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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΒΟΛΟΣ 01-11-2016
ΤΗΛ. 24210-74567
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:16347/16/ΓΠ
FAX: 24210-74613
Email:promith@uth.gr
Πληροφορίες : Θ. Τσιγκλιφύσης
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενήργησε δυο δημόσιους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς τον
αρχικό με αριθμ. Πρωτ. διακήρυξης 9412/15/ΓΠ/28-7-2015 και τον επαναληπτικό με αριθμ. Πρωτ. διακήρυξης
5587/16/ΓΠ/11-4-2016 για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Και στους δυο διαγωνισμούς το είδος ακτινολογικό μηχάνημα συνολικού προϋπολογισμού 34.440,00 € απέβη
άγονο (δεν κατατέθηκε καμία προσφορά).
Στην 171/8-7-2016 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποφασίστηκε η προμήθεια του
ακτινολογικού μηχανήματος να γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης και σύμφωνα με το άρθρο 22 του
Π.Δ 118/2007
Σας προσκαλούμε όπως συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ
118/2007 και το ν. 2286/1995 εφόσον ενδιαφέρεστε.
Στο site του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας www.uth.gr και στο link διαγωνισμοί θα βρείτε το πλήρες κείμενο της
διακήρυξης Αριθμ. Πρωτ. 9412/16/ΓΠ/28-7-2016 αρχικής και την με αριθμ. Πρωτ. 5587/16/ΓΠ/11-4-2016 .
Για την συμμετοχή σας πρέπει να υποβάλλεται στην διεύθυνση
Προς Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών
Αργοναυτών & Φιλελλήνων
ΤΚ 38221 Βόλος
Κτίριο Παπαστράτου
1ος όροφος
Τηλ. 24210-74567,74690,74648
εντός σφραγισμένου φακέλου με την ένδειξη
«Προσφορά για την προμήθεια ενός ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής με
την διαδικασία της διαπραγμάτευσης» εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης

υποβολής της προσφοράς 16-11-2016)
Ι. Υποφάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής
ΙΙ. Υποφάκελο τεχνικής προσφοράς
ΙΙΙ. Υποφάκελο Οικονομικής προσφοράς.
I. Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
1.

Εγγυητική συμμετοχής ποσού 555,48 €

(λήξη
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2.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07
κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις
(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική
διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη
διαδικασία.
δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας
και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και
επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το
αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο
ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας
εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων
αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το
ειδικό επάγγελμά τους , προκειμένου για φυσικά πρόσωπα .
στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ'
εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153)
θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .
ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.
Κ. Χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους……………………………………………………….
II.
III.

Τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης (επισυνάπτεται και
κατωτέρω)
Οικονομική προσφορά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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Σημείωση: Η προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α. 24% δεν μπορεί να υπερβεί τον προϋπολογισμό του είδους με Φ.Π.Α. 24%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α. (€)

Α

Β

Γ

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝ
Η ΤΙΜΗ
/ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
(€)

27.774,19
ΣΥΝΟΛΟ
Φ.Π.Α 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%
Όνομα –
Σφραγίδα Υπογραφή

Συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α…………………………………………………………………………………………………………..

(ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ)

Συνολική προσφερόμενη τιμή με Φ.Π.Α 24% …………………………………………………………………………………………………………..(ΟΛΟΓΡΆΦΩΣ)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

ΕΙΔΙΚΟΙ

Ο Ρ Ο Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
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1.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό
οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.
2.

Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
α/α

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

1.

Υποδομή Προμηθευτή/Προσωπικό

1.1

Μορφή επιχείρησης

ΝΑΙ

1.2

Έτος ίδρυσης

ΝΑΙ

1.3

Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής επιστημονικών
οργάνων στην Ελλάδα

ΝΑΙ

2.
2.1

Τεχνική Υποστήριξη/Συντήρηση
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση και ευθύνη
καλής λειτουργίας
του εξοπλισμού σε πλήρη και
διασυνδεδεμένη λειτουργία.

