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Σελίδα 1 από 3 

 

Α’ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 :- Αφορά το πίνακα συμπλήρωσης της Οικονομικής 

Προσφοράς.  

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Βάση άρθρου 68 ν.3863/2010 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Αριθμός των εργαζομένων που θα απασχοληθούν: 
  

Ημέρες  και ώρες εργασίας  

 

  

Σύμβαση Εργασίας που υπάγονται οι Εργαζόμενοι  
  

Τετραγωνικά Μέτρα καθαρισμού ανά άτομο 
  

1.1 Ύψος του προϋπολογισμένου ποσού (ΕΤΗΣΙΟ) που αφορά τις πάσης 

φύσεως νόμιμες μικτές αποδοχές των εργαζομένων: 

  

1.2 Ύψος των ασφαλιστικών εργοδοτικών εισφορών (ΕΤΗΣΙΟ) με βάση 

τα προϋπολογισθέντα ποσά: 

  

1.3 Διοικητικό κόστος παροχής των υπηρεσιών : 
  

1.4 Αναλώσιμα : 
  

1.5   Εργολαβικό κέρδος: 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    ΜΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ANA MHNA 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΜΗ  

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 

 

 
  Νόμιμες υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις  

(Μη συμπεριλαμβανομένου στην Οικονομική Προσφορά) : 
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Σελίδα 2 από 3 

Β΄ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 :- Αφορά το ποσοστό βαρύτητας αξιολόγησης της Τεχνικής 

Προσφοράς  (80%) και Οικονομικής Προσφοράς (20%) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συντελεστής 

βαρύτητας 

1. Τρόπος αντιμετώπισης του συγκεκριμένου έργου 20% 

2. Υποδομή εταιρίας (εξοπλισμός) (όχι  απασχολούμενο προσωπικό) 20% 

3. Αριθμός δημοσίων, ιδιωτικών έργων των οποίων ο εργολήπτης έχει 

αναλάβει τη καθαριότητα και  συνολικός χρόνος αυτής τα τελευταία πέντε έτη. 

20% 

4. Μέθοδος εξασφάλισης της συνεχούς διατήρησης του απαιτούμενου 

επιπέδου καθαριότητας-δυνατότητα κάλυψης εκτάκτων αναγκών. 

15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α’ 75%  

 

 

 

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα από 1 έως 10 βαθμούς. 

 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων θα γίνει με την πιο κάτω μέθοδο: 

0-4 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

5-7 Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από ικανοποιητική έως πολύ  ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, 

8- 9  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι από καλή έως πολύ καλή ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 

10   Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 

Απορριπτέα, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το 

έργο. 

Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει επαρκώς τις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Καλή, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και 

τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

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 το έργο. 

 

Αν σε ένα κριτήριο η προσφορά κριθεί ως απορριπτέα τότε η πρόταση απορρίπτεται στο σύνολό της. Η 

Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα 

βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα 

από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ Συντελεστής 

βαρύτητας 

1. Εξειδίκευση του εργολήπτη σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό που διαθέτει 

για το έργο, επιπλέον παροχές πλέον από αυτές που ζητούνται στην 

διακήρυξη. 

10% 

2.   Εξειδίκευση του απασχολούμενου προσωπικού και αντιμετώπιση 

περιπτώσεων κρίσης (εξωγενείς- ενδογενείς παράγοντες) . 

15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β’ 25%  



ΔΙΕΥΚΡΙΝΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Φ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ  ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 

 

Σελίδα 3 από 3 

Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των βαθμών  του συνόλου των µελών 

της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των µελών της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται µε το 

συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. 

Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς. 

 

Η Τεχνική Προσφορά του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς 

(Τ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την καλύτερη προσφορά και 

υπολογίζεται από τον τύπο:  

 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100 

όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά  προσφοράς και Α.Β.Τ.Π. είναι η 

βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά του υποψηφίου. Οι τιμές που θα πάρουν οι Α.Β.Τ.Π. οι Τ.Β.Τ.Π. 

στρογγυλοποιούνται στα δύο δεκαδικά ψηφία.  

 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο προσφέρων με την 

καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100).  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων είναι σχετική. Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο 

θα υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς ( Τ.Β.Ο.Π.) ως εξής: 

Τ.Β.Ο.Π.= ( Τ.Ο.Π. min / T.O.Π.) x 100 

Όπου Τ.Ο.Π. ορίζεται η τιμή της οικονομικής προσφοράς δηλαδή το συνολικό ποσό σε Ευρώ μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο υποψήφιος το Έργο, και 

Τ.Ο.Π. min είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά σε Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από 

τους προσφέροντες που συμμετέχουν στην οικονομική αξιολόγηση. 

Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης δηλαδή 

ο προσφέρων με τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π.= 100). 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για τον υπολογισμό της συμφερότερης οικονομικής προσφοράς θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθμός Συνολικής 

Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) που θα υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = ( 0,8   Χ    Τ.Β.Τ.Π. ) + ( 0,2    Χ    Τ.Β.Ο.Π.) 

Ο Τ.Β.Σ.Π. στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Τ.Β.Σ.Π.. 

 

 


