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Τελευταία γίνεται αρκετός θόρυβος για την ορθότητα των µαθηµατικών τύπων που 

χρησιµοποιούνται σε διαγωνισµούς. Είναι τελικά σωστοί; Οι υποθέσεις πάνω στις 

οποίεςστηρίζονται είναι ρεαλιστικές; Μήπως ανοίγονται "παραθυράκια" και δίνεται 

το περιθώριο σε κάποιες εταιρίες να "παίξουν" µε τον τύπο και να κερδίσουν µια 

δουλειά σε βάρος άλληςεταιρίας; 

 

Στη συνέχεια θα παραθέσουµε µια σειρά από απλούς συλλογισµούς. 

 

Ένας από τους τύπους που συχνά χρησιµοποιείται σε ανοικτούς ή κλειστούς 

διαγωνισµούς στους οποίους το κριτήριο είναι η συµφερότερη προσφορά είναι: 

 

ΣΒ = β1 * Τx /Τmax + β2 * Kmin / Kx 

 

Όπου: 

 

ΣΒ: Συνολική Βαθµολογία 

β1: Συντελεστής βαρύτητας των τεχνικών / ποιοτικών χαρακτηριστικών 

Τx : Τεχνική Βαθµολογία της εταιρίας x 

Τmax: Μέγιστη Τεχνική Βαθµολογία 

β2: Συντελεστής βαρύτητας του κόστους ( ή µιας συνολικότερης Οικονοµικής 

Προσφοράς) 

Kmin: Ελάχιστο προσφερόµενο κόστος 

Kx: Το κόστος στο οποίο χρεώνει η εταιρία x 

Έστω ότι κάνουµε µια προµήθεια όπου: 

β1: 0,6 

Τmax: 100 

β2: 0,4 

 

Οι παραπάνω τιµές είναι αρκετά συνηθισµένες στην αγορά. 

Εφόσον ο διαγωνισµός είναι ανοικτός ή κλειστός, οι συµµετέχοντες οφείλουν να 

υποβάλλουν τις οικονοµικές τους προσφορές σε έναν φάκελο και η επιτροπή 

αξιολόγησης θα ανοίξει ταυτόχρονα όλους τους φακέλους. 

 

Εδώ λοιπόν βρίσκεται το µεγάλο µυστικό! 

 

Ενώ η επιτροπή δικαίως προσπαθεί να εξασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας, 

στη πραγµατικότητα αλλοιώνεται το αποτέλεσµα από την παραδοχή ότι όλες οι 

τιµές υποβάλλονται ταυτόχρονα -άρα δεν επηρεάζονται µεταξύ τους- , ενώ το Kmin 

λες και καθορίζεται µαθηµατικά στη στιγµή µηδέν της διαδικασίας. 

 

Συγκεκριµένα, ας παρακολουθήσουµε το επόµενο παράδειγµα: 

 

Προσφορά εταιρίας Α: 

Τx = 100 (όπως καθορίστηκε από την επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης) 
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Kx = 700.000 Ευρώ 

Προσφορά εταιρίας Β: 

Τx = 90 (όπως καθορίστηκε από την επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης) 

Kx = 590.000 Ευρώ 

 

Οι βαθµολογίες των εταιριών όπως προκύπτουν από τον παραπάνω τύπο 

αξιολόγησης είναι: 

 

Εταιρία Α: ΣΒ = 0,937 

Εταιρία Β: ΣΒ = 0,940 

 

Αν λοιπόν η επιτροπή δεν είχε άλλες προσφορές, τότε η προσφορά της εταιρίας Β 

κρίνεται καλύτερη από την αντίστοιχη της Α και κατακυρώνεται σε αυτήν ο 

διαγωνισµός. 

 

Έστω λοιπόν ότι υπάρχει και η εταιρία Γ της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι: 

Τx = 70 (όπως καθορίστηκε από την επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης) 

Kx = 420.000 Ευρώ 

 

Η τελευταία τιµή του Kx αλλάζει τη τιµή του Kmin σε 420.000 Ευρώ και οι νέες 

συνολικές βαθµολογίες διαµορφώνονται ως εξής:  

 

Εταιρία Α: ΣΒ = 0,840 

Εταιρία Β: ΣΒ = 0,825 

Εταιρία Γ: ΣΒ = 0,820 

 

Εποµένως, ενώ η προσφορά της εταιρίας Γ δεν είναι ανταγωνιστική ως προς τις 

προσφορές των εταιριών Α και Β, εν τούτοις αλλάζει τη σειρά µειοδοσίας κι ενώ 

µέχρι τώρα η προσφορά της εταιρίας Β εθεωρείτο καλύτερη αυτής της Α, ξαφνικά, 

µε την παρεµβολή άλλης εταιρίας, η προσφορά της Α θεωρείται καλύτερη! 

 

Η εταιρία Α θα µπορούσε λοιπόν µέσα σε συγκεκριµένα όρια (καθορίζονται από τους 

συντελεστές βαρύτητας και τα αποδεκτά όρια βαθµολογίας και κόστους) να 

υποβάλλει προσφορά µέσω µιας εταιρίας Γ και να αλλοιώσει το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού. 

 

Η πρόταση της cosmoONE πάνω σε αυτό το πρόβληµα είναι απλή και ξεκάθαρη: 

 

Οι ανοικτοί και οι κλειστοί διαγωνισµοί µπορούν να οδηγήσουν σε λανθασµένα 

αποτελέσµατα. 

Οι διοργανωτές οφείλουν να επιδιώκουν την πραγµατικά συµφερότερη προσφορά. 

Το Τmax και το Kmin πρέπει να καθορίζονται πριν την έναρξη των 

διαπραγµατεύσεων.  

Το Kmin µπορεί να οριστεί ως η τιµή εκκίνησης της διαπραγµάτευσης ή η ελάχιστη 

οικονοµική προσφορά εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί πριν τις διαπραγµατεύσεις ως 

RFQ.  

Προτείνεται επιπλέον η µετονοµασία του Kmin σε Ko προς αποφυγή παρερµηνειών.  


