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6 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Για τθν επιλογι τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ προςφοράσ 

αξιολογοφνται μόνο οι προςφορζσ που ζχουν κρικεί τεχνικά αποδεκτζσ και ςφμφωνεσ με 

τουσ λοιποφσ όρουσ τθσ Προκιρυξθσ. 

 

Σο άκροιςμα των ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ανζρχεται ςε 1. Οι ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ και οι 

βακμοί τουσ δίνονται παρακάτω. Όλα τα επί μζρουσ ςτοιχεία, βακμολογοφνται αυτόνομα 

με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Η βακμολογία αυτι κα προςαυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 

υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

 

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε ςτοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 

μζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ του ςτοιχείου επί τθ βακμολογία του και θ ςυνολικι 

βακμολογία τθσ κάκε προςφοράσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων 

των ςτοιχείων και των δφο ομάδων. Η τελικι βακμολογία με βάςθ τα παραπάνω 

κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 

 

υμφερότερθ προςφορά από οικονομικισ άποψθσ είναι εκείνθ που κα παρουςιάηει τον 

μικρότερο λόγο: 

 

Λ= 
υνολικι Σιμι Προςφοράσ (ΣΠ) 

υνολικι τακμιςμζνθ Βακμολογία (Β) 

 

6.1 ΜΕΘΟΔΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Για τθν βακμολόγθςθ των ςτοιχείων του πίνακα αξιολόγθςθσ κα χρθςιμοποιθκεί (εκτόσ αν 

κατά περίπτωςθ ορίηεται ι κρικεί διαφορετικά) ο παρακάτω μακθματικόσ τφποσ τθσ 

γραμμικισ παρεμβολισ: 

Όπου: 

x0 = θ ελάχιςτθ/μζγιςτθ τιμι του χαρακτθριςτικοφ που εξετάηεται θ βακμολόγθςθ, όταν 

ορίηεται ςτισ προδιαγραφζσ, ι θ ελάχιςτθ/μζγιςτθ τιμι από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ, όταν 

δεν ορίηεται. 

 

y0 = θ τιμι 100 

 

x1 = θ μζγιςτθ/ελάχιςτθ από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ του χαρακτθριςτικοφ 

 

y1 = θ τιμι 120 

 

y= θ βακμολογία 
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Κατά τα λοιπά, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προμθκειϊν του 

Δθμοςίου. 

 

6.2 ΟΜΑΔΕ ΚΑΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του 

καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια.  

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

5.6.1.7 

Να προςφερκοφν τουλάχιςτον τα παρακάτω ψθφιακά 

γεωγραφικά υπόβακρα: 

i. Δορυφορικι Εικόνα 

ii. Πολιτικόσ χάρτθσ  

Να αναφερκοφν τυχόν επιπλζον υπόβακρα. 

0,09 

5.6.1.12 

Να ζχει τθν δυνατότθτα διαχείριςθσ των επιπζδων 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ (layers) που αφοροφν το GIS. 

Ειδικότερα να προςφζρονται εργαλεία προβολισ 

γεωγραφικισ πλθροφορίασ, ενδεικτικά αναφζρονται: 

i. Zoom in, Zoom out 

ii. Pan ςτο ψθφιακό χάρτθ 

iii. Εναλλαγι και προβολι ςθμείων ενδιαφζροντοσ 

(P.O.I.). 

iv. Γραμμι εργαλείων ςχεδίαςθσ/επεξεργαςίασ. Να 

περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ γεωμετρίεσ: 

 θμείο, 

 Γραμμισ, 

 Πολλαπλϊν γραμμϊν (polyline), 

 Πολφγωνου, 

 Κφκλου, 

v. Γραμμι εργαλείων γεωχωρικισ ανάλυςθσ, όπωσ 

μζτρθςθ απόςταςθσ, μζτρθςθ γωνίασ, μζτρθςθ 

επιφανειϊν. 

Πικανά άλλα προςφερόμενα ςτοιχεία να αναφζρονται 

αναλυτικά. 

0,06 

5.6.1.21 

Οι δορυφορικζσ εικόνεσ οι οποίεσ κα ςυνκζτουν το Κοινό 

Χαρτογραφικό Περιβάλλον λειτουργίασ του ςυςτιματοσ 

κα είναι ζγχρωμεσ υψθλισ ευκρίνειασ, με μζγεκοσ 

εικονοςτοιχείου:≤10m 

0,09 

5.6.1.3 

Σο Κοινό Χαρτογραφικό Τπόβακρο λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ, κα είναι τουλάχιςτον δφο (2) Διαςτάςεων 

(2D). 

0,1 

5.6.2.32 
Να παρζχεται θ δυνατότθτα ειςαγωγισ ςτοιχείων και 

επικαιροποίθςθσ περιςτατικοφ με μεταφόρτωςθ αρχείου 
0,05 
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(excel κ.λπ.). Να αναφερκοφν οι υποςτθριηόμενοι τφποι 

αρχείων. 

5.6.3.1 
Να παρζχονται εργαλεία για ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

ςυλλεχκζντων πλθροφοριϊν. Να αναφερκοφν. 
0,1 

5.5.1.12 Θφρεσ SFP 1/10 Gbps ≥ 8 0,01 

5.5.2.9 

Να διακζτει τουλάχιςτον 4 κφρεσ για μικροφ μεγζκουσ 

οπτικοφσ μετατροπείσ (SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1Gbps. 

