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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Σύμφωνα με άρθρο 86 ν.4412/2016) 

 

Κ1. Έκπτωση % επί του προϋπολογισμού Δημοπράτησης  

Κ2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Ο οικονομικός φορέα που αιτιολογημένα προσφέρει χρόνο κατασκευής σύμφωνα  με την 

διακήρυξη και ΕΣΥ ήτοι δώδεκα  (12) μήνες λαμβάνει βαθμολογία 50. Ο οικονομικός φορέας 

που αιτιολογημένα προσφέρει χρόνο κατασκευής εννέα (9) μηνών  λαμβάνει βαθμολογία 100.   

Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν κάτι ενδιάμεσο σε σχέση με τα ανωτέρω θα λαμβάνουν 

αιτιολογημένα ενδιάμεσο βαθμό. 

Κ3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

1 
Πολιτικο ς Μηχανικο ς Προι στα μενος 

κατασκευη ς 
≥ 12 & ΜΕΚ Δ   

  2 
Μηχανολο γος 
μηχανικο ς  

Μηχανικο ς 
κατασκευη ς  

≥ 9 & ΜΕΚ Γ  

 

Ο οικονομικός φορέας που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις λαμβάνει βαθμολογία 50. 

Οικονομικός φορέας που αποδεδειγμένα προσφέρει προσωπικό πλέον των ανωτέρω και με 

εμπειρία στην κατασκευή ενός τουλάχιστον ΧΥΤΑ λαμβάνουν βαθμολογία 100  



 

Κ4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

Προκειμένου να αξιολογηθεί η προσφορά ενός υποψηφίου απαιτείται 100% πληρότητα 

παρεχόμενων στοιχείων όπως προδιαγράφονται  στο Τεύχος Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές 

Προδιαγραφές.  

Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει βαθμολογία 50 για κάλυψη του συνόλου των τεχνικών 

προδιαγραφών ενώ, 100 λαμβάνει ο οικονομικός φορέας που υπερκαλύπτει το σύνολο των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν κάτι ενδιάμεσο σε αξία ποιότητας και λειτουργικότητας 

θα λαμβάνουν αιτιολογημένα ενδιάμεσο βαθμό 

Προσφορές με βαθμολογία κάτω από 50 δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

 

Κ.5. ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣΜΩΣΗΣ 

ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ  ΒΑΘΜΟΣ 

65% 50 

70% 80 

75% 100 

 

Προσφορές με βαθμό ανάκτησης κάτω από 65% δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Ο Βαθμός ανάκτησης θα αποδεικνύεται από βεβαίωση του κατασκευαστή του συστήματος 

αντίστροφης ώσμωσης. 

 

Κ.6.  ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει βαθμολογία 50 για κάλυψη του συνόλου των τεχνικών 

προδιαγραφών ενώ, 100 λαμβάνει ο οικονομικός φορέας που υπερκαλύπτει το σύνολο των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν κάτι ενδιάμεσο δε σχέση με τα ανωτέρω θα λαμβάνουν 

αιτιολογημένα ενδιάμεσο βαθμό 

Προσφορές με βαθμολογία κάτω από 50 δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται 

 

Κ.7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΥΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Στο κριτήριο αυτό βαθμολογούνται : 

1. Ο τρόπος ανάπτυξης ΧΥΤΑ ανά τρίμηνο, η αρτιότητα διαμόρφωσης του 

απορριμματικού ανάγλυφου (ταμπανιού & πρανών), η προσβασιμότητα ανά  φάση και 

σχεδιασμός για όλους τους χρήστες  (συντελεστής βαρύτητας 10%) 

2. Ο κανονισμός λειτουργίας, Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών (συντελεστής βαρύτητας 5%) 



3. Ο τρόπος λειτουργίας της νέας ολοκληρωμένης ΜΕΣ, ενσωμάτωση νέου εξοπλισμού 

(συντελεστής βαρύτητας 5%) 

4. Το σχέδιο συντήρησης (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

5. Εντοπισμός προβλημάτων και προτάσεις επίλυσης (συντελεστής βαρύτητας 5%) 

Ο οικονομικός φορέας λαμβάνει βαθμολογία 50 για κάλυψη του συνόλου των τεχνικών 

προδιαγραφών ενώ, 100 λαμβάνει ο οικονομικός φορέας που υπερκαλύπτει το σύνολο των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

Διαγωνιζόμενοι οι οποίοι προσφέρουν κάτι ενδιάμεσο δε σχέση με τα ανωτέρω θα λαμβάνουν 

αιτιολογημένα ενδιάμεσο βαθμό 

Προσφορές με βαθμολογία κάτω από 50 δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται 

Κ.8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Παρεχόμενη εξυπηρέτηση (service) και τεχνική υποστήριξη μετά την ολοκλήρωση κατασκευής 

του έργου. 

Ο διαγωνιζόμενος που αιτιολογημένα και τεκμηριωμένα προσφέρει συνολικά την καλύτερη 

ταχύτητα επαναφοράς του συστήματος, ποιότητα εξυπηρέτησης Service, τη δυνατότητα  

άμεσης επέμβασης και επάρκεια συνεργείων βαθμολογείται με 100. 

Υποβαλλόμενο πρόγραμμα που αποδεικνύει με βεβαιότητα την άριστη κάλυψη και εξασφάλιση 

του έργου για περισσότερο χρόνο, η βαθμολογία θα είναι 100 βαθμοί 

Οι δεσμεύσεις πρέπει να προκύπτουν από δηλώσεις συνεργασίας και να αποδεικνύονται με 

κατάλληλα έγγραφα. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ        ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  

 

 


