
 

 

 

 

Μετάφραση από τη βουλγαρική γλώσσα 

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η΄. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

23. Η παρούσα µεθοδολογία προσδιορίζει τους όρους και τη διαδικασία 
αξιολόγησης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται σε εφαρµογή του 
κριτηρίου «Η πιο συµφέρουσα απ’ οικονοµικής άποψης προσφορά» µέσω σύνθετης 
αξιολόγησης η οποία υπολογίζεται µε βάση τις εκτιµήσεις των προτάσεων στις προσφορές 
σχετικά µε τους συντελεστές της σύνθετης αξιολόγησης. 

24. Το κριτήριο «Η πιο συµφέρουσα απ’ οικονοµικής άποψης προσφορά» 
συµπεριλαµβάνει τους εξής συντελεστές και βάρη15 στη σύνθετη αξιολόγηση των 
προσφορών: 

24.1. П1 – Προτεινόµενη τιµή εκτέλεσης της σύµβασης, αλλά όχι πάνω από τα 
32 001 130 BGN συν ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων για µη προβλεπόµενες στο 
επενδυτικό σχέδιο κατασκευαστικές εργασίες, σχετικής βαρύτητας 70 τοις εκατό (70 
πόντους).  

24.2. П2 – Προθεσµία εκτέλεσης των συµβατικών κατασκευαστικών 
εργασιών (από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου κατά το πρότυπο № 2а για την έναρξη 
εργοταξίου και καθορισµό κατασκευαστικής γραµµής και στάθµης τεχνικών έργων για τα 
έργα της τεχνικής υποδοµής16 ως τη σύνταξη της ∆ιαπιστωτικής πράξης κατά το πρότυπο 
15 για την διαπίστωση της καταλληλότητας παραλαβής του έργου17), αλλά όχι λιγότερο 
από 15 µήνες και όχι άνω των 17 µηνών, σχετικής βαρύτητας 10 τοις εκατό (10 πόντους).  

 
24.3. Εγγυητικές προθεσµίες18 για την εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας 

και χρήσης του αποπερατωµένου έργου και την αποµάκρυνση κρυφών ελαττωµάτων µετά 
από τη θέση σε λειτουργία και ποσό διασφάλισής τους, συνολικής σχετικής βαρύτητας 
20 τοις εκατό (20 πόντους). Συµπεριλαµβάνονται: 

 

                                                 
15 Τα βάρη των επιµέρους συντελεστών είναι τα καλύτερα δυνατά. Η αναλογία των βαρών µπορεί να µεταβληθεί 
για κάθε παραγγελία ανάλογα µε το είδος, τον χαρακτήρα και την ιδιαιτερότητα του έργου, τις προθεσµίες θέσης 
του έργου σε λειτουργία, τη διαθεσιµότητα χρηµατοοικονοµικών µέσων χρηµατοδότησης του έργου ή τις 
απαιτήσεις ποιότητας της κατασκευής. 
16 Παράρτηµα № 2а του αρ. 7, παρ. 3, εδ. 2 του ∆ιατάγµατος № 3 από τις 31.07.2003 για τη σύνταξη πράξεων 
και πρωτοκόλλων στη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών που εκδόθηκε από τον Υπουργό της 
περιφερειακής ανάπτυξης και χωροταξίας (ΦΕΚ 72 / 15.08.2003, τροποποιηµένο στη ΦΕΚ 37 / 4.05.2004 σε 
ισχύ από τις 5.11.2004, τροποποιηµένο και συµπληρωµένο στη ΦΕΚ 29 / 7.04.2006 σε ισχύ από τις 7.04.2006) 
17 Παράρτηµα № 15 του αρ. 7, παρ. 3, εδ. 15 του ∆ιατάγµατος № 3 από τις 31.07.2003.  
18 Άρθρο 20, παρ. 1, 2 και 3 του ∆ιατάγµατος № 2 από τις 31.07.2003 για τη θέση σε λειτουργία των έργων στη 
∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και για τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσµίες των αποπερατωµένων 
κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και έργων (δηµοσιευµένο στη ΦΕΚ 72 από το 2003, 
τροποποιηµένο και συµπληρωµένο στη ΦΕΚ 49 από το 2005). 



24.3.1. Гсмр. (Εκτσε) – Εγγυητική προθεσµία σε µήνες των εκτελεσµένων 
κατασκευαστικών εργασιών του έργου µε εξαίρεση των εγκαταστάσεων, άνω της 
ελάχιστης εγγυητικής προθεσµίας19, αλλά όχι πάνω από το µισό άνω της ελάχιστης 
εγγυητικής προθεσµίας, σχετικής βαρύτητας 5 τοις εκατό (5 πόντους). 