ΝΑΙ

Τυχόν επιπλέον εξοπλισμός που απαιτείται για την λειτουργία
όλου του προαναφερθέντος εξοπλισμού (πχ. καλωδιώσεις) και
δεν προδιαγράφεται παραπάνω, θα πρέπει να παρέχεται χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση.

ΝΑΙ

2.3

Απαιτείται
δωρεάν
συντήρηση
μηχανήματος για ένα(1) έτος

ΝΑΙ

2.4

Διάθεση ON-CALL μηχανικού, για όλο το διάστημα συντήρησης
και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

NAI

2.5

Ανταπόκριση προμηθευτή σε περίπτωση βλάβης (σε λεπτά)

240

2.6

Χρόνος αποκατάστασης βλάβης (σε ώρες)

48

2.7

Ύπαρξη αποθεμάτων ανταλλακτικών των επιστημονικών
οργάνων που προβλέπονται από τον κατασκευαστή στον
Ελληνικό χώρο

NAI

2.8

Εξασφάλιση ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 έτη μη
συμπεριλαμβανομένης της περιόδου εγγύησης

ΝΑΙ

2.9

Να περιγραφεί η διαδικασία αντιμετώπισης βλάβης σε
περίπτωση αδυναμίας διόρθωσής της και να αναφερθούν οι
διαδικασίες και τα τεχνικά μέσα που διατίθενται για την
ελαχιστοποίηση του χρόνου αποκατάστασής της.

ΝΑΙ

2.2

2.10

3.
3.1

3.

Απαίτηση

του

Χρόνος εγγύησης/συντήρησης δωρεάν (σε έτη)

ακτινολογικού

Όπως αναφέρονται στις
τεχνικές προδιαγραφές

Παράδοση/Εγκατάσταση
Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού

Σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την υπογραφή της
σύμβασης

Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

Απάντηση

Παραπομπή
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας διακήρυξης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Ακτινολογικό μηχάνημα, σταθερό

ΕΙΔΟΣ

33111000-1

CPV

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

34.440,00

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%

1229α

Η ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΕ

Χειρουργική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
Φ.Π.Α. 24%

34.440,00
Τσιώλη Βασιλική, Σιδέρη Αικατερίνη

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

24410-66067

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΛ, email
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Οριζόντια ακτινογραφική τράπεζα

ΝΑΙ

Διαστάσεις επιφάνειας τραπεζιού:
τουλάχιστον 200 cm x 70 cm

ΝΑΙ

Η επιφάνεια της τράπεζας να είναι
πλέουσα προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΝΑΙ

Όλες οι παραπάνω μετατοπίσεις της
επιφάνειας να ελέγχονται από
ηλεκτρομαγνητικά φρένα

ΝΑΙ

Να διαθέτει bucky δυνάμενο να
μετακινηθεί κάτω από το τραπέζι
επιμήκως. Το Bucky να δέχεται
κασέτες όλων των διαστάσεων.

ΝΑΙ

Η τράπεζα να διαθέτει
ποδοχειριστήριο ελέγχου των
κινήσεων

ΝΑΙ

Επιδαπέδιος βραχίονας στήριξης της
ακτινολογικής λυχνίας

ΝΑΙ

Ο βραχίονας στήριξης της λυχνίας να
μετακινείται καλύπτοντας
τρισδιάστατο φάσμα (καθ΄ύψος –
επιμήκως – εγκαρσίως) σε ειδικές
ράγες παράπλευρα της οριζόντιας
τράπεζας και να συνεργάζεται μ΄αυτή
ως ενιαίο σύστημα

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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Ο βραχίονας στήριξης της λυχνίας να
περιστρέφεται γύρω από τη βάση του
κατά +/-90ο . Η ακτινολογική λυχνία
πάνω στον βραχίονα να
περιστρέφεται τουλάχιστον κατά τον
κάθετο άξονα +/-90ο . Θα εκτιμηθεί η
ύπαρξη δυνατότητας εκτέλεσης
ακτινογραφιών στο όρθιο bucky σε
όσο το δυνατό μικρότερη απόσταση
από το έδαφος εξυπηρετώντας
ορθοπεδικά περιστατικά όπως
ακτινογραφίες ισχίου γονάτων και
κάτω άκρων σε όρθια θέση.

