παξαδνηέα θαη ν
ζθνπφο ηεο κειέηεο.
Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην θηίξην θαη ε πεξηγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθφ
πιηθφ

ην

νπνίν

φκσο απεηθνλίδεη παιαηφηεξε φςε ηνπ θηηξίνπ θαη δελ

αληαπνθξίλεηαη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε θαζψο πινπνηήζεθαλ ην έηνο 2016
κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΧ» επεκβάζεηο ζηηο φςεηο
απηνχ. Δπνκέλσο, δελ απνδεηθλχεηαη θαη ε αλαθνξά ηνπ πξνζθέξνληαη πεξί επί
ηφπνπ απηνςία θαη αλαγλψξηζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Έθζεζε.
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ρνιηάδεηαη ν Φάθεινο ηνπ Έξγνπ θαη εληνπίδνληαη πξνβιήκαηα γεληθνχ
πεξηερνκέλνπ (ζπληνληζκφο γηα αλεκπφδηζηε εθηέιεζε εξγαζηψλ, εθηέιεζε
εξγαζηψλ εθηφο σξαξίνπ).



Παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηνπο θνξείο θαη αξκφδηεο
ππεξεζίεο (Γήκνο, θνξείο ΟΚΧ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θ.α.)



ρνιηάδνληαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ (ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ηαθηνπνίεζεο, αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ, ηπρφλ άιια ππάξρνληα δηαζέζηκα ζρέδηα
θαη κειέηεο θα) θαη δίλνληαη γεσινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο ηνπ έξγνπ.

χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Σερληθήο Έθζεζεο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Σερληθή Έθζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη ωο ζρεηηθά
θαιή.


Κξηηήξην Κ2
Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο-ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πεξηγξάθνληαη
θαιά θαη έρνπλ αξθεηά θαιφ βαζκφ επάξθεηαο θαη νξζφηεηαο. Αλαθέξνληαη θαη
αλαιχνληαη δηεμνδηθά φια ηα επηκέξνπο αληηθείκελα κειέηεο θαη πεξηγξάθεηαη ην
πξφγξακκα απαηηνχκελσλ κειεηψλ. Γίλνληαη βαζηθά ζηνηρεία θαη ηππνιφγην
ζρεδηαζκνχ βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη πξνδηαγξαθψλ.



Αλαθέξνληαη ηα ζηάδηα θαη ηα παξαδνηέα ηεο κειέηεο.



Γίλεηαη αλαθνξά ζην απαξαίηεην ινγηζκηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
κειέηεο. Όκωο ζηνλ πίλαθα εμνπιηζκνύ / ινγηζκηθνύ ηεο εηαηξίαο πνπ
δίλεηαη ζην θάθειν ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο δελ πεξηιακβάλεηαη θαλέλα
ζηαηηθό πξόγξακκα.



Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζε πνιχ θαιφ βαζκφ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο γηα
ηελ έληερλε εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Γίλεηαη παξάζεζε ζηνηρείσλ απφ πξνεγνχκελεο
ζπκβάζεηο πνπ εθαξκφζζεθε ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία θαη ζηνηρεία ηνπ
ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο. Πεξηγξάθεηαη θαη ην γεληθφ πξφγξακκα εθπφλεζεο
ηεο κειέηεο. Αλαθέξεηαη φηη ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ΠΠΜ εξγαζία ε νπνία
φκσο δελ απεηθνλίδεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα.



Σν ρξνλνδηάγξακκα, είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο ησλ ηεπρψλ
δεκνπξάηεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο, είλαη αλαιπηηθφ αλά ζηάδην κειέηεο
φπσο έρεη πεξηγξαθεί ζηελ Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο. Γελ παξαηίζεηαη θάπνηα
πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε ή ζρνιηαζκφο.



Χο γεληθέο κε έγθπξεο αλαθνξέο εληνπίδνληαη ζηελ αλαθνξά πεξί νξίσλ
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ Α&Β ην νπνίν δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ελ ιφγσ κειέηε θαη ε
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αλαθνξά ζηελ Δγθχθιην 38/2005 γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ε νπνία
δελ είλαη πιένλ ζε ηζρχ.
χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Έθζεζε Μεζνδνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη αξθεηά
θαιή.



Κξηηήξην Κ3
Η νκάδα κειέηεο θξίλεηαη πάξα πνιχ θαιή, κε εηδηθφηεηεο θαη ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν ζπνπδψλ πνπ ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, κε ηθαλνπνηεηηθφ
αξηζκφ κειψλ ζπλνιηθά αλάινγν ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.



Απφ ηνλ πίλαθα πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη άξηζηε ζπλνρή,
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο, ζε πξνεγνχκελεο
ζπλεξγαζίεο.



