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Η ΕΥΑΘ Α.Ε., σε συνέχεια της από 17 Μαΐου 2018 πρόσκλησής της για συμμετοχή 

σε Διαβούλευση αναφορικά με την καταγραφή σχολίων/ παρατηρήσεων επί του 

αντικειμένου και των προδιαγραφών του προς υλοποίηση συστήματος καθώς και την 

αναγνώριση/ αρχική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, της 

προτεινόμενης λύσης και τεχνολογίας, της εμπειρίας των συμμετεχόντων και τέλος 

του εκτιμώμενου κόστους και χρόνου υλοποίησης, δημοσιοποιεί τον πίνακα 

συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και βασικά σημεία των απαντήσεων, τα 

οποία θα αξιολογηθούν περαιτέρω με στόχο την κατάρτιση του τελικού Τεύχους των 

Ειδικών Όρων του Διαγωνισμού.  

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους στην εν λόγω 

Διαβούλευση. Στο πλαίσιο της Διαβούλευσης υποβλήθηκαν προτάσεις και 

παρατηρήσεις από τους ακόλουθους επτά (7) συμμετέχοντες. 

1. BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ 

2. INTRACOM S.A. TELECOM SOLUTIONS 

3. OTE A.E. 

4. OTS Α.Ε. 

5. PwC Business Solutions A.E. 

6. SOFTWORKS Α.Ε. 

7. TEKASYSTEMS Α.Ε. 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο της Διαβούλευσης, ζητήθηκε οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία : 

1. Περιγραφή Προσφερόμενης Λύσης βάσει απαιτήσεων αντικειμένου έργου 
καθώς και λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών. 

2. Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης (Ενότητα 8). 

3. Βασικό Προφίλ Προσφέροντος καθώς και Συμπληρωμένους Πίνακες 
Εμπειρίας (βάσει ενότητας Ειδικοί Όροι – επί ποινής αποκλεισμού). 

4. Περιγραφή Ομάδας Έργου (high level). 

5. Εκτιμώμενο Κόστος με ανάλυση ανά φάση έργου καθώς και λειτουργικών/ 
τεχνικών προδιαγραφών ανά σύστημα/ υποσύστημα.  

o Στην εκτίμηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος αδειών καθώς 
και εκτιμώμενο κόστος προμήθειας και εγκατάστασης hardware (δεν 
περιλαμβάνεται στην υπάρχουσα σύμβαση). 

6. Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης με ανάλυση ανά αντικείμενο και φάση του 
Έργου. 



7. Προϋποθέσεις και σχόλια/ παρατηρήσεις επί του Τεύχους των Ειδικών 
Όρων. 

Επιπλέον των ζητουμένων οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλουν καλές 

πρακτικές που έχουν εντοπίσει οι ίδιοι (από το εξωτερικό ή από τη δική τους 

εμπειρία) καθώς και να υποβάλουν απόψεις καινοτόμες οι οποίες θεωρούν ότι θα 

βοηθήσουν τις παραπάνω διαδικασίες. 

Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των προτάσεων/ παρατηρήσεων στις 

09/07/2018, πραγματοποιήθηκε συλλογή των απαντήσεων και εξέτασή τους, βάσει 

των αναγκών της Διαβούλευσης. Στη συνέχεια παρατίθενται τα σημαντικότερα 

σημεία των απαντήσεων ανά ζητούμενη ενότητα : 

Βασικό χαρακτηριστικό των περισσοτέρων εκ των απαντήσεων αποτελεί η εστίαση 

στην καταγραφή σχολίων/ παρατηρήσεων καθώς και τυχόν προτάσεων/ 

τροποποιήσεων επί του Τεύχους των Ειδικών Όρων (Βλέπετε ανάλυση στη συνέχεια 

– Ενότητα Β). 

 

1. Στοιχεία Υποψήφιου Αναδόχου, Προσφερόμενης Λύσης και Απαντήσεις 

βάσει δομής του Τεύχους Ειδικών Όρων (1 - 6) 

 Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν το βασικό προφίλ τους, με μεγάλη διακύμανση 

όσον αφορά στη λεπτομέρειά τους. 

 Περιγραφή της προσφερόμενης λύσης (βάσει των όσων έχουν ζητηθεί) έχει 

δοθεί από δύο (2) συμμετέχοντες, στις απαντήσεις των οποίων υπήρχε 

λεπτομερής ανάλυση όσον αφορά στις λειτουργικές και τεχνικές δυνατότητες 

των ολοκληρωμένων λύσεων. Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες κάνουν 

αναφορά σε λύσεις χωρίς ανάλυση δυνατοτήτων, τεχνικών χαρακτηριστικών 

και περιγραφή τρόπου εφαρμογής. 

 Συμπλήρωση των Πινάκων Συμμόρφωσης καθώς και εκτίμηση κόστους με 

ανάλυση ανά φάση πραγματοποιήθηκε από έναν (1) συμμετέχοντα. 

 Στις περισσότερες των απαντήσεων ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης και το 

αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα συμφωνεί με αυτό της Διαβούλευσης εκτός μίας 

(1) πρότασης που αντιπροτείνει αύξηση του πλάνου κατά τρεις (3) μήνες. 

  



2. Προϋποθέσεις και σχόλια/ παρατηρήσεις επί του Τεύχους των Ειδικών 

Όρων 

 Το σύνολο των συμμετεχόντων στη Διαβούλευση παρέθεσαν τα σχόλια/ 

παρατηρήσεις τους επί του Τεύχους των Ειδικών Όρων, με μεγάλη διακύμανση 

και σε αυτήν την περίπτωση όσον αφορά στη λεπτομέρειά τους και την εστίασή 

τους. 

Επιπρόσθετα, ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων παρείχαν συγκεκριμένες 

προτάσεις τροποποίησης, οι οποίες και θα αξιολογηθούν όπως και το σύνολο 

των απαντήσεων. 

Σε υψηλό επίπεδο η ανάλυση των σχολίων/ παρατηρήσεων έχει ως εξής : 

 Παροχή περαιτέρω πληροφοριών/ λεπτομερειών στο πλαίσιο της Διακήρυξης 

για θέματα που αφορούν την Ενότητα 2.4 Αντικείμενο του Έργου, