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ΠΡΟΣ : Όλους τους ενδιαφερόµενους 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συµµετοχής σε διαγωνισµό για την «Προµήθεια και 

εγκατάσταση συστήµατος ενόργανης παρακολούθησης 
παραµόρφωσης, µετακίνησης και  θερµοκρασίας της γέφυρας Τ9 στο 
οδικό τµήµα Άραχθου - Περιστερίου της Εγνατίας οδού» 

 
Άρθρο 1: ∆ιαγωνισµός Προµήθειας 

 
Η Εταιρία µας σας προσκαλεί να συµµετάσχετε σε διαγωνισµό επιλογής αναδόχου της 
προµήθειας του θέµατος, προϋπολογισµού 30.000 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 
που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα «∆ιαδικασία Προµηθειών» 
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό, συνιστά τεκµήριο ότι ο συµµετέχων έλαβε πλήρη γνώση του 
παρόντος κειµένου και απεδέχθη τη νοµιµότητά του. 

 
 

Άρθρο 2: Ζητούµενα προϊόντα και υπηρεσίες 
 

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι προϋποθέσεις για τις οποίες καλείστε να υποβάλλετε 
προσφορά είναι οι εξής: 

 
α)   Προϊόντα / Υπηρεσίες  
 
α/α Προϊόντα Τεµάχια 

ή µέτρα 
1 Παραµορφωσιόµετρα στατικά (τύπου παλλόµενης χορδής ή εφάµιλλου) 

βιδωτά πάνω στο σκυρόδεµα µε ενσωµατοµένο θερµόµετρο, πλήρως 
τοποθετηµένα 
 

12 

2 Καλώδιο σύνδεσης παραµορφωσιοµέτρων µε την µονάδα καταγραφής 1200µ 
3 Αρµόµετρα µέτρησης µετακίνησης διακένου και µέτρησης διαδροµής 

αποσβεστήρων.(πλήρως τοποθετηµένοι) 
4 

4 Καλώδιο σύνδεσης αρµοµέτρων µε την µονάδα καταγραφής 800µ 
5 Στατικοί αισθητήρες µέτρησης γωνίας απόκλισης τοίχων ακροβάθρων και  

πτερυγοτοίχων (ηλεκτροστάθµες), πλήρως τοποθτηµένοι, 
4 

6 Καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροσταθµών µε την µονάδα καταγραφής 800µ 
4 Ψηφιακός καταγραφέας συνόλου αισθητήρων πολυκαναλικός  µε modem 

κινητής τηλεφωνίας, ταυτόχρονης καταγραφής 12 παραµορφωσιοµέτρων (µε 
τα θερµόµετρά τους), 4 ηλεκτροσταθµών, 4 αρµοµέτρων.  

1 

5 Αναγκαίο λογισµικό επικοινωνίας – επεξεργασίας καταγραφών 
 

1 

6 Κάρτα τηλεπικοινωνίας (µόντεµ) κινητής τηλεφωνίας 
 

1 
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β) Θέση ενοργάνωσης, Τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας, εγκατάστασης,  
λειτουργίας 
 
Η θέση ενοργάνωσης και οι τεχνικές Προδιαγραφές προµήθειας, εγκατάστασης,  `    
λειτουργίας των ως άνω προϊόντων περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι. 

 
γ) Τόπος εγκατάστασης προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών 

 
Τα προϊόντα (επιστηµονικά όργανα) θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στο 
εσωτερικό του κιβωτιοειδούς φορέα, στο διάκενο των ακραίων αρµών, στις θέσεις των 
υδραυλικών αποσβστήρων και στα τοιχώµατα των ακροβάθρων και πτερυγοτοίχων της 
γέφυρας Τ9/Τ11, στο οδικό τµήµα Α/Κ Αράχθου – Α/Κ Περιστερίου της Εγνατίας Οδού. 
Ζητείται η παροχή υπηρεσιών προµήθειας, αρχικής εγκατάστασης και επίδειξης καλής 
λειτουργίας. Λεπτοµερής περιγραφή των θέσεων εγκατάστασης των επιστηµονικών 
οργάνων δίνεται στο Παράρτηµα Ι. 
 

δ) Χρόνος παράδοσης 
Όλες οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ενός (1) µήνα από την 
υπογραφή της σύµβασης.  

 
ε) Τρόπος και Χρόνος πληρωµής  

Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µε τις τιµές µονάδος της Οικονοµικής του 
Προσφοράς, η οποία αποτελεί εύλογο τίµηµα της προµήθειας. Ο Προµηθευτής εγγυάται 
ρητά και ανεπιφύλακτα, µε την έννοια του άρθρου 696 του Αστικού Κώδικα την 
Οικονοµική του Προσφορά, στην οποία συµπεριλαµβάνεται το όφελος και τα γενικά 
έξοδά του για την εκτέλεση της ανατιθέµενης προµήθειας. 

 
Η συνολική συµβατική αξία για την προµήθεια και εγκατάσταση των προϊόντων θα 
καταβληθεί στο τέλος του επόµενου µήνα από την ολοκλήρωση της παράδοσης, της 
εγκατάστασης και λειτουργίας των προϊόντων η οποία θα πιστοποιηθεί µε την έκδοση 
του Πρωτοκόλλου προσωρινής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προµήθειας.  