 

    0 µήνες 3 µήνες 6 µήνες       8 µήνες 10 µήνες 12 µήνες 20 

0 πόντοι 1 πόντοι 2 πόντοι 3 πόντοι 4 πόντοι 5 πόντοι 21 

 

 

24.3.2. Гсъор. (Εεγκαταστάσεων) – Εγγυητική προθεσµία σε µήνες των 
αποπερατωµένων εγκαταστάσεων άνω της ελάχιστης εγγυητικής προθεσµίας22, αλλά 
όχι πάνω από το µισό της ελάχιστης εγγυητικής προθεσµίας, σχετικής βαρύτητας 5 τοις 
εκατό (5 πόντοι). 

  

0 µήνες 4 µήνες 8 µήνες 12 µήνες 16 µήνες 20 µήνες 23 

0 πόντοι 1 πόντοι 2 πόντοι 3 πόντοι 4 πόντοι 5 πόντοι24 

          

                                                 
19 Καθορίζεται για το συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα № 2 από τις 31.07.2003 για την έναρξη της 
λειτουργίας των έργων στη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσµίες 
αποπερατωµένων κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και τεχνικών έργων (ΦΕΚ 72 / 2003 г., 
τροποποιηµένο και συµπληρωµένο ΦΕΚ 49 / 2005) 
20 Οι αναφερόµενες αξίες είναι ενδεικτικές. 
21 Σε περίπτωση αξίας των συντελεστών που διαφέρει από τις αναφερόµενες στον πίνακα ο ακριβής αριθµός των 
πόντων ορίζεται διά τοποθέτησης. 
22 Ορίζεται για το συγκεκριµένο έργο σύµφωνα µε το ∆ιάταγµα № 2 από τις 31.07.2003 για έναρξη της 
λειτουργίας των έργων στη ∆ηµοκρατία της Βουλγαρίας και τις ελάχιστες εγγυητικές προθεσµίες 
αποπερατωµένων κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων και έργων (δηµοσιευµένο στη ΦΕΚ 72 / 2003, 
τροποποιηµένο και συµπληρωµένο στη ΦΕΚ 49 / 2005) 
23 Οι αναφερόµενες αξίες είναι ενδεικτικές. 
24 Σε περίπτωση αξίας των συντελεστών που διαφέρει από τις αναφερόµενες στον πίνακα ο ακριβής αριθµός των 
πόντων ορίζεται διά τοποθέτησης. 



 

 

24.3.3. Огс. (∆εγγπρθ) – Ύψος του ποσού διασφάλισης των εγγυητικών 
προθεσµιών της παρ. 24.3.1. και παρ. 24.3.2. σε ποσοστά της τιµής της σύµβασης, από 
1 έως 5 τοις εκατό της συµβατικής τιµής άνευ ΦΠΑ, σχετικής βαρύτητας 10 τοις εκατό (10 
πόντοι). 
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24.4. Η Σύνθετη αξιολόγηση (ΣΑ) των προσφορών σχηµατίζεται ως άθροισµα των 
εκτιµήσεων των επιµέρους συντελεστών σύµφωνα µε τον εξής τύπο (µέγιστος αριθµός 
πόντων 100) : 

 

 

            П1мin                   П2мax - П2i             
ΣΑ = (0,7 х ------------ + 0,1 х ---------------------) х 100 + Гсмрi + Гсъорi. + Огсi  
             П1i               П2мax - П2мin            

 

όπου: 

- П1i  – η τιµή σε BGN συν ΦΠΑ, προτεινόµενη από τον Συµµετέχοντα στη 
διαδικασία 

- П1мin – η ελάχιστη τιµή σε BGN συν ΦΠΑ, προτεινόµενη από τον Συµµετέχοντα 
στη διαδικασία 

- П2i – η προθεσµία σε µήνες, προτεινόµενη από τον Συµµετέχοντα στη διαδικασία 

- П2мin – η ελάχιστη προθεσµία σε µήνες που ορίζεται από τον Εργοδότη της 
διαδικασίας 

- П2мax – η µέγιστη προθεσµία σε µήνες που ορίζεται από τον Εργοδότη της 
διαδικασίας 

- Гсмрi – ο αριθµός πόντων που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 
24.3.1, του i-Συµµετέχοντος 

- Гсъорi – ο αριθµός των πόντων που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα της 
παρ. 24.3.2, του i-Συµµετέχοντος 

- Огсi – ο αριθµός των πόντων που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα της παρ. 
24.3.3, του i-Συµµετέχοντος 

                                                 
25 Οι αναφερόµενες αξίες είναι ενδεικτικές. 



 

25. Οι εκτιµήσεις των επιµέρους συντελεστών παρουσιάζονται µε αριθµούς µε 
ακρίβεια ως το τρίτο σήµα µετά από το δεκαδικό κόµµα. Η µέγιστη σύνθετη αξιολόγηση 
που µπορεί να λάβει µια προσφορά είναι 100. 

