
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση 

συντελεστή βαρύτητας, τόσο για την Τεχνική, όσο και για την Οικονομική προσφορά. 

Οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων θα αξιολογηθούν με 

βάση τα παρακάτω κριτήρια καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.  

Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων 

Αξιολόγησης: 

Κατανόηση της Δράσης -Μεθοδολογική Προσέγγιση –Οργανωτική Δομή 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

1 Κατανόηση απαιτήσεων δράσης (Κ1) 0,3 (σ1) 

2 Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση της δράσης (Κ2) 0,4 (σ2) 

3 Οργανωτική δομή και εμπειρία  για την κάλυψη των 

απαιτήσεων της δράσης (Κ3) 
0,3 (σ3) 

ΣΥΝΟΛΟ  1 

 

Τεχνικό Κριτήριο Κ1 

Αξιολογείται: ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της δράσης με 

εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. 

Τεχνικό Κριτήριο Κ2 

Αξιολογείται: η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας παροχής της υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένου του βαθμού επάρκειας των ενεργειών, καθώς και η 

τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου 

χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της δράσης. 

Τεχνικό κριτήριο K3 

Αξιολογείται: η οργανωτική δομή, ο καθορισμός των καθηκόντων η επάρκεια της 

προτεινόμενης ομάδας έργου, καθώς και η εμπειρία για την κάλυψη των απαιτήσεων 

της δράσης. 

 

Το άθροισμα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των ομάδων κριτηρίων 

αξιολόγησης ανέρχεται σε 1. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των 

προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι όροι 

και οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της οριστικής διακήρυξης. Η 

βαθμολογία αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που 

υπερκαλύπτονται οι ως άνω όροι και απαιτήσεις. 

 

Σημειώνεται ότι μια προσφορά χαρακτηρίζεται Εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις 



ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον 

δυνατότητες, χρήσιμες για τη συγκεκριμένη δράση. 

Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του  κριτηρίου επί τη βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. Η Βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται, 

σύμφωνα με τον τύπο: 

ΒΤΠ = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 

Όπου: 

ΒΤΠ: γενική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς 

σν, είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει 

σι+σ2+σ3=1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

Η οικονομική προσφορά αξιολογείται ως εξής:  

 

ΒΟΠ=100 x (1-ΟΠι/ΠΑ) 

 

όπου  

ΒΟΠ  η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  

ΟΠι: η οικονομική προσφορά του Προσφέροντος 

ΠΑ:  η προεκτιμώμενη αμοιβή 

 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης/ ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή υπολογίζει, τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) των 

αποδεκτών προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με 

φθίνουσα σειρά,  λαμβανομένων υπ' όψιν μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων (μετά από 

στρογγυλοποίηση), σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:  

ΤΒΑ= (ΒΤΠ*Σ1) + (ΒΟΠ*Σ2) 

όπου: 

ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης,  

ΒΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς  

ΒΟΠ η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  



Σ1: 80%  

Σ2: 20%  

 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων της μίας προσφορών, αυτές κατατάσσονται 

κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Σταθμισμένης Βαθμολογίας της Τεχνικής 

Προσφοράς και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία 

Τεχνικής Προσφοράς.  

Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω 

διαδικασία, προκρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος της πράξης, ο πρώτος στην 

κατάταξη του σχετικού συγκριτικού πίνακα. 
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