 
Τον Προµηθευτή βαρύνουν οι νόµιµες ισχύουσες κρατήσεις, όπως ο φόρος εισοδήµατος, 
η παρακράτηση φόρου και λοιπές κρατήσεις κατά περίπτωση εκτός από τον Φ.Π.Α., που 
βαρύνει την Εταιρία µας. 

 
στ) Εγγύηση του Κατασκευαστή 

Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται από έγγραφη εγγύηση του 
Κατασκευαστή διάρκειας τουλάχιστον δυο ετών.   

 
ζ) Οδηγίες χρήσεως προϊόντων 

Όλα τα προσφερόµενα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης του 
Κατασκευαστή. 
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Άρθρο 3: Κριτήρια Κατακύρωσης της Προµήθειας και Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας αποτελεί η πλέον συµφέρουσα προσφορά.  
Η τεχνική προσφορά και η οικονοµική προσφορά των υποψηφίων βαθµολογούνται σε 
εκατονταβάθµια κλίµακα και η βαρύτητα εκάστης στην τελική βαθµολογία των 
υποψηφίων ορίζεται σε εξήντα πέντε (65%) και τριάντα πέντε (35%) αντίστοιχα, 
σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας. 
Για την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

 
1. Απόλυτη συµµόρφωση Τεχνικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών του 

εξοπλισµού µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήµατος Ι. 
2. Προηγούµενη Εµπειρία και εφαρµογές των ίδιων και παρόµοιων προϊόντων από 

τον υποψήφιο προµηθευτή.  
3. Τεχνική υποστήριξη συστήµατος οργάνων  
4. Τυχόν καλύτερος χρόνος παράδοσης, αρχικής εγκατάστασης, επίδειξη καλής 

λειτουργίας 
5. Τυχόν πρόσθετος χρόνος εγγύησης του εγκατεστηµένου συστήµατος. 

  
Άρθρο 4: Απαιτούµενα έγγραφα συµµετοχής στη διαδικασία  
 
Για να µην αποκλειστείτε από το διαγωνισµό, θα πρέπει να προσκοµίσετε «Φάκελο Συµµετοχής» 
που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά συµµετοχής, το φάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς και το φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα, που θα 
υποβληθούν από τον Προµηθευτή, θα είναι συντεταγµένα ή επισήµως µεταφρασµένα στην 
ελληνική γλώσσα κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ. Πολ. ∆. και 53 του Κώδικα περί 
∆ικηγόρων. Επικρατούσα διατύπωση είναι πάντοτε η ελληνική. Εξαιρούνται τα έγγραφα 
τεχνικών χαρακτηριστικών τα οποία µπορούν να είναι είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική 
γλώσσα. 
 

 
4.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι τα εξής: 

 
4.1.1 Φορολογική ενηµερότητα (βεβαίωση αρµόδιας ∆.Ο.Υ.). 
 
4.1.2 Ασφαλιστική ενηµερότητα (βεβαίωση ΙΚΑ). 
 
Η ισχύς αυτών πρέπει να καλύπτει την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

 
4.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του συνεργαζόµενου Κατασκευαστή ή Οίκου κατασκευής µε 
την οποία θα δεσµεύεται για τη συνεργασία του µε το συµµετέχοντα µέχρι την οριστική 
παραλαβή της προµήθειας.  
 
4.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος µε την οποία θα βεβαιώνεται η πλήρης και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της πρόσκλησης.  
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4.2  Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
 
Ο φάκελος πρέπει να είναι σφραγισµένος και να περιέχει τα ακόλουθα:  

 
4.2.1 Πλήρη περιγραφή και λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού σε πλήρη 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος I. Θα περιλαµβάνει: 
• Έναν πίνακα που θα δηλώνει µε ακρίβεια την ποσότητα και τον τύπο των 

οργάνων.  
• Τις λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές των οργάνων όπως αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Ι. 
 
 

4.2.2 Εµπειρία του Προµηθευτή του εξοπλισµού. Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει πίνακα 
που θα περιλαµβάνει λεπτοµέρειες (αριθµό µονάδων, ηµεροµηνία προµήθειας, συνολική 
δαπάνη, αγοραστή κτλ) σχετικά µε τις πρόσφατες (5 ετών) πωλήσεις παρόµοιου 
εξοπλισµού που πραγµατοποίησε ο προµηθευτής αυτού. (Οι πληροφορίες αυτές δεν θα 
δηµοσιοποιούνται) 

 
 

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να φέρει σε κάθε σελίδα σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου 
εκπροσώπου του υποψήφιου Προµηθευτή στα 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 και 4.2.4. 
 
4.3 Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς 
 
Ο φάκελος πρέπει να είναι κλειστός και να περιλαµβάνει την προσφορά του υποψηφίου 
σύµφωνα µε το ειδικό έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς που συνοδεύει το παρόν ως 
Παράρτηµα II. 

 
Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου 
του υποψήφιου Προµηθευτή. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές είναι σε ευρώ, θεωρούνται σταθερές και οριστικές και δεν υπόκεινται σε 
αναπροσαρµογή, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία µέχρι και την περάτωση της υπόψη 
προµήθειας. Για το λόγο αυτό η συµµετοχή κάθε ενδιαφερόµενου στο διαγωνισµό, συνεπάγεται 
τη ρητή, ανεπιφύλακτη και αµετάκλητη παραίτησή του από κάθε υπέρ αυτού δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών που προσφέρθηκαν και που τυχόν απορρέει από άλλη σχετική 
διάταξη. 
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω, κρίνονται απαράδεκτες.  
Εναλλακτικές ή διορθωµένες προσφορές ή αντιπροσφορές ή οποιεσδήποτε προτάσεις που 
µπορούν να χαρακτηριστούν ως αντιπροσφορές, δεν θα λαµβάνονται υπόψη σε κανένα στάδιο 
της διαδικασίας. 
 
