
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

1. Συμφωνία  των  διατάξεων,  εξαρτημάτων  και  υλικών  των  προσφερόμενων  μονάδων  με  τις
απαιτήσεις  των  τεχνικών  προδιαγραφών της  διακήρυξης  (π.χ.  διατάξεις  προκατεργασίας  και
φίλτρανσης  νερού  προς  επεξεργασία,  διάταξη  υψηλής  πίεσης  /  μεμβρανών  αντίστροφης
ώσμωσης, μετακατεργασίας παραγόμενου νερού κλπ.).

2. Τεχνική  αξία,  επάρκεια  και  αξιοπιστία,  ποιότητα  υλικών  κατασκευής,  τεχνική  αρτιότητα,
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των Μονάδων, απλότητα λειτουργίας, καταλληλότητα και
ευκολία  στην  χρήση  και  στον  χειρισμό  τους,  εργονομία  και  εσωτερική  διαρρύθμιση  των
Μονάδων (ευχέρεια πρόσβασης σε λειτουργικά σημεία για την συντήρηση ή την επισκευή τους
κλπ.), ποιότητα και αποτελεσματικότητα ηχομόνωσης (εκπομπές θορύβου κατά την λειτουργία)
και θερμομόνωσης.  

3. Αυτοματοποίηση των μονάδων, διατάξεις αυτοπροστασίας και ασφάλειας κατά την χρήση τους,
συστήματα  ελέγχου,  ειδοποίησης  και  προστασίας  (τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  δυνατότητες
αυτοματισμού) κλπ.

4. Ποιότητα κατασκευής των οικίσκων.

5. Φήμη, αξιοπιστία και εμπειρία του συμμετέχοντα σε συστήματα επεξεργασίας νερού 

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

1. Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 

2. Ποιότητα  της  εξυπηρέτησης  μετά  την  πώληση  και  της  τεχνικής  βοήθειας  εκ  μέρους  του
προμηθευτή  (after  sales  service),  ήτοι  αμεσότητα  και  αποτελεσματικότητα  συντήρησης  /
επισκευών  (χρόνος  ανταπόκρισης  για  την  επισκευή  βλάβης,  στελέχωση τεχνικού  τμήματος),
εξυπηρέτηση  στα  ανταλλακτικά  (περίοδος  δέσμευσης  για  εξασφάλιση  και  διάθεση
ανταλλακτικών, χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους).

3. Χρόνος παράδοσης των μονάδων

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΒΑΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

1 Συμφωνία  των  διατάξεων,  εξαρτημάτων  και  υλικών  των  προσφερόμενων
μονάδων με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης (π.χ.
διατάξεις  προκατεργασίας  και  φίλτρανσης  νερού  προς  επεξεργασία,  διάταξη
υψηλής  πίεσης  /  μεμβρανών  αντίστροφης  ώσμωσης,  μετακατεργασίας
παραγόμενου νερού κλπ.).

25%

2 Τεχνική αξία, επάρκεια και αξιοπιστία, ποιότητα υλικών κατασκευής, τεχνική
αρτιότητα,  λειτουργικότητα  και  αποδοτικότητα  των  Μονάδων,  απλότητα
λειτουργίας, καταλληλότητα και ευκολία στην χρήση και στον χειρισμό τους,
εργονομία και εσωτερική διαρρύθμιση των Μονάδων (ευχέρεια πρόσβασης σε

20%



λειτουργικά σημεία για την συντήρηση ή την επισκευή τους κλπ.), ποιότητα και
αποτελεσματικότητα ηχομόνωσης (εκπομπές θορύβου κατά την λειτουργία) και
θερμομόνωσης.  

3 Αυτοματοποίηση των μονάδων, διατάξεις αυτοπροστασίας και ασφάλειας κατά
την  χρήση  τους,  συστήματα  ελέγχου,  ειδοποίησης  και  προστασίας  (τεχνικά
χαρακτηριστικά και δυνατότητες αυτοματισμού) κλπ.

20%

4 Ποιότητα κατασκευής των οικίσκων. 5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «Α» 70%

ΟΜΑΔΑ Β΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

1 Προτεινόμενη διάρκεια περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 12%

2 Ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας  εκ
μέρους  του  προμηθευτή  (after  sales  service),  ήτοι  αμεσότητα  και
αποτελεσματικότητα συντήρησης /  επισκευών (χρόνος ανταπόκρισης για την
επισκευή  βλάβης,  στελέχωση  τεχνικού  τμήματος),  εξυπηρέτηση  στα
ανταλλακτικά  (περίοδος  δέσμευσης  για  εξασφάλιση  και  διάθεση
ανταλλακτικών, χρόνος ανταπόκρισης στην ζήτηση τους).

12%

3 Χρόνος παράδοσης των μονάδων 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ «Β» 30%

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 80 έως 120. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου
ισούται  με  το  γινόμενο  της  βαθμολογίας  του  επί  τον  επιμέρους  συντελεστή  βαρύτητας  του
κριτηρίου. Η βαθμολογία της προσφοράς ισούται με το άθροισμα των συνισταμένων βαθμολογιών
όλων των κριτηρίων και των δύο ομάδων Α και Β.

Συμφερότερη προσφορά είναι αυτή που έχει το μικρότερο λόγο

Συγκριτική τιμή

-----------------------------------
Βαθμολογία προσφοράς


