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ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Η αμηνιόγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο γίλεηαη ζύκθσλα κα ην άξζξν 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο 

 

Α/Α Κριηήριο Βαθμολόγηζης Τπουήθιφν Αναδότφν 
σνηελεζηής 

Βαρύηηηας 

Βαθμός 

σπουηθίοσ 
Αποηέλεζμα 

1 

Καηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιειε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηόηεηεο 

60%   

2 

Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο 

ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ην ελ ιόγσ 

αληηθείκελν 

30%   

3 
Δπάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα πξνηεηλόκελεο 

νξγάλσζεο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο 
10%   

 

 

 

1. Δλδεηθηηθά γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "1. Καηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη 

θαηάιιειε πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο" ππνβάιινληαη νη παξαθάησ 

αλαιύζεηο:  

 

Καηανόηζη ηφν απαιηήζεφν ηοσ έργοσ και καηάλληλη περιγραθή και ανάλσζη ηοσ έργοσ ζε 

επιμέροσς δραζηηριόηηηες ελ 

1 Σν έξγν BRIDGES - πλνπηηθή πεξηγξαθή  

2 Δλέξγεηεο (δξάζεηο) ηνπ έξγνπ  

3 Γξάζε Α.Μ.1: Γηνξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ ελαξθηήξηα ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ  

4 Γξάζε A.M.3: πληνληζκόο ηνπ έξγνπ  

5 Γξάζε Α.Σ1.1: Μειέηεο δηεζλνύο εκπνξίνπ γεσξγηθώλ θαη ζπλαθώλ πξντόλησλ ζηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο 

 

6 Γξάζε Α.Σ1.2: Πξνζδηνξηζκόο δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ (αγνξαζηέο -πσιεηέο)  

7 Γξάζε A.T1.4: Καηάξηηζε ζπκκεηερόλησλ  

8 Γξάζε Α.Σ2.1: Γηνξγάλσζε εθδειώζεσλ "BRIDGES" (εθδήισζε ζην Γήκν Νέζηνπ)  

 

 

 

2. Γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "2: Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ 

ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ην ελ ιόγσ αληηθείκελν" ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ νη θάησζη 

πίλαθεο θαη λα αλαιύνληαη θαη λα απνδεηθλύνληαη κε ηελ πξνζθόκηζε ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ – 

αλαιπηηθώλ πεξηγξαθώλ.  
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2.1 Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ (παξ. Γ1 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο δηαθήξπμεο)  

 

Α/Α Κριηήριο Απαίηηζη Τπουήθιος 

1 

ηελ νκάδα έξγνπ λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν κέιε κε δίπισκα 

Π.Δ. ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ή 

αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ ηδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο (θξηηήξην 

απνθιεηζκνύ) 

 2  

2 

ηελ νκάδα έξγνπ λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν κέιε κε 

κεηαπηπρηαθό ηίηιν εκεδαπήο ή ηζόηηκνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ 

ηδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο ζπλαθή κε ην αληίζηνηρν δίπισκα Π.Δ. 

ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο θαηεύζπλζεο (θξηηήξην απνθιεηζκνύ) 

 2  

3 

Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο - Σεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθή 

αλαθνξά ζηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

πξνζθέξνληνο όηη ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά είλαη αθξηβή θαη αιεζή. Δίλαη δπλαηόλ λα δεηεζνύλ 

ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ηεθκεξίσζεο (θξηηήξην απνθιεηζκνύ) 

ΝΑΙ  

4α 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ζπληνληζκό/ δηνίθεζε/ πινπνίεζε 

ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθξαηηθώλ επξσπατθώλ έξγσλ. Σεθκεξηώλεηαη κε 

ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 
 5  

4β 

Έλα από ηα έξγα εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζπληνληζκό/ δηνίθεζε έξγνπ (ζε επίπεδν έξγνπ θαη όρη 

απιώο εηαίξνπ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο ENI CBC Joint Operational 

Programme BLACK SEA. Σεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθέο ζπκβάζεηο 

 1  

5 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ δύν έξγσλ κε 

θπζηθό αληηθείκελν αλάινγν κε ηηο εθδειώζεηο BRIDGES. 

Σεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθέο ζπκβάζεηο   
 2  

6 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη 

δηδαζθαιία) δηαθξαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (1 έξγν θαη' 

ειάρηζηνλ). Σεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά θαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο όηη ηα ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηερληθή πξνζθνξά είλαη αθξηβή θαη αιεζή. Δίλαη 

δπλαηόλ λα δεηεζνύλ ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα ηεθκεξίσζεο. 

 1  

 

 

2.2. Σεθκεξίσζε εκπεηξίαο θαηαιιειόηεηαο θαη επάξθεηαο ηνπ ππνςεθίνπ αλαδόρνπ ζε ζρέζε κε ην ελ ιόγσ 

αληηθείκελν (βαζκνιόγεζε ζύκθσλα κε ηελ παξ. Γ2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο δηαθήξπμεο)  

 

Α/Α Kριηήριο 
Ελάτιζηη 

βαθμολογία 

Μέγιζηη 

βαθμολογία 

Βαθμολογία 

σπουηθίοσ 

4 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζην ζπληνληζκό/ δηνίθεζε/ 

πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθξαηηθώλ 

επξσπατθώλ έξγσλ. Σεθκεξηώλεηαη κε ζρεηηθέο 

ζπκβάζεηο 

0 30  

5 

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθηέιεζε ηνπιάρηζηνλ 

δύν έξγσλ κε θπζηθό αληηθείκελν αλάινγν κε ηηο 

εθδειώζεηο BRIDGES 

0 20  

6 

Γηνξγάλσζε (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη δηδαζθαιία) 

δηαθξαηηθώλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο (2 έξγα θαη' 

ειάρηζηνλ) 

0 20  

 ΤΝΟΛΟ 0 70  
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Η βαζκνινγία θπκαίλεηαη από 0 κέρξη 70 κόξηα θαη επεξεάδεη ην ύςνο βαζκνιόγεζεο ηνπ δεύηεξνπ θξηηεξίνπ 

αμηνιόγεζεο ηνπ πίλαθα ηνπ άξζξνπ 2.3.2 ηεο δηαθήξπμεο κε ηε ζρέζε: 

 

Β2 = 100 + 20 x (B/70) 

 

 

 

3. Δλδεηθηηθά γηα ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ θξηηεξίνπ "3. Eπάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα πξνηεηλόκελεο 

νξγάλσζεο θαη δηνηθεηηθήο δνκήο" ππνβάιινληαη νη παξαθάησ αλαιύζεηο: 

 

Γ Επάρκεια και αποηελεζμαηικόηηηα προηεινόμενης οργάνφζης και διοικηηικής δομής ελ 

Γ1 Γεληθά ζηνηρεία - Ννκηθό θαζεζηώο - Υξόλνο ζύζηαζεο  

Γ2 Δπηρεηξεκαηηθή δνκή - Οξγαλόγξακκα  

Γ3 Πεξηγξαθή δξαζηεξηνηήησλ  

Γ4 Τπνδνκή - Δμνπιηζκόο  

Γ5 Πνιηηηθή πνηόηεηαο  

Γ6 Τπνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο  

Γ7 Οκάδα έξγνπ - Γνκή θαη νξγάλσζε  

Γ8 Δμεηδίθεπζε ξόισλ - Δύξνο εκπινθήο ζηειερώλ ηεο νκάδαο έξγνπ  

Γ9 Τπεύζπλνο έξγνπ θαη αλαπιεξσηήο  

 