 
Άρθρο 5: Προθεσµία υποβολής προσφορών - Έγκυρη συµµετοχή 
 
5.1 Οι φάκελοι συµµετοχής στο διαγωνισµό (φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, φάκελος 
Τεχνικής Προσφοράς και φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) θα πρέπει να έχουν παραδοθεί 
στην «Εγνατία Οδός ΑΕ» µέχρι την Παρασκευή 09/12/2011 και ώρα 11:00. 
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5.2 Οι προσφορές θα κατατίθενται στη Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της ΕΟΑΕ ή θα 
αποστέλλονται ταχυδροµικά στην παρακάτω διεύθυνση : 
 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ 
6ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΘΕΡΜΗΣ 
Τ.Κ. 57001 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑ∆Α 
 
5.3 Οι προσφέροντες φέρουν την ευθύνη της εµπρόθεσµης υποβολής των προσφορών 
τους ακόµη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας. 
 
5.4 Ο «Φάκελος Συµµετοχής» θα συνοδεύονται από µια σχετική επιστολή / αίτηση, θα είναι 

καλά σφραγισµένος (κλειστός) και πάνω του θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία: 
i. Τίτλος προµήθειας: «Συµµετοχή σε διαγωνισµό για την προµήθεια και εγκατάσταση 

συστήµατος ενόργανης παρακολούθησης παραµόρφωσης, µετακίνησης και  
θερµοκρασίας της γέφυρας Τ9 στο οδικό τµήµα Άραχθου - Περιστερίου της Εγνατίας 
οδού». 

ii. Ηµεροµηνία λήξης επίδοσης προσφορών : 09.12.2011 
iii. Πλήρη στοιχεία του συµµετέχοντα (όνοµα – διεύθυνση – τηλέφωνο – φαξ – email  
iv. Η φράση: «Να ανοιχθεί µόνο από την αρµόδια Επιτροπή Προµήθειας». 

 
 
Άρθρο 6: ∆ιεξαγωγή διαδικασίας 
 
6.1  Οι προσφορές θα ανοιχθούν σε δηµόσια (επιτρέπεται η παρουσία εκπροσώπων των 
Υποψηφίων Προµηθευτών) συνεδρίαση της Επιτροπής Προµήθειας την Παρασκευή 
09/12/2011 και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία της ΕΟΑΕ στην παραπάνω διεύθυνση. 
 
6.2  Την παραπάνω ηµέρα και ώρα η Επιτροπή προχωρά στην καταγραφή των προσφορών 
κατά σειρά αριθµού πρωτοκόλλου της ΕΟΑΕ και στην αποσφράγιση τους. Προσφορές που 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν. Κατά την αποσφράγιση η 
Επιτροπή διαγωνισµού µονογράφει τους σφραγισµένους φακέλους Οικονοµικής Προσφοράς, 
που εµπεριέχονται και στη συνέχεια ελέγχει, αν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και ο Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς είναι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.  
Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τις αποδεκτές προσφορές και σε µυστική συνεδρίαση ή 
συνεδριάσεις κρίνει και αξιολογεί µε βάση τα Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς και στη 
συνέχεια βαθµολογεί τις Τεχνικές Προσφορές των υποψηφίων που έγιναν αποδεκτές. Με βάση 
τους βαθµούς των κριτηρίων και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών (Παράρτηµα ΙΙΙ) 
προσδιορίζεται για κάθε συµµετέχοντα ο Σταθµισµένος Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ). 
 
6.3 Η Επιτροπή συντάσσει το “Πρακτικό Ι” του διαγωνισµού (της διαδικασίας αξιολόγησης) 
µε τα παραπάνω και τις βαθµολογίες των συµµετεχόντων που περιλαµβάνονται σε σχετικούς 
πίνακες και το ανακοινώνει στους συµµετέχοντες µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος. 
 
6.4 Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά του Πρακτικού Ι και την οριστικοποίηση 
του πίνακα βαθµολογίας, η Επιτροπή του διαγωνισµού σε δηµόσια συνεδρίασή της (η 
ηµεροµηνία γνωστοποιείται  µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος) αποσφραγίζει τους 
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φακέλους Οικονοµικών Προσφορών των συµµετεχόντων που δεν απορρίφθηκαν, υπολογίζει 
την ανηγµένη προσφορά κάθε ενός και κατατάσσει τις προσφορές κατά φθίνουσα σειρά.  
 
6.5 Η Επιτροπή, µετά την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας, συντάσσει το «Πρακτικό ΙΙ» 
που περιλαµβάνει και την εισήγησή της προτείνοντας τον επικρατέστερο υποψήφιο 
Προµηθευτή. Η απόφαση της Επιτροπής γνωστοποιείται  µέσω τηλεοµοιοτυπικού µηχανήµατος. 
Το αρµόδιο όργανο της ΕΟΑΕ θα αποφανθεί επί του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και θα 
προβεί στην ανάθεση της Σύµβασης. 
 
