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Περιεχόμενα

• Άσκηση 1: Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων 

αξιολόγησης σε προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια

– Λαμπτήρων για οδικό φωτισμό

– Οθονών Η/Υ

• Άσκηση 2: Αξιολόγηση προσφορών μέσω ενός εργαλείου 

υπολογισμού του κύκλου κόστους ζωής και των εκπομπών CO2 για 

την προμήθεια

– Λαμπτήρων για οδικό φωτισμό

– Οθονών Η/Υ



Άσκηση 1.1

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
εκατό (100) λαμπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου για οδικό φωτισμό

Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Φωτεινή ροή ≥ 30.000 lm

2. Φωτεινή απόδοση

115 lm/W (για ισχύ: 155 – 255 W)

130 lm/W (για ισχύ >255 W)

3. Θερμοκρασία χρώματος ≤ 3300 Κ (θερμό λευκό)

4. Διάρκεια ζωής ≥ 30.000 ώρες

5. Με επίστρωση

6. Χωρίς υδράργυρο, χωρίς μόλυβδο





Άσκηση 1.1

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
εκατό (100) λαμπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου για οδικό φωτισμό

Κριτήρια Ανάθεσης

1. Για οικονομική προσφορά έως και 50 βαθμούς.

2. Για προσφορά βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων (εκπομπές CO2) έως 
και 30 βαθμούς. 



Άσκηση 1.1

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
εκατό (100) λαμπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου για οδικό φωτισμό

Κριτήρια Ανάθεσης
3. Για φωτεινή απόδοση υψηλότερη από την ελάχιστη μέχρι και 10 

βαθμούς.
Οι προσφορές που πληρούν μόνο τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών θα 
λάβουν 0 βαθμούς. Η καλύτερη προσφορά θα λάβει 10 βαθμούς. Οι υπόλοιπες 
προσφορές θα πάρουν βαθμούς που αναλογούν στη φωτεινή τους απόδοση, ως εξής:

bestworst

offerworstaa
offer AA

AA
BB

−

−
= max

οι συνολικοί βαθμοί που 
συγκεντρώνει η υπό μελέτη 
προσφορά

οι μέγιστοι βαθμοί που μπορεί 
να πάρει μια προσφορά (=10) η χειρότερη (χαμηλότερη) 

προσφερόμενη φωτεινή 
απόδοση 

η βέλτιστη (υψηλότερη) 
προσφερόμενη φωτεινή 
απόδοση

η φωτεινή απόδοση της υπό 
μελέτη προσφοράς



Άσκηση 1.1

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
εκατό (100) λαμπτήρων υψηλής πίεσης νατρίου για οδικό φωτισμό

Κριτήρια Ανάθεσης
4. Για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (ισχύ) έως και 10 βαθμούς.

Η χειρότερη προσφορά (υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση) θα λάβει 0 βαθμούς. Η 
καλύτερη προσφορά (υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση) θα λάβει 10 βαθμούς. Οι 
υπόλοιπες προσφορές θα πάρουν βαθμούς που αναλογούν στην ενεργειακή τους 
κατανάλωση, ως εξής:

οι συνολικοί βαθμοί που 
συγκεντρώνει η υπό μελέτη 
προσφορά

οι μέγιστοι βαθμοί που μπορεί 
να πάρει μια προσφορά (=10) η χειρότερη (υψηλότερη) 

προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση 

η βέλτιστη (χαμηλότερη) 
προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση

η ενεργ. κατανάλωση της υπό 
μελέτη προσφοράς

bestworst

offerworstbb
offer EKEK

EKEK
BB

−

−
= max

οι συνολικοί βαθμοί που 
συγκεντρώνει η υπό μελέτη 
προσφορά

οι μέγιστοι βαθμοί που μπορεί 
να πάρει μια προσφορά (=10) η χειρότερη (υψηλότερη) 

προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση 

η βέλτιστη (χαμηλότερη) 
προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση

η ενεργ. κατανάλωση της υπό 
μελέτη προσφοράς

bestworst

offerworstbb
offer EKEK

EKEK
BB

−

−
= max



Άσκηση 1.2

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
δέκα (10) οθονών Η/Υ LCD

Τεχνικές Προδιαγραφές
1. Διαγώνιος οθόνης ≥ 19"

2. Ανάλυση οριζόντιου άξονα ≥ 1280 pixels

3. Ανάλυση κάθετου άξονα ≥ 1024 pixels

4. Φωτεινότητα ≥ 300 cd/m²

5. Χρόνος Απόκρισης ≤ 5 ms

6. Δυναμική Αντίθεση ≥ 5000:1

7. Ενεργειακή κατανάλωση ≤ 55 W

8. Ενεργειακή σήμανση Energy Star ή ισοδύναμη

9. Πιστοποιητικό CE



Άσκηση 1.2

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
δέκα (10) οθονών Η/Υ LCD

Κριτήρια Ανάθεσης

1. Για οικονομική προσφορά έως και 40 βαθμούς.

2. Για προσφορά βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων (εκπομπές CO2) έως 
και 40 βαθμούς. 



Άσκηση 1.2

Ενσωμάτωση τεχνικών προδιαγραφών / κριτηρίων για προμήθεια 
δέκα (10) οθονών Η/Υ LCD

Κριτήρια Ανάθεσης
3. Για χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (ισχύ) έως και 20 βαθμούς.