0,01 

5.5.1.2 
υνολικι ταχφτθτα διαμεταγωγισ πακζτων (forwarding 

capacity με πακζτα των 64-byte) >100Mpps 
0,01 

5.5.7.9 

Να αναφερκοφν: 

 Η προςφερόμενθ μνιμθ ςε Gbytes. 

 Η μζγιςτθ υποςτθριηόμενθ μνιμθ ςε GΒytes. 

0,01 

5.5.7.11 

Να διακζτει τουλάχιςτον 8 κφρεσ για μικροφ μεγζκουσ 

οπτικοφσ μετατροπείσ (SFP) με υποςτθριηόμενθ ταχφτθτα 

1/10Gbps. 

0,01 

5.5.7.27 
Μζγιςτο throughput τθσ ςυςκευισ με ενεργοποιθμζνεσ 

τισ υπθρεςίεσ firewall, ips και application control : ≥ 4Gbps 
0,01 

5.7.2.14 

Να αναφερκοφν τα παρακάτω:  

i. Μζγιςτοσ αρικμόσ virtual machines ςε κάκε φυςικό 

εξυπθρετθτι (host) 

ii. Μζγιςτθ μνιμθ RAM που μπορεί να αποδοκεί ςε 

μία εικονικι μθχανι 

iii. Μζγιςτοσ αρικμόσ CPU για κάκε εικονικι μθχανι 

iv. Μζγιςτο υποςτθριηόμενο μζγεκοσ ενόσ virtual disk 

Virtual NICs για κάκε εικονικι μθχανι 

0,1 

5.7.2.21 

Να αναφερκοφν δυνατότθτεσ network I/O control για 

εφαρμογι πολιτικϊν quality of service (QoS) ςτθν κίνθςθ 

δεδομζνων δικτφου. 

0,01 

5.7.4.5 
Να αναφερκεί ο μζγιςτοσ όγκοσ πλθροφορίασ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων που μπορεί να διαχειριςτεί. 
0,02 

5.7.5.2 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ του ςυνόλου τθσ 

πλθροφορίασ του Ολοκλθρωμζνου υςτιματοσ 

Διαχείριςθσ Πλθροφοριϊν του Ε..Κ.Ε..Μ.Α. ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςθσ, προςαυξθμζνθ κατά 50% ςε 

όγκο για λόγουσ επεκταςιμότθτασ, κακόλθ τθν περίοδο 

τθσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του Ζργου. Να αναφερκεί θ 

ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,03 

5.7.5.3 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ πλθροφορίασ του 

ςφνολο των ςυςτθμάτων που κα χρθςιμοποιεί το 

Ε..Κ.Ε..Μ.Α. (π.χ. λογαριαςμοί email ncc.gov) , κακόλθ 

τθν περίοδο τθσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του Ζργου. Να 

αναφερκεί θ ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,01 
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5.7.5.4 

Να παρζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ και κοινισ χριςθσ 

εγγράφων. Να προςφερκεί ςχετικό λογιςμικό. Να 

αναφερκεί θ ςχετικι χωρθτικότθτα. 

0,01 

5.7.5.7 

Να διακζτει χαρακτθριςμό fault tolerant (υψθλισ αντοχισ 

ςε ςφάλματα), χωρίσ μοναδικό ςθμείο αςτοχίασ (no single 

point of failure). Να αναφερκεί θ ετιςια διακεςιμότθτα 

του υποςυςτιματοσ. 

0,04 

5.7.3.9 

Σο ςφςτθμα να υλοποιθκεί ςε διάταξθ υψθλισ 

διακεςιμότθτασ ςε φυςικό και λογικό επίπεδο. Να 

περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ-αρχιτεκτονικι 

υλοποίθςθσ τθσ υψθλισ διακεςιμότθτασ. 

0,01 

5.7.3.10 
Να αναφερκεί ο αρικμόσ των εξυπθρετθτϊν που κα 

προςφερκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ζργου. 
0,02 

3.4.9 

Να αναφερκοφν αναλυτικά τα μζρθ του προςφερόμενου 

εξοπλιςμοφ που ο ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ χαρακτθρίηει ωσ 

αναλϊςιμα και ωσ εκ τοφτου δεν καλφπτονται από τθν 

εγγφθςθ ι τθν ςυντιρθςθ. 

0,04 

3.7.1 

Ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ ςε πλιρθ 

αποτελεςματικι εκμετάλλευςθ και λειτουργία, είναι 

μζχρι τρεισ (3) μινεσ μετά τθν θμερομθνία υπογραφισ 

τθσ ςφμβαςθσ. 

0,06 

3.3.1 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ (Hardware & Software) 

τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ μετά τθν οριςτικι παραλαβι 

του όλου ςυςτιματοσ. 

0,02 

3.3.2 

Εγγφθςθ για τθν ολικι ι μερικι αντικατάςταςθ του 

προςφερόμενου εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι 

φκοράσ του, θ οποία οφείλεται ςε κακι καταςκευι ι 

ελαττωματικι λειτουργία του τουλάχιςτον για τρία (3) ζτθ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι του όλου ςυςτιματοσ χωρίσ 

επιπλζον κόςτοσ για τθν υπθρεςία. 

0,04 

3.4.2 

Η περίοδοσ ςυντιρθςθσ ορίηεται τουλάχιςτον για επτά (7) 

ζτθ, με δικαίωμα ετιςιασ ανανζωςθσ από τον ΑΓΟΡΑΣΗ, 

μετά το πζρασ αυτϊν. 

0,04 
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