6.6 Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να καλέσει τους 
συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που 
υπέβαλαν, όχι όµως και να προσκοµίσουν τυχόν ελλείποντα. ∆ιατηρεί επίσης το δικαίωµα να 
ζητήσει από τους συµµετέχοντες πρόσθετες πληροφορίες πέραν των προβλεποµένων στην 
παρούσα Πρόσκληση επί της τεχνικής τους προσφοράς.  
  
6.7 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας, οι οποίες θα απευθύνονται προς την Επιτροπή του διαγωνισµού και θα 
ασκούνται δια καταθέσεώς τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής εντός 
δύο (2) εργάσιµων ηµερών από τη δηµόσια ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου 
σταδίου. Η Επιτροπή ελέγχει όλα τα στοιχεία των ενστάσεων και εισηγείται στο αρµόδιο όργανο, 
το οποίο αποφασίζει οριστικά επί των ενστάσεων. 
 

 
Άρθρο 7: Χρόνος ισχύος των προσφορών 
 
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα εξήντα (60) 
ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης των προσφορών. 

 
 

Άρθρο 8: Έγκριση αποτελέσµατος – Κατακύρωση διαγωνισµού 
 
8.1 Ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε την έγκριση του αποτελέσµατος από το αρµόδιο όργανο 
της ΕΟΑΕ µετά από εισηγητικό Πρακτικό της Επιτροπής του διαγωνισµού, που έχει τη 
δυνατότητα να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για το σύνολο των προς προµήθεια 
προϊόντων / υπηρεσιών ή µέρος αυτών. Στην περίπτωση µείωσης των προς προµήθεια 
προϊόντων / υπηρεσιών, η αµοιβή του προµηθευτή θα µειωθεί ανάλογα, η δε Αναθέτουσα Αρχή 
δεν θα υπέχει καµία υποχρέωση καταβολής οποιαδήποτε αποζηµίωσης του Προµηθευτή για 
την εν λόγω µείωση. 
 
8.2 Η ΕΟΑΕ διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα να κατακυρώσει, να ακυρώσει και να 
επαναλάβει το διαγωνισµό (µε τροποποίηση ή όχι των όρων και των προδιαγραφών), να 
ζητήσει βελτίωση της πλέον συµφέρουσας προσφοράς ή να µαταιώσει την προµήθεια.  
 
8.3 Σε κάθε περίπτωση από τα αναφερόµενα στα προηγούµενα άρθρα της παρούσας κατά 
την εκτέλεση της προµήθειας υπερισχύει η σύµβαση, όπως θα υπογραφεί µετά την απόφαση 
κατακύρωσης. 
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8.4 Η ανακοίνωση της επιλογής του επιτυχόντος µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη ισχύος των 
Προσφορών, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφ' όσον αυτός την αποδεχθεί. 
 
8.5 Ο επιλεγείς προµηθευτής καλείται για τη σύναψη της σχετικής συµβάσεως εντός 
εύλογης προθεσµίας. Σε περίπτωση µη έγκαιρης προσέλευσής του για την υπογραφή της 
σύµβασης, κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση που του έγινε και από κάθε δικαίωµα που 
απορρέει από αυτήν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα ανάθεσης της προµήθειας 
στους υπόλοιπους κατά σειρά κατάταξης συµµετέχοντες. 
 
 
Άρθρο 9: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  

 
Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο Προµηθευτής οφείλει να καταθέσει στην ΕΟΑΕ εγγύηση 
για την καλή εκτέλεση της σύµβασης. Η εγγυητική επιστολή  θα απευθύνεται προς την «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» και θα ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 10 % της προσφοράς του Προµηθευτή 
(χωρίς να υπολογίζεται το ΦΠΑ). Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής είναι ο χρόνος 
µέχρι την οριστική παραλαβή της σύµβασης, δηλαδή δύο χρόνια από την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 
Η εγγυητική επιστολή θα αναφέρει ρητά την ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη και τον αριθµό της 
εγγυητικής, τον τίτλο της προµήθειας, την υπηρεσία στην οποία απευθύνεται, την πλήρη 
επωνυµία και διεύθυνση του συµµετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται, τη διάρκεια ισχύος της 
µέχρι την οριστική παραλαβή (2 ετών), την ανεπιφύλακτη παραίτηση από το δικαίωµα της 
διζήσεως µέχρι το παραπάνω ποσό καθώς και την υποχρέωση καταβολής του ποσού της 
εγγύησης µέσα σε τρεις µέρες από τη σχετική ειδοποίηση χωρίς ένσταση ή αντίρρηση. 
 
Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   

 
 
                                                                                                  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΤΣΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΕΙΞΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 
ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΒΑΘΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ Τ9/Τ11 
 
Α)  ΘΕΣΗ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  
 
 Η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε., στο πλαίσιο συµµετοχής της στο ερευνητικό πρόγραµµα 

“Integrated European RIsk reduction  System” χρειάζεται την προµήθεια, εγκατάσταση και 

λειτουργία κατάλληλου συστήµατος επιστηµονικών οργάνων προκειµένου να διεξάγει  

συστηµατική ενόργανη παρακολούθηση του φορέα της γέφυρας δεξιού κλάδου Τ9/Τ11, στο 

οδικό τµήµα από Α/Κ Αράχθου έως τον Α/Κ Περιστερίου της Εγνατίας Οδού, στην χ.θέση 

96+010 (σχήµα 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Θέση γέφυρας  Τ9 – Τ11. 