Η χειρότερη προσφορά (υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση) θα λάβει 0 βαθμούς. Η 
καλύτερη προσφορά (υψηλότερη ενεργειακή κατανάλωση) θα λάβει 20 βαθμούς. Οι 
υπόλοιπες προσφορές θα πάρουν βαθμούς που αναλογούν στην ενεργειακή τους 
κατανάλωση, ως εξής:

οι συνολικοί βαθμοί που 
συγκεντρώνει η υπό μελέτη 
προσφορά

οι μέγιστοι βαθμοί που μπορεί 
να πάρει μια προσφορά (=10) η χειρότερη (υψηλότερη) 

προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση 

η βέλτιστη (χαμηλότερη) 
προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση

η ενεργ. κατανάλωση της υπό 
μελέτη προσφοράς

οι συνολικοί βαθμοί που 
συγκεντρώνει η υπό μελέτη 
προσφορά

οι μέγιστοι βαθμοί που μπορεί 
να πάρει μια προσφορά (=20) η χειρότερη (υψηλότερη) 

προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση 

η βέλτιστη (χαμηλότερη) 
προσφερόμενη ενεργ. 
κατανάλωση

η ενεργ. κατανάλωση της υπό 
μελέτη προσφοράς

bestworst

offerworstcc
offer EKEK

EKEK
BB

−

−
= max



Άσκηση 2.1

Αξιολόγηση προσφορών μέσω υπολογισμού LCC και εκπομπών CO2 για 
την προμήθεια εκατό (100) λαμπτήρων για οδικό φωτισμό

Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού, λαμβάνετε τις ακόλουθες προσφορές:

Λαμπτήρας 1 Λαμπτήρας 2 Λαμπτήρας 3 Λαμπτήρας 4 Λαμπτήρας 5 Λαμπτήρας 6

Ισχύς 255 W 255 W 250 W 350 W 250 W 250 W

Φωτεινή ροή 30000 lm 30000 lm 31100 lm 34000 lm 31100 lm 27000 lm

Φωτεινή 
απόδοση

117,65 lm/W 117,65 lm/W 124,40 lm/W 97,14 lm/W 124,40 lm/W 108,00 lm/W

Θερμοκρασία 
χρώματος

2050 Κ 2050 Κ 2000 Κ 2000 Κ 2000 Κ 2150 Κ

Διάρκεια ζωής 24000 h 
(6 χρόνια)

20000 h 
(5 χρόνια)

32000 h 
(8 χρόνια)

20000 h 
(5 χρόνια)

32000 h 
(8 χρόνια)

32000
(8 χρόνια)

Επίστρωση ναι ναι ναι ναι ναι ναι

Υδράργυρο/
μόλυβδο

όχι όχι όχι όχι όχι όχι

Τιμή/τεμ 24,00 € 21,00 € 26,00 € 29,49 € 24,28 € 17,10 €



Άσκηση 2.1

Αξιολόγηση προσφορών μέσω υπολογισμού LCC και εκπομπών CO2 για 
την προμήθεια εκατό (100) λαμπτήρων για οδικό φωτισμό

Εισαγωγή στοιχείων στο εργαλείο Smart SPP:

• Υπολογισμός κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων

• Υπολογισμός εκπομπών CO2

• Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 



Άσκηση 2.2

Αξιολόγηση προσφορών μέσω υπολογισμού LCC και εκπομπών CO2 για 
την προμήθεια δέκα (10) οθονών Η/Υ LCD

Μετά την προκήρυξη διαγωνισμού, λαμβάνετε τις ακόλουθες προσφορές:
Οθόνη 1 Οθόνη 2 Οθόνη 3 Οθόνη 4 Οθόνη 5 Οθόνη 6

Διαγώνιος οθόνης 17" 19" 19" 24'' 22'' 22''

Ανάλυση οριζόντιου άξονα 1280 pixels 1280 pixels 1280 pixels 1920 pixels 1680 pixels 1680 pixels

Ανάλυση κάθετου άξονα 1024 pixels 1024 pixels 1024 pixels 1080 pixels 1050 pixels 1050 pixels

Φωτεινότητα 300 cd/m² 300 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2 300 cd/m2 400 cd/m2

Χρόνος Απόκρισης 5 ms 5ms 5ms 2ms 2 ms 5 ms

Δυναμική Αντίθεση 8000:1 8000:1 8000:1 20000:1 5000:1 5000:1

Ενεργειακή κατανάλωση 32 W 40 W 34 W 60 W 55 W 55 W

Ενεργειακή σήμανση Energy Star Energy Star Energy Star Energy Star Energy Star όχι

Πρότυπα/ Πιστοποιητικά TCO03, 
UL(cUL), 
TUV-GS,
FCC-B, CE

CE, FCC B, 
TCO '03, 
TUV/GS, 
UL/cUL.

TÜV GS, 
CE, ISO 
13406/2, 
TCO 03

UL/cUL, 
CE, FCC, 
VCCI, PSB, 
RoHS

TCO06, CB, 
CE, FCC, 
CCC, CSA, 
VCCI, PSB

NRTL, FCC, 
CE, MIC, 
VCCI

Τιμή/τεμ 199.00 € 135.00 € 154.00 € 225.00 € 149.00 € 219.00 €



Άσκηση 2.2

Αξιολόγηση προσφορών μέσω υπολογισμού LCC και εκπομπών CO2 για 
την προμήθεια δέκα (10) οθονών Η/Υ LCD

Εισαγωγή στοιχείων στο εργαλείο Smart SPP:

• Υπολογισμός κόστους κύκλου ζωής των προϊόντων

• Υπολογισμός εκπομπών CO2

• Αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης 
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