26. Η κατάταξη των ∆ιαγωνιζοµένων γίνεται κατά κατιούσα σειρά των σύνθετων 
αξιολογήσεων και στην πρώτη θέση κατατάσσεται ο ∆ιαγωνιζόµενος που έλαβε την 
υψηλότερη Σύνθετη αξιολόγηση (ΣΑ) της προσφοράς. Σε περίπτωση ίσου αριθµού των 
πόντων σε υψηλότερη θέση κατατάσσεται ο ∆ιαγωνιζόµενος που πρότεινε την πιο χαµηλή 
τιµή. 

27. Ο ∆ιαγωνιζόµενος που καταταχθεί από την Επιτροπή στην πρώτη θέση ορίζεται 
Ανάδοχο της δηµόσιας παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο καταταχθείς στην πρώτη θέση 
∆ιαγωνιζόµενος αρνηθεί να υπογράψει τη σύµβαση εκτέλεσης της δηµόσιας παραγγελίας ο 
Εργοδότης δύναται να διακόψει τη διαδικασίας ή να ορίσει Ανάδοχο τον δεύτερο κατά 
σειρά ∆ιαγωνιζόµενο και να υπογράψει τη σύµβαση µε αυτόν. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Θ’. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

29.9.1. ο ∆ιαγωνιζόµενος είναι κοινοπραξία που δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσωπο που εκπροσωπεί τον ∆ιαγωνιζόµενο πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί από όλους τους συµµετέχοντες στην κοινοπραξία. 

29.9.2. η προσφορά δεν έχει υπογραφεί από τον διαχειριστή και εκπρόσωπο του 
∆ιαγωνιζοµένου σύµφωνα µε τη σύγχρονη του καταχώρηση. 

29.10. Προθεσµία εκτέλεσης της παραγγελίας – όπως αναφέρεται στην τεχνική 
προσφορά (Παράρτηµα 5). 

29.11. Τεχνική προσφορά – καταρτίζεται κατά το πρότυπο στο Παράρτηµα 5 
τηρώντας τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, των απαιτήσεων της προσφοράς και 
των όρων εκτέλεσης του έργου. Αναπόσπαστο µέρος της τεχνικής προσφοράς αποτελούν:  

29.11.1. Το τεχνολογικό και κατασκευαστικό πρόγραµµα εκτέλεσης των 
κατασκευαστικών εργασιών του έργου που αντιστοιχεί στο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης 
των κατασκευαστικών εργασιών όπου περιγράφονται: η τοποθέτηση του εξοπλισµού 
συµπεριλαµβανοµένων των προθεσµιών προµήθειας, συναρµολόγησης και έναρξης 
λειτουργίας του εξοπλισµού παραγωγής και των εγκαταστάσεων. η οργάνωση της 
παραγωγής ή η προµήθεια κατασκευαστικών εξαρτηµάτων. η προµήθεια ή η παραγωγή 
κατασκευαστικών προϊόντων. η οργάνωση του ελέγχου ποιότητας συµπεριλαµβανοµένου 
του εργοταξιακού εργαστηρίου. η οργάνωση των κατασκευαστικών εργασιών. η σειρά 
εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών στο εργοτάξιο. τα τεχνολογικά στάδια 
εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών. η οργάνωση του εργατικού δυναµικού και η 
οργάνωση της εγγυητικής συντήρησης του έργου. 

 
29.11.2. Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των διάφορων ειδών κατασκευαστικών 

εργασιών (δικτυωτό ή γραµµικό) που περιέχει την περιγραφή της σειράς και της διάρκειας 
όλων των κατασκευαστικών εργασιών για την ολική αποπεράτωση του έργου. 

  
29.12. Προσφορά τιµής (Προτεινόµενη τιµή) για την εκτέλεση της παραγγελίας 

(πρωτότυπο) σύµφωνα µε το Παράρτηµα 6. Η συµπληρωµένη αναλυτική προµέτρηση 
προσκοµίζεται και σε ηλεκτρονικό φορέα. Η προσφορά τιµής µαζί µε την συµπληρωµένη 
αναλυτική προµέτρηση σε ηλεκτρονικό φορέα υποχρεωτικά τοποθετούνται σε χωριστό 
κλειστό µη διαφανή φάκελο µε επιγραφή «Προσφερόµενη τιµή» [µε αναγραφή της 
διαφοροποιηµένης θέσης]26 που τοποθετείται στον φάκελο µε την Προσφορά.  

29.13. ∆ήλωση ότι στην προσφερόµενη τιµή τηρείται η απαίτηση ελάχιστης τιµής 
εργασίας (σύµφωνα µε το πρότυπο στο Παράρτηµα 14). 

                                                 
26 Στις περιπτώσεις που η δηµόσια παραγγελία προβλέπει διαφοροποιηµένες θέσεις 



 