 

Η γέφυρα αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φορείς, ο καθένας φέρει  από έναν από τους δύο 

κλάδους  της Εγνατίας Οδού: Η T9  η οποία φέρει το δεξιό κλάδο της Εγνατίας Οδού ο οποίος 

και µόνο θα ενοργανωθεί, έχει συνολικό µήκος 409m αποτελείται από 4 ανοίγµατα µε µήκη  

(44m+105m+155m+105m). Ο φορέας συνδέεται µονολιθικά µε τα βάθρα M1 και M2 και µέσω 

ΓΓέέφφυυρραα  TT99--TT1111  
ΧΧ..ΘΘέέσσηη  ++9966..001100  
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εφεδράνων µε τα ακρόβαθρα A1 και  A2 και µε το δυτικό βάθρο Ma (σχήµα 2). Το πλάτος του 

καταστρώµατος κάθε κλάδου είναι 14.45m. Ο φορέας είναι  κιβωτιοειδής µεταβλητού ύψους 

από 4.00m στο κλειδί (µέση ανοίγµατος και στηρίξεις στα ακρόβαθρα) έως 10.74m στις 

στηρίξεις µε τα βάθρα Μ1, Μ2s), προεντεταµένος και κατασκευασµένος µε τη µέθοδο της 

συµµετρικής προβολοδόµησης.  

Το εσωτερικό του κιβωτιοειδούς φορέα της γέφυρας είναι προσβάσιµο από τις γαλαρίες και 

θυρίδες επίσκεψης των ακροβάθρων Α1, Α2. 

 

 
Σχήµα. 2: Γενική άποψη της γέφυρας 

 
Λόγω των προαναφερθεισών αβεβαιοτήτων είναι απαραίτητο να παρακολουθείται µε δίκτυο 

αισθητήρων σε συνεχή βάση ο φορέας της γέφυρας για : 

α) Τον προσδιορισµό της βέλτιστης χρονικής στιγµής απαιτούµενης διορθωτικής ανύψωσης 

των άκρων της γέφυρας και τοποθέτησης επιθεµάτων, στην περίπτωση µεγάλου εύρους 

ερπυστικών παραµορφώσεων (κατακόρυφων κινήσεων των άκρων).  

β) Την έγκαιρη διάγνωση αλλαγών/ βλάβης του προεντεταµένου φορέα της γέφυρας λόγω 

ερπυστικών ή ισχυρών κατολισθητικών κινήσεων των ακροβάθρων, µέσω της ακριβούς 

συνεχούς µέτρησης των ορθών παραµορφώσεων που επιβάλλονται/ αναπτύσσονται σε 

κρίσιµες διατοµές του φορέα της γέφυρας (πέριξ των στηρίξεων των βάθρων Μ1, Μ2) 

 

Β) ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

A1 Ma M1 M2` A2 
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Το Σύστηµα επιστηµονικών οργάνων που θα προµηθεύσει  και θα εγκαταστήσει ο ανάδοχος της 

παρούσας σύµβασης στη γέφυρα Τ9, θα παρέχει τη δυνατότητα εξ’αποστάσεως (τηλεµετρικής) 

και επιτόπιας µέτρησης της στατικής απόκρισης της γέφυρας (παραµόρφωσης, µετακίνησης, 

απόκλισης από την κατακόρυφο και θερµοκρασίας) υπό όλες τις αργά επιβαλλόµενες φορτίσεις 

(καθίζηση/στροφή θεµελίων, θερµοκρασία, µόνιµα κινητά φορτία κ.α.). Το σύστηµα  των 

επιστηµονικών οργάνων για την ενόργανη παρακολούθηση της γέφυρας  θα περιλαµβάνει τα 

ακόλουθα όπως δίνονται στον πίνακα 3 

 
α/α Προϊόντα Τεµάχια 

ή µέτρα 
1 Παραµορφωσιόµετρα στατικά (τύπου παλλόµενης χορδής ή εφάµιλλου) 

βιδωτά πάνω στο σκυρόδεµα µε ενσωµατωµένο θερµόµετρο, πλήρως 
τοποθετηµένα 
 

12 

2 Καλώδιο σύνδεσης παραµορφωσιοµέτρων µε την µονάδα καταγραφής 1200µ 
3 Αρµόµετρα µέτρησης µετακίνησης διακένου και µέτρησης διαδροµής 

αποσβεστήρων.(πλήρως τοποθετηµένοι) 
4 

4 Καλώδιο σύνδεσης αρµοµέτρων µε την µονάδα καταγραφής 800µ 
5 Στατικοί αισθητήρες µέτρησης γωνίας απόκλισης τοίχων ακροβάθρων και  

πτερυγοτοίχων (ηλεκτροστάθµες), πλήρως τοποθετηµένοι, 
4 

6 Καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροσταθµών µε την µονάδα καταγραφής 800µ 
4 Ψηφιακός καταγραφέας συνόλου αισθητήρων πολυκαναλικός  µε modem 

κινητής τηλεφωνίας, ταυτόχρονης καταγραφής 12 παραµορφωσιοµέτρων (µε 
τα θερµόµετρά τους), 4 ηλεκτροσταθµών, 4 αρµοµέτρων.  