ΝΑΙ

Η κονσόλα ελέγχου σε
απόσταση από το
υπόλοιπο μηχάνημα
Η γεννήτρια να είναι
τουλάχιστον
τριφασική με
ανόρθωση υψηλής
συχνότητας
Η ισχύς της να είναι
τουλάχιστον 40KW,
με μέγιστες
αποδόσεις 630ΜΑ και
150ΚW
H λειτουργία της να
ελέγχεται πλήρως
από μικροϋπολογιστή

Γεννήτρια ( και κονσόλα χειρισμού)

Να διαθέτει
χρονόμετρο με
ελάχιστο χρόνο
έκθεσης 0,001sec
Nα διαθέτει δύο (2)
τουλάχιστον θέσεις
εργασίας για
λειτουργία του
μηχανήματος με δύο
διαφορετικές
ακτινολογικές λυχνίες
Nα διαθέτει
προγράμματα
ανατομικής τεχνικής
Η τράπεζα χειρισμού
να διαθέτει ψηφιακές
ενδείξεις
απεικονίζοντας όλες
τις βασικές
ακτινολογικές
παραμέτρους
Η ακτινολογική λυχνία
να είναι ταχύστροφη
9000 στροφών

Ακτινολογική λυχνία

Να διαθέτει δύο
διπλο-εστιακές
λυχνίες μικρή 0,6mm
και μεγάλη 1,2mm

ΑΔΑ: 6Λ9Χ469Β7Ξ-ΓΕ4
Να διαθέτει κατά το
δυνατό μεγαλύτερη
θερμοχωρητικότητα
ανόδου
Να διαθέτει μεγάλη
θερμοχωρητικότητα
καλύμματος και
υψηλό ρυθμό
αποβολής
θερμότητας
Η ισχύς της λυχνίας
να είναι ανάλογη της
ισχύος της γεννήτριας
Να είναι κατάλληλο
για ακτινογραφίες
θώρακος,
σπονδυλικής στήλης
και ακτινογραφίες
κάτω άκρων
Να διαθέτει bucky
που να δέχεται
κασέτες όλων των
διαστάσεων
Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα παροχής
και όρθιου bucky το οποίο θα πληροί
τις ακόλουθες προδιαγραφές

Να καλύπτεται από διετή εγγύηση καλής
λειτουργίας.

Να διαθέτει μεγάλη
κατακόρυφη
μετακίνηση η οποία
θα κυμαίνεται από
όσο το δυνατό
χαμηλότερα επίπεδα
σε σχέση με το
έδαφος
εξυπηρετώντας και
ορθοπεδικές
εξετάσεις σε όρθια
θέση, έως όσο το
δυνατό υψηλότερο.
ΝΑΙ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά όπως παρακάτω:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ
ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά
αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης .

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία
της.

Τ=Συγκριτική Τιμή
Λ=……………………………………
Β = Βαθμολογία

ΑΔΑ: 6Λ9Χ469Β7Ξ-ΓΕ4

Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς , το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και
όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.
Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:
Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]
όπου:
T= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
Κ= κόστος εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης.
Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις όπου καλύπτονται επακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις τις διακήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του,
το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία Βi της κάθε Προσφοράς i είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 § 2.β του Π.Δ. 118/07
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΟΘΕΙΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ *1
ΟΜΑΔΑ

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΑΔΑΣ

1

1.1

1ο Μέλος
Επιτροπής

2ο Μέλος
Επιτροπής

3ο Μέλος
Επιτροπής

ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
Δ.Β. *2

ΣΥΝΤ/ΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΤΑΘΜ.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
*3

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Συμφωνία προσφερόμενων
υλικών με τις τεχνικές
προδιαγραφές της
διακήρυξης

2

70%

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ

2.1

Εγγύηση καλής λειτουργίας

15%

2.2

Ποιότητα εξυπηρέτησης Services

10%

2.3

Χρόνος παράδοσης

5%

Ονοματεπώνυμα
και Υπογραφές
μελών
Επιτροπής
Διαγωνισμού

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
ΣΤΑΘΜ.
ΒΑΘΜ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.
3.

Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού προγραμματισμού & Ανάπτυξης
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Τμήμα Προμηθειών

4. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.

