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ΠΡΟΣ

: Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για το διαγωνισµό του θέµατος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ

: Τεύχη δηµοπράτησης για την επιλογή Αναδόχου Παραχώρησης για την
"Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση
Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) Καβάλας στο τµήµα 13.5 και
Καρβάλης στο τµήµα 14.1 της Εγνατίας Οδού".

Παρακαλούµε όπως αντικαταστήσετε τη σελίδα του Παραρτήµατος ΙΙ της ∆ιακήρυξης στα τεύχη του
θέµατος, µε την αποστελλόµενη, µε το παρόν, σελίδα.
Το διορθωµένο Τεύχος της ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε
http://www.egnatia.eu. αντικαθιστώντας το προηγούµενο.

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε µε την κα Κατερίνα Τζώρα ή την κα Μαρία
Πασχάλη, τηλ. 2310-470.448, 470.393, fax 2310-470.297.

∆ηµήτριος Τσιαπραλής
∆ιευθυντής Συµβάσεων

Συνηµµένα
Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης
του θέµατος προς αντικατάσταση (µία σελίδα)

Εσωτερική ∆ιανοµή
1. Προϊσταµένη Τοµέα Παραχωρήσεων και Υποστήριξης
2. Τοµεάρχη Εκτέλεσης Έργων
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000 / ISO 9001: 2000 – Αρ. 02.34.02-28/677

Παράρτηµα ΙΙ
Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
H Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα αξιολογήσει την Τεχνική Προσφορά κάθε διαγωνιζόµενου που
µετέχει στο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και θα βαθµολογήσει κάθε ένα
από τα κριτήρια i του πιο κάτω πίνακα Α΄ µε ένα βαθµό από το 0 µέχρι το 20 (βαθµοί Β1,
Β2, Β3, Β4)
Για κάθε τεχνική προσφορά θα υπολογισθεί ένας (1) βαθµός Β µε βάση τον
τύπο:
Β = Σ (Κi * Βi) / ΣΚi = (Κ1*Β1+Κ2*Β2+Κ3*Β3+Κ4*Β4) / (Κ1+Κ2+Κ3+Κ4)
όπου
i = κριτήριο του πίνακα Α΄ (1, 2, 3 και 4)
Κi = το βάρος του αντίστοιχου κριτηρίου i
Βi = η βαθµολογία στο αντίστοιχο κριτήριο i.
Η βαθµολογία Βi κάθε κριτηρίου από την Επιτροπή, θα είναι µε προσέγγιση πρώτου
δεκαδικού ψηφίου και ο βαθµός Β θα υπολογισθεί µε δύο δεκαδικά ψηφία.
Τεχνική προσφορά αποκλείεται από την παραπέρα διαδικασία και δεν ανοίγεται η χρονική
και οικονοµική προσφορά του διαγωνιζόµενου όταν ισχύει έστω και µία από τις παρακάτω
συνθήκες:
α) η βαθµολογία Β είναι µικρότερη του δεκατρία (Β < 13)
β) το Β1 είναι µικρότερο του δεκατρία 13 (κριτήριο 1ο)
γ) το Β2 είναι µικρότερο του δεκατρία 13 (κριτήριο 2ο)
δ) το Β3 είναι µικρότερο του δώδεκα 12 (κριτήριο 3ο)
ε) το Β4 είναι µικρότερο του δώδεκα 12 (κριτήριο 4ο)
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κριτήρια i
1. Αισθητική κτιρίων και υπαιθρίων χώρων.

Βάρος κριτηρίου (Ki)
35%

2. Λειτουργικότητα σε συνδυασµό µε επιφάνεια
κατάληψης κλειστών και ηµιυπαιθρίων χώρων.
Ανταπόκριση στα κριτήρια σχεδιασµού ΕΟΑΕ

40%

3. Πληρότητα και ορθότητα Τεχνικής Περιγραφής
Υλικών και Εργασιών σε συνδυασµό µε την
ποιότητα κατασκευής

20%

4. Πληρότητα και ορθότητα παρουσίασης Μελετών
(σχέδια, τεχνική περιγραφή, πίνακες, εκθέσεις
κ.α.)

5%
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