1 

5 Αναγκαίο λογισµικό επικοινωνίας – επεξεργασίας καταγραφών 
 

1 

6 Κάρτα τηλεπικοινωνίας (µόντεµ) κινητής τηλεφωνίας 
 

1 

¨Πίνακας 3 
 
 
 
 
 
 
Γ) ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ   
 
Στα ακόλουθα σχήµατα (σχ. 5, 6) δίνεται η διάταξη του συστήµατος επιστηµονικών οργάνων της 
γέφυρας που υποχρεούται να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει ο ανάδοχος 
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Σχήµα 4: Είδος, τύπος και θέσεις εγκατάστασης αισθητήρων παραµόρφωσης/θερµοκρασίας και  

µετακίνησης/θερµοκρασίας και καταγραφικού στο δεξιό κλάδο της γέφυρας Τ9/Τ11 

 
Σχήµα 5: Θέσεις εγκατάστασης αισθητήρων µέτρησης απόκλισης από την κατακόρυφο τοίχων 

µεσοβάθρου ΜΑ της γέφυρας Τ9/Τ11 
 

ΜΑ 
Α3 

Μ1 
Μ2 

παραµορφωσιόµετρα 

αρµόµετρα 

Καταγραφική µονάδα 

Ηελ 

Ηελ.=    7.0m ÷÷÷÷ 8,0m 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΕΣ 
ΣΤ 

Η2 Η1 
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Σχήµα 6: Θέσεις εγκατάστασης αισθητήρων µέτρησης απόκλισης από την κατακόρυφο τοίχων και πτερυγοτοίχων 

ακροβάθρου Α3 της γέφυρας Τ9/Τ11 

 
Σχήµα 7: Θέσεις εγκατάστασης αρµοµέτρων µέτρησης διαδροµής υδραυλ. αποσβεστήρων Α3 της γέφυρας Τ9/Τ11 

 
Σχήµα 8: Θέση εγκατάστασης αρµοµέτρου διάκενου αρµού ακροβάθρου Α3  της γέφυρας Τ9/Τ11 

2 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΕΣ 

Η3 

Η4 
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Σχήµα 9: Θέση εγκατάστασης αρµοµέτρου διάκενου αρµού και διαδροµής αποσβεστήρα µεσοβάθρου ΜΑ  της 

γέφυρας Τ9/Τ11 
 
Σηµειώνονται τα ακόλουθα: 

• Οι 6 από τους 12 αισθητήρες παραµόρφωσης που θα βιδωθούν στην κάτω παρειά της 

άνω πλάκας του κιβωτιοειδούς φορέα θα είναι σε ένα ύψος από την άνω παρειά της 

κάτω πλάκας του φορέα από 7 – 8 µέτρα και συνεπώς απαιτείται η εγκατάσταση και 

χρήση σκαλωσιάς 

• Οι 2 αισθητήρες σε κάθε διατοµή θα πρέπει να τοποθετούνται στην ίδια κατά µήκος του 

άξονα της γέφυρας θέση. Επίσης θα πρέπει να τοποθετούνται παράλληλοι προς τον 

άξονα της γέφυρας  

• Οι 4 ηλεκτροστάθµες θα έχουν µήκος 3 µέτρων και θα τοποθετούνται κατακόρυφες 

πάνω στην επιφάνεια των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του βάθρου ΜΑ και του 

ακροβάθρου Α3 καθώς και του πτερυγοτοίχου του τελευταίου. 

• Τα δύο από τα τέσσερα αρµόµετρα θα τοποθετηθούν στα διάκενα των αρµών του 

µεσοβάθρου ΜΑ και του ακροβάθρου Α3 και θα µετρούν τις αλλαγές του µήκους του 

παράλληλα στον άξονα της γέφυρας. 

• Τα δύο από τα τέσσερα αρµόµετρα µέτρησης της διαδροµής των υδραυλικών 

αποσβεστήρων θα τοποθετηθούν πάνω στα δύο σχετικώς κινούµενα µέρη τους και θα 

µετρούν τη σχετική τους κίνηση παράλληλα στον άξονα των αποσβεστήρων/ 
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∆) ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ – 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΓΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 

 

∆.1). Η καταγραφική µονάδα των στατικών αισθητήρων παραµόρφωσης τύπου 

παλλόµενης χορδής και των άλλων αισθητήρων θα πρέπει να έχει: 

 
1. Μεγάλη εσωτερική αφαιρούµενη µνήµη τουλάχιστον 500 Mb. GPRS Μοdem κινητής 

τηλεφωνίας για υποστήριξη τηλεµετρικής µετάδοσης µετρήσεων µε αντένα και καλώδιο. 

2. ∆υνατότητα ταυτόχρονης κοινής καταγραφής 20 διαφορετικών αισθητήρων: α)12 

αισθητήρες παραµόρφωσης τύπου παλλόµενης χορδής (vibrating wire) που ταυτόχρονα θα 

καταγράφουν θερµοκρασία  β) 4 αισθητήρες µέτρησης σχετικής µετακίνησης διακένου 

αρµών και υδραυλικών αποσβεστήρων γ) 4 ηλεκτροστάθµες µέτρησης γωνίας απόκλισης 

τοίχων και πτερυγότοιχων ακροβάθρων.   

3. Επαρκή µεγέθυνση σήµατος και ευαισθησία, ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή µε ακρίβεια 

κοντά στο 1µstrain για ανάλογο εύρος παραµόρφωσης. 

4. ∆υνατότητα κάλυψης εύρους παραµόρφωσης ± 2000 µstrain. 

5. Λειτουργία µε τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύµατος  220V. 

