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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΠΑΙΔΕΙΑΣ                             
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 Φλώρινα, 07/06/2022 
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Φλώρινας "ΒασιλικήςΠιτόσκα"                                            Αρ. Πρωτ.: 199 

Ταχ. Δ/νση: Αργυροκάστρου 9 
 

Τ.Θ. - Πόλη: Τ.Θ. 121, Φλώρινα  

Τηλ.: 2385023118  

   

E-mail: biblflor@otenet.gr  

Πληροφορίες:  Κικιλίντζα Μαρία  

  Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 
  
   

   
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ,  ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. 

 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα» καλεί όσους 

ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια  συστήματος εικονικού 

περιβάλλοντος περιήγησης, ξενάγησης  και προβολής μέσω διαδικτύου στα πλαίσια 

αναβάθμισης της  υφιστάμενης ιστοσελίδας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Φλώρινας όπως αυτή περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ.196/06-06-2022 και ΑΔΑΜ 

:22REQ010695860 2022-06-06  ΑΔΑ ΩΑΙΤ46ΨΖΤ2-Μ6Ξ  και στην απόφαση έγκρισης 

Πρακτικό 17ο/06-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2Μ846ΨΖΤ2-Γ31 & ΑΔΑΜ: 22REQ010698630 2022-06-07), 

με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Αντικείμενο του έργου 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» με σκοπό την πληροφόρηση 

του κοινού και την κατατόπιση του για το τι υλικό διαθέτει η βιβλιοθήκη και πως μπορεί να 
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έχει πρόσβαση σε αυτό, θα κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών εικονικής περιήγησης και 

προβολής μέσω διαδικτύου. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος εικονικού περιβάλλοντος περιήγησης και 

ξενάγησης που αναπαριστά του χώρους τους βιβλιοθήκης και έχει ενσωματωμένη 

πληροφόρηση για κάθε ιδεατό σημείο ενδιαφέροντος. Το νέο σύστημα θα φιλοξενηθεί σε 

κρατικές υποδομές της βιβλιοθήκης και το έργο απαρτίζεται από τα παραδοτέα: 

 Φωτογράφιση χώρου 360 μοίρες και ψηφιακή αναπαράσταση αντικειμένων 

 Σύστημα εικονικής περιήγησης/ξενάγησης 

 

Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τις  τριάντα επτά  

χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 και συγκεκριμένα τις 

εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600040καιτίτλο ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ 

ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ (ΠΚ 2017ΣΕ544000036 2017ΣΕ54400060) (2020ΣΕ54400022) στον  

αντίστοιχο ΚΑΕ.   

 

Αντικείμενο της προμήθειας (72262000-9  Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» αποτελείται από την 

Κεντρική βιβλιοθήκη που διαθέτει το δανειστικό τμήμα, την συλλογή με τις εκδόσεις της 

βιβλιοθήκης, τις κλειστές συλλογές σπάνιων εκδόσεων, το ιστορικό αρχείο εγγράφων και 

παλαιτύπων και συλλογές αντικειμένων πολιτιστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος. 

Παράλληλα, λειτουργεί και σε άλλο κτίριο παράρτημα της βιβλιοθήκης με τις συλλογές 

ενήλικης, εφηβικής και παιδικής λογοτεχνίας για δανεισμό.  

 

Αντικείμενο του έργου 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλική Πιτόσκα» με σκοπό την πληροφόρηση 

του κοινού και την κατατόπιση του για το τι υλικό διαθέτει η βιβλιοθήκη και πως μπορεί να 

έχει πρόσβαση σε αυτό, θα κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών εικονικής περιήγησης και 

προβολής μέσω διαδικτύου. 

Στόχος είναι η δημιουργία ενός συστήματος εικονικού περιβάλλοντος περιήγησης και 

ξενάγησης που αναπαριστά του χώρους τους βιβλιοθήκης και έχει ενσωματωμένη 
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πληροφόρηση για κάθε ιδεατό σημείο ενδιαφέροντος. Το νέο σύστημα θα φιλοξενηθεί σε 

κρατικές υποδομές της βιβλιοθήκης και το έργο απαρτίζεται από τα παραδοτέα: 

 

 Φωτογράφιση χώρου 360 μοίρες και ψηφιακή αναπαράσταση αντικειμένων 

Θα γίνει πανοραμική λήψη οπτικής ροής βίντεο σε 360 μοίρες σε όλους τους χώρους της 

κεντρικής βιβλιοθήκης και του παραρτήματος με το δανειστικό τμήμα. Θα καταγραφούν σε 

βίντεο αναλύσεως τουλάχιστον 4Κ οι διαδρομές εντός των χώρων με έμφαση τα σημεία 

ενδιαφέροντος. Επίσης θα αποτυπωθούν ψηφιακά 30 αντικείμενα που θα επιλεγούν από 

την βιβλιοθήκη και θα απεικονίζονται από όλες τις όψεις σε αντίστοιχη ανάλυση με το 

βίντεο. Ενδεικτικά αντικείμενα πολιτιστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος που θα 

προβληθούν και θα αναδειχθούν είναι εργαλεία τυπογράφου, παραδοσιακές στολές σε 

ανδρείκελο, γεωργικά εργαλεία κτλ. 

 

 Σύστημα εικονικής περιήγησης/ξενάγησης 

Το πληροφοριακό σύστημα θα είναι προσβάσιμο από φυλλομετρητή/ φορητή έξυπνη 

συσκευή και θα προβάλει βίντεο που προέρχεται από την φωτογράφηση των χώρων της 

βιβλιοθήκης που περιγράφηκε. Θα επιτρέπει την πλοήγηση στους χώρους της βιβλιοθήκης, 

την επιλογή σημείων ενδιαφέροντος όπου θα προβάλλεται πρόσθετη πληροφορία όπως 

κείμενα και τα ψηφιακά αντικείμενα που αναφέρθηκαν και θα περιστρέφονται ώστε να 

προβάλλεται κάθε όψη τους, όπως και θα υπάρχει η επιλογή για μεγέθυνση. Όλο το 

σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την πολιτιστική και επιστημονική περιγραφή για την 

καλύτερη αποτύπωση της βιβλιοθήκης, των τμημάτων και των αντικειμένων της. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του υπεύθυνη 

δήλωση, ότι είναι φυσικό πρόσωπο ή εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 

Πληροφορικής και ότι έχει τη δυνατότητα να εκδώσει τα απαραίτητα παραστατικά. Επίσης, 

πρέπει να δηλώνει ότι η υπηρεσία θα προσφερθεί από τον ίδιο τον ανάδοχο ή από νόμιμο 

υπάλληλό του και όχι από υπεργολάβο.  

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει, πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, 

που να εμπίπτει στο αντικείμενο παροχής Υπηρεσίας του Έργου καθώς και πιστοποιητικό 

διαχείρισης έργων Prince2. 

3. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να μπορεί να πιστοποιήσει εμπειρία στην καταγραφή 

βίντεο πανοραμικής λήψης 360 μοιρών σε χώρους, σε κίνηση, καθώς και στην 
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φωτογράφηση και ψηφιακή απεικόνιση πολιτιστικών αντικειμένων συλλογών δημόσιων 

οργανισμών. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 2 έργα με 

πληροφοριακά συστήματα σε οργανισμούς αντίστοιχου και μεγαλύτερου μεγέθους με τη 

Βιβλιοθήκη, όπως Δημόσιες ή Δημοτικές Βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, δημόσιους φορείς κλπ., για πρόσβαση και διάχυση 

ψηφιοποιημένου πολιτιστικού υλικού με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών προβολής και 

ανάρτηση και τεκμηρίωση του ψηφιοποιημένου υλικού στα συγκεκριμένα πληροφοριακά 

συστήματα. Για το σκοπό αυτό πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του σχετική 

βεβαίωση για την επιτυχή ολοκλήρωση τους, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο της 

αναθέτουσας αρχής.  

 

4. Στην προσφορά του ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τα εργαλεία που θα 

χρησιμοποιήσει και να δείξει ότι αυτά εκπληρώνουν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, κάνοντας συγκεκριμένη αναφορά στην 

τεκμηρίωση των εργαλείων.  

5. Με την ανάθεση της σχεδίασης και την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεργάζεται στενά με το προσωπικό της Δ.Κ.Β.Φ. Η μη 

συμμόρφωση με αυτή τη συμβατική υποχρέωση καθιστά τον ανάδοχο έκπτωτο. Ο 

ανάδοχος δεν υποχρεούται να συμμορφώνεται με οδηγίες που αντίκεινται στις παρούσες 

τεχνικές προδιαγραφές.  

6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει το αντικείμενο του έργου 

πλήρως λειτουργικό με βάση τα όσα ορίζονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. 

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟ E-MAIL ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ: biblflor@otenet.gr  από την ημέρα ανάρτησης της παρούσης έως και Πέμπτη 

9 Ιουνίου 2022 

 

Φάκελος Προσφοράς  

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο 

φάκελο ταχυδρομικώς (το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των προσφορών βεβαιώνεται με τη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου) ή αυτοπροσώπως τις καθημερινές και ώρες 9.00-13.00 στο 

Παράρτημα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας (Μ. Αλεξάνδρου 

&Ναούσης),Τ.Θ. 121, Φλώρινα Τ.Κ 53100 μέχρι και την 14-06-2022 και ώρα 12:00. 

ΑΔΑ: ΨΩΓΒ46ΨΖΤ2-Γ16





5 
 

Ο χρόνος υποβολής προσφοράς είναι από την ανάρτηση της παρούσας μέχρι την Τρίτη 14– 

06 - 2022 και ώρα 12:00. 

Ο χρόνος παράδοσης όλης της προμήθειας θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» (Πλήρης Επωνυμία, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – εφόσον υπάρχει) ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την «Προμήθεια  

συστήματος εικονικού περιβάλλοντος περιήγησης, ξενάγησης  και προβολής μέσω 

διαδικτύου στα πλαίσια αναβάθμισης της  υφιστάμενης ιστοσελίδας της Δημόσιας 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης Φλώρινας»  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιστόσκα». 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη 14/ 06/2022 και ώρα 

12.00  

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

α) Οικονομική προσφορά από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή)  

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

γ) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  

δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται 

από αρμόδια δικαστική αρχή ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το 

οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 

4412/12. Η υποχρέωση αποσπάσματος αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) των διαχειριστών 

τους. Στις δε περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλου και 

όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ε) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 

προσώπου: ε1) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται 
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τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, 

ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας). ε2) σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα 

σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 

ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού 

προσώπου και η νόμιμη εκπροσώπησή του. Σε περίπτωση που τα έγγραφα 

σύστασης/ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα θα πρέπει να προσκομιστούν οι σχετικές 

τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα 

απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να προσκομιστεί και αυτή. Στην περίπτωση που 

ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19.2 του Ν. 

4412/2016, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης. Κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Τον ανάδοχο που θα προκύψει 

βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των 

προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να 

αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά 

την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η 

παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα 

τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της. 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις 

προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές 

και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία. 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας υποβολής των προσφορών. 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.  

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων.  

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω 

τύπο: 

 

Πίνακας Βαθμολόγησης Κριτηρίων Αξιολόγησης 

A/A Κριτήρια Αξιολόγησης Συντελεστές 

Βαρύτητας 

1. Συνολική παρουσίαση οικονομικούφορέα 10% 

2. Αναλυτική περιγραφή προσέγγισης/ Κατανόηση των απαιτήσεων 

του έργου / Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης 

20% 

3. Οργάνωση/ Διοίκησηέργου 10% 

4. Ποιότητα και Ικανότητα του Τρόπου Υλοποίησης του Έργου (Σχέδιο 

εργασίας και ανάλυση φάσεων του έργου, Περιγραφή 

δραστηριοτήτων κάθε φάσης, Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης) 

30% 

5. Κατάρτιση ομάδας έργου (Σχήμα Διοίκησης & Ομάδα Έργου) – 

Αναλυτικά για κάθε μέλος 

30% 

 Σύνολο 100% 

 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των τεχνικών προσφορών είναι αυτόνομη με βάση 

το 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι αιτούμενες προδιαγραφές. Η 

βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 

οι αιτούμενες προδιαγραφές.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου (1, 2, 3, 4, και 5) είναι το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του και η συνολική 

βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
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των κριτηρίων. Η τελική βαθμολογία βάσει των παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 

βαθμούς.  

Στη συνέχεια, για τις προσφορές των οποίων η «Τεχνική Προσφορά» έχει γίνει αποδεκτή και 

έχει αξιολογηθεί, ανοίγεται ο φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».  

Γίνεται αξιολόγηση της Οικονομικής προσφοράς που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

φακέλου «Οικονομική Προσφορά». Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και δεν υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό του έργου, σημειώνεται η συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή 

του υποψηφίου Αναδόχου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει διευκρινήσεις 

από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων των προσφορών, οι οποίοι 

οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού 

εγγράφου, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δε θα παράσχουν τις 

αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας.  

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη 

σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Λi = 0,80 * ( Ti / Tmax ) + 0,20 * (Kmin/Ki) όπου: 

• Tmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

• Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

• Kmin το συνολικό κόστος της Προσφοράς µε τη μικρότερη τιμή 

• Κi το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

• Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

• Προσφορές που έχουν ίση τιμή για το Λi θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι 

ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα τάξη με βάση τη βαθμολογία της 

Τεχνικής Προσφοράς(Τi) 

• Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία(Λ). 
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Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες 

κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου 

Προμηθευτών Δημοσίου  και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων παρ. 7 άρθρου 375 Ν. 4412/16. 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), άρθρο 375, παρ. 7 του Ν.4412/2016 

όπως ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 

ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), άρθρο 350, παρ.3 του Ν.4412/2016 όπως 

ισχύει). Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ 

ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου. 

γ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος (4% για προμήθειες και 8% για παροχή υπηρεσιών) επί του καθαρού 

ποσού (άρθρο 64 του Ν. 4172/2013)δ) ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

 

Η Προϊσταμένη 

 
Κικιλίντζα Μαρία 
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