Η πεξηγξαθή ησλ κειψλ θαη ηεο θαηαλνκήο θαζεθφλησλ παξνπζηάδεη φκσο θάπνηα
πξνβιήκαηα:
ην νξγαλφγξακκα θαη ζηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ απνηππψλεηαη ην
ζχλνιν ηεο νκάδαο κειέηεο. Δληνχηνηο ζην νξγαλφγξακκα πεξηγξάθνληαη εξγαζίεο
ΑΤ-ΦΑΤ θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηελ ζχκβαζε θαη ηα
ελ ιφγσ άηνκα δελ εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ. ην
νξγαλφγξακκα αλαγξάθνληαη άηνκα γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, νηθνλνκηθήο
παξαθνινχζεζεο θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο ηα νπνία φκσο δελ πεξηγξάθνληαη ζηελ
αληίζηνηρε έθζεζε. Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα γηα ηελ αλάιπζε θαζεθφλησλ –
αξκνδηνηήησλ ηεο Έθζεζεο δελ πξνβιέπεηαη θακία ζέζε γηα ηνλ ΘΔΟΥΑΡΟΤ
ΓΔΧΡΓΙΟ. Σέινο, πεξηγξάθεηαη εκπεηξία ησλ κειψλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζηαηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ φκσο δελ εκθαλίδνληαη ζην πίλαθα εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ ηεο
εηαηξίαο.

χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Έθζεζεο Οκάδαο Μειέηεο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Έθζεζε Οκάδαο Μειέηεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη
αξθεηά θαιή.

Γηαγωληδόκελνο 2. «HYDROMENT ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.»
Κξηηήξην Κ1
 Η ηερληθή έθζεζε ηνπ Γηαγσληδφκελνπ 2 αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηνπ
έξγνπ θαη

ην

αληηθείκελν αλαιχεηαη πνιχ θαιά, κε πνιχ θαιφ βαζκφ

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ πξνζέγγηζε-εθηίκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κειέηεο θαη
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πνιχ θαιή αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
Πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν, ε δηάζξσζε ηα παξαδνηέα θαη ν ζθνπφο ηεο κειέηεο.
Πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην θηίξην θαη ε πεξηγξαθή ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθηθφ
πιηθφ.


ρνιηάδεηαη ν Φάθεινο ηνπ Έξγνπ θαη εληνπίδνληαη ειιείςεηο ηνπ.



Παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηνπο θνξείο θαη αξκφδηεο
ππεξεζίεο (Γήκνο, Τπεξεζία Γφκεζεο, θνξείο ΟΚΧ θα)



Παξαηίζεηαη θαηάινγνο πξνδηαγξαθψλ θαη λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ ζχληαμε ηεο
κειέηε.



ρνιηάδνληαη επηπιένλ ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ (ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ
ξχζκηζεο, ζηνηρεία κειεηψλ θηηξίνπ αλεχξεζε ησλ πνιενδνκηθψλ φξσλ, αδεηψλ,
παξεθθιίζεσλ θα) θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ
(ζέκαηα ΗΜ θαη αξρηηεθηνληθά, κειέηε επεκβάζεσλ ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο
ζηαηηθήο αλεπάξθεηαο).



Δπηζεκαίλεηαη

ε

δπλαηφηεηα

άληιεζεο

ζηνηρείσλ

απφ

ηελ

πιαηθφξκα

http://gis.epoleodomia.gov.gr


ρνιηάδνληαη πξνβιήκαηα θαλνληζηηθψλ πιαηζίσλ πηζαλέο δπζρέξεηεο θαη ηξφπνη
αληηκεηψπηζήο ηνπ. ην ζεκείν απηφ παξαηεξείηαη εζθαικέλε αλαθνξά ζε
ζηαζκνχο.

χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Σερληθήο Έθζεζεο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Σερληθή Έθζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη πνιύ θαιή.

Κξηηήξην Κ2
 Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο-ελέξγεηεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο πεξηγξάθνληαη
πάξα πνιχ θαιά θαη έρνπλ πάξα πνιχ θαιφ βαζκφ επάξθεηαο θαη νξζφηεηαο.
Αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη δηεμνδηθά φια ηα επηκέξνπο αληηθείκελα κειέηεο θαη
γίλεηαη θαη δηαθνξνπνίεζε ζε θάζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.


Αλαθέξνληαη ηα παξαδνηέα αλά θάζε ζρεδηαζκνχ, ν ηξφπνο ππνβνιήο θαη
ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο.



Γίλεηαη πνιχ θαιή αλαθνξά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ
ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Δπηπιένλ, παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο
εμνπιηζκφο.



ρνιηάδνληαη ηπρφλ ππνζηεξηθηηθέο κειέηεο πνπ κπνξεί λα απαηηεζνχλ.
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Πνιχ θαιή ε παξάζεζε πίλαθα κε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο θχξηεο δξάζεηο –
ελέξγεηεο αλά αληηθείκελν κειέηεο, ζηα θξίζηκα ζεκεία απηψλ κε ζχλδεζή ηνπο κε
ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμνπιηζκνχ – ινγηζκηθνχ.



Πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη ζε πάξα πνιχ θαιφ βαζκφ νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ έληερλε εθπφλεζε ηεο κειέηεο. Γίλεηαη παξάζεζε ζηνηρείσλ απφ
πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο πνπ εθαξκφζζεθε ε πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία θαη
ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο.



Σν ρξνλνδηάγξακκα, πέξαλ ηνπ φηη είλαη ζχκθσλν κε ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο
ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζχκβαζεο, είλαη αλαιπηηθφ αλά
θάζεηο, κε αληίζηνηρε αλαθνξά ζην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθπφλεζε
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο ηεο κειέηεο. πκπεξηιακβάλεηαη ηεθκεξίσζε θαη
ζρνιηαζκφο απηνχ κε ηδηαίηεξεο επηζεκάλζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη ζε ηξφπνπο
αληηκεηψπηζεο, πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο θαη ηξφπνη εμαζθάιηζεο ηήξεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ ρξφλσλ.

χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Έθζεζεο Μεζνδνινγίαο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Πξφηαζε Μεζνδνινγίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη πάξα
πνιύ θαιή .

Κξηηήξην Κ3
 Η νκάδα κειέηεο θξίλεηαη πάξα πνιχ θαιή, κε εηδηθφηεηεο θαη ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν ζπνπδψλ πνπ ζπλάδεη κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, κε ηθαλνπνηεηηθφ
αξηζκφ κειψλ ζπλνιηθά αλάινγν ησλ αλαγθψλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.


Απφ ηνλ πίλαθα πξνεγνχκελεο ζπλεξγαζίαο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη άξηζηε ζπλνρή,
κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο κειέηεο, ζε πξνεγνχκελεο
ζπλεξγαζίεο.



ην νξγαλφγξακκα θαη ζηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελνπ πξνζσπηθνχ απνηππψλεηαη ην
ζχλνιν

ηεο

νκάδαο

κειέηεο,

κε

ην

βαζκφ

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηνπ

νξγαλνγξάκκαηνο λα θξίλεηαη πάξα πνιχ θαιφ.


Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά, ζπκπεξηιακβάλνληαο θάζε επηκέξνπο εξγαζία θαηά ηελ
εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ηα θαζήθνληα θάζε κέινπο ηεο νκάδαο κειέηεο κε
ζπλάθεηα ησλ πεξηγξαθφκελσλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηερληθήο έθζεζεο θαη ηεο πξφηαζεο
κεζνδνινγίαο θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο.

χκθσλα ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο Έθζεζεο Οκάδαο Μειέηεο, θαζψο θαη ηα παξαπάλσ
ζπλνπηηθά ζρφιηα, ε Έθζεζε Οκάδαο Μειέηεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ παξνπζηάδεηαη πάξα
πνιύ θαιή.
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IV.Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηε
Γηαθήξπμε (άξζξν 21 παξ. 21.2), έρεη σο εμήο (ΠΙΝΑΚΑ 4):

ΠΙΝΑΚΑ 4 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 1 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
πλνιηθφο

Βαζκόο Κξηηεξίνπ

Δπωλπκία

βαζκφο

Γηαγωληδόκελνπ

UTΠ =

Γξαθείνπ
Μειεηώλ /

Κ1

Κ2

Κ3

ύκπξαμεο

50%*Κ1 +

Καηάηαμε

25%*Κ2 +
25%*Κ3

ΗΛΙΓΑ
ΤΜΒΟΤΛΟΙ

70

80

84

76,00

2

85

91

94

88,75

1

ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.
HYDROMENT
ΤΜΒΟΤΛΟΙ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ Α.Δ.

χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη νη δχν ηερληθέο πξνζθνξέο ζεσξνχληαη απνδεθηέο εθφζνλ
νη επί κέξνπο βαζκνινγίεο ησλ θξηηεξίσλ αλάζεζεο είλαη πάλσ απφ ηα αληίζηνηρα
ειάρηζηα φξηα φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηεο Γηαθήξπμεο.
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιεξψλεη θαη ππνγξάθεη ην παξφλ Πξαθηηθφ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ειέγρνπ θαη βαζκνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ
θαη ην ππνβάιιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνο έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε
(άξζξν 4 παξ. 3). Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ, ε
νπνία πξέπεη λα θνηλνπνηεζεί κε επηκέιεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ρσξεί έλζηαζε θαηά
ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο Γηαθήξπμεο.
Η ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΚΟΛΟΒΟΤ ΔΤΑ

ΓΟΤΡΑΚΗ ΔΛΔΝΗ

ΓΡΑΦΑ ΘΧΜΑ
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