6. ∆υνατότητα σύνδεσης µε ηλεκτρονικό υπολογιστή (µε λειτουργικό σύστηµα WINDOWS) για 

την µεταφορά των καταγραφών προς αυτόν. Επίσης πρέπει να είναι δυνατός ο εποπτικός 

έλεγχος της λειτουργικής  κατάστασης και η ρύθµιση των διαφόρων λειτουργικών παραµέτρων  της 

καταγραφικής µονάδας. 

7. ∆υνατότητα εύκολης µεταφοράς µε έµφαση στο όσο το δυνατόν  µικρότερο βάρος µονάδας. 

8. Ικανοποιητική προστασία από περιβαλλοντικές συνθήκες, ιδιαίτερα βροχόπτωση/ υγρασία και 

υψηλές/ χαµηλές θερµοκρασίες (να περιγράφεται και να τεκµηριώνεται). 

9. ∆υνατότητα συνεχούς λειτουργίας χωρίς την πρόκληση ανωµαλιών στη λειτουργία της από 

υπερθερµάνσεις ή άλλες παρενέργειες και κατάλληλης γείωσης του συστήµατος. 

 

∆.2). Τα αισθητήρια παραµόρφωσης τύπου παλλόµενης χορδής, θα πρέπει να πληρούν 

τα ακόλουθα: 

 

1. Θα διαθέτουν διαµόρφωση κατάλληλη για να βιδώνονται πάνω στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος της γέφυρας. 

2. Μονοαξονικά αισθητήρια µήκους τουλάχιστον 100mm, ταυτόχρονης καταγραφής 

θερµοκρασίας. 
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3. Ακρίβεια µέτρησης θερµοκρασίας της τάξης των 0.1οC 

4. Nα καταγράφουν αξιόπιστα σε ένα εύρος θερµοκρασιών από τους -20οC έως +80 οC. 

5. Aνάλυση (resolution) στο 1 µstrain. 

6. Μέγιστο εύρος κλίµακας µέτρησης (Full scale range) τουλάχιστον µέχρι ± 2000µstrain. 

 

∆.3). Οι αισθητήρες µέτρησης µετακίνησης θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα: 

 

1. Σε ότι αφορά στα δύο αισθητήρια µέτρησης των αρµών της γέφυρας, θα πρέπει να είναι 

ικανού µήκους ώστε να γεφυρώνουν τα διάκενα µεταξύ άκρων φορέα γέφυρας και 

θωρακίων ακροβάθρων την στιγµή της εγκατάστασης τα οποία για τον αρµό DS480 της 

MAURER έχουν γενικά άνοιγµα της τάξης των 500mm. Επίσης πρέπει   και έχουν την 

ικανότητα παρακολούθησης της ετήσιας συστολής – διαστολής της γέφυρας και άλλων 

κινήσεων, µε ελάχιστο  εύρος µετακίνησης 100mm.  

2. Σε ότι αφορά στα δύο αισθητήρια µέτρησης της διαδροµής των υδραυλικών αποσβεστήρων 

των ακροβάθρων της γέφυρας, θα πρέπει να είναι ικανού µήκους και εύρους µετακίνησης 

τουλάχιστον 100mm και να γεφυρώνουν τα δύο µέρη των υδραυλικών αποσβεστήρων τα 

σχετικώς κινούµενα µεταξύ τους στο βάθρο ΜΑ και στο ακρόβαθρο Α3.  

3. Nα καταγράφουν αξιόπιστα σε ένα εύρος θερµοκρασιών από τους -20οC έως +80 οC. 

4. Nα έχουν ακρίβεια καταγραφής µετακινήσεων τουλάχιστον ± 0.1mm. 

5. Να καταγράφουν ταυτόχρονα θερµοκρασία. 

 

∆4). Οι αισθητήρες µέτρησης γωνιών απόκλισης (ηλεκτροστάθµες) θα πρέπει να 

πληρούν τα ακόλουθα: 

1. Θα διαθέτουν διαµόρφωση κατάλληλη για να βιδώνονται πάνω στην επιφάνεια του 

σκυροδέµατος της γέφυρας. 

2. Mήκος ηλεκτροστάθµης 3m. 

3. Ανάλυση (resolution) στο 0.1mm/m. 

4. Μέγιστο εύρος κλίµακας µέτρησης (Full scale range) τουλάχιστον µέχρι ± 12 mm/m. 

5. Nα καταγράφουν αξιόπιστα σε ένα εύρος θερµοκρασιών από τους -20οC έως +60 οC. 
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∆.5). Συνοδεύον Λογισµικό συστήµατος καταγραφής παραµορφώσεων 

 

Το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισµικό (σε περιβάλλον WINDOWS) 

για την λήψη των καταγραφών καθώς και τον εποπτικό έλεγχο της λειτουργικής  κατάστασης και 

την ρύθµιση των διαφόρων λειτουργικών παραµέτρων  της καταγραφικής µονάδας.  

 

∆.6). Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος 

 

Η ηλεκτρική ισχύς για την Παρακολούθηση κατά την Κατασκευή και τις Αρχικές Μετρήσεις θα 

παρασχεθεί από τον Κύριο του Έργου. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνδεσης του προς 

εγκατάσταση δικτύου αισθητήρων στο δίκτυο ηλ. ρεύµατος της γέφυρας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
α/α Προϊόντα Τεµάχια 

ή µέτρα 
Κόστος  

(€) 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

 

Σχόλια 

1 Παραµορφωσιόµετρα στατικά (τύπου 
παλλόµενης χορδής ή εφάµιλλου) βιδωτά 
πάνω στο σκυρόδεµα µε ενσωµατοµένο 
θερµόµετρο, πλήρως τοποθετηµένα 
 

12   

2 Καλώδιο σύνδεσης παραµορφωσιοµέτρων 
µε την µονάδα καταγραφής 

1200µ   

3 Αρµόµετρα µέτρησης µετακίνησης διακένου και 
µέτρησης διαδροµής αποσβεστήρων.(πλήρως 
τοποθετηµένοι) 

4   

4 Καλώδιο σύνδεσης αρµοµέτρων µε την 
µονάδα καταγραφής 

800µ   

5 Στατικοί αισθητήρες µέτρησης γωνίας 
απόκλισης τοίχων ακροβάθρων και  
πτερυγοτοίχων (ηλεκτροστάθµες), πλήρως 
τοποθτηµένοι, 

4   

6 Καλώδιο σύνδεσης ηλεκτροσταθµών µε την 
µονάδα καταγραφής 

800µ   

4 Ψηφιακός καταγραφέας συνόλου 
αισθητήρων πολυκαναλικός  µε modem 
κινητής τηλεφωνίας, ταυτόχρονης 
καταγραφής 12 παραµορφωσιοµέτρων (µε 
τα θερµόµετρά τους), 4 ηλεκτροσταθµών, 4 
αρµοµέτρων.  

1   

5 Αναγκαίο λογισµικό επικοινωνίας – 
επεξεργασίας καταγραφών 
 

1   

6 Κάρτα τηλεπικοινωνίας (µόντεµ) κινητής 
τηλεφωνίας 
 

1   

  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

(χωρίς ΦΠΑ) 
 

   

 
 
 
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται: 
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1. Η προµήθεια όλων των συσκευών, οργάνων, υλικών, λογισµικών κλπ., που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι καθώς ή αυτών που πιθανόν να προτείνει ο 
Προµηθευτής καθώς (και κάθε άλλου που χωρίς να αναφέρεται ρητά είναι 
απαραίτητο για τη “Λειτουργική” κατάσταση του δικτύου ενόργανης 
παρακολούθησης της γέφυρας Τ9/Τ11 

2. Η µεταφορά και οι εργασίες αρχικής εγκατάστασης των παραπάνω στις θέσεις που 
υποδεικνύονται στο Τεχνικό Αντικείµενο από την ΕΟΑΕ στην σχετική 
σύµβαση προµήθειας, καθώς και επίδειξης καλής λειτουργίας. 

3. Όλες οι δαπάνες που προκύπτουν από την παρούσα Πρόσκληση µε τα 
Παραρτήµατά της, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
(Σφραγίδα -  Υπογραφή) 

 
 
 
 

....................................................... 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ 

 
ΒΑΘΜΟΣ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 
Συµβατότητα τεχνικών 
χαρακτηριστικών του 
εξοπλισµού µε τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές του 
Παραρτήµατος Ι 

  
0-100 

 
65% 

 

Προηγούµενη Εµπειρία και 
εφαρµογές των ίδιων και 
παρόµοιων προϊόντων από τον 
υποψήφιο προµηθευτή 

 
 
0-100 

 
 

5% 

 

Τεχνική υποστήριξη 
συστήµατος οργάνων 

  
0-100 

 
5% 

 

Χρόνος παράδοσης, 
εγκατάστασης και επίδειξης 
καλής λειτουργίας 

  
0-100 

 
15% 

 

Χρόνος εγγύησης του 
εγκατεστηµένου συστήµατος 

  
0-100 

 
10% 

 

 TOTAL 100% (ΣΒΤΠ) = 
 
Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου Τεχνικής Προσφοράς κυµαίνεται από 0 έως 100.  

  
Τεχνική Προσφορά αποκλείεται από την παραπάνω διαδικασία και δεν ανοίγεται η Οικονοµική 
Προσφορά του διαγωνιζόµενου, όταν έστω και µία από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του 
Παραρτήµατος Ι δεν πληρούται. 

  
Ο σταθµισµένος βαθµός του κάθε κριτηρίου µιας προσφοράς είναι το γινόµενο της βαθµολογίας 
του κριτηρίου από την Επιτροπή του διαγωνισµού επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Ο 
Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε διαγωνιζόµενου είναι το άθροισµα όλων 
των σταθµισµένων βαθµών του.  
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
  

Μετά το άνοιγµα όλων των Οικονοµικών Προσφορών, για κάθε διαγωνιζόµενο, υπολογίζεται η 
ανηγµένη προσφορά του (ΑΠ)i, µε βάση τον τύπο: 

  
(ΑΠ)i = [ (ΣΒΤΠ)i Χ 0,65 ]+[ (ΣΒΟΠ)i Χ 0,35 ]  
  
όπου i    :  Αύξων Αριθµός Προσφοράς   

(ΑΠ)i    : Ανηγµένη Προσφορά 
  (ΣΒΤΠ)i  : Συνολικός Βαθµός Τεχνικής Προσφοράς 
  (ΣΒΟΠ)i : Συνολικός Βαθµός Οικονοµικής Προσφοράς 
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                            (Χαµηλότερη Οικονοµική Προσφορά) 
όπου (ΣΒΟΠ)i= ----------------------------------------------------- Χ 100 
           (Οικονοµική Προσφορά ∆ιαγωνιζοµένου)i 
  

Η πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη στην οποία αντιστοιχεί η µέγιστη ανηγµένη 
προσφορά (ΑΠ)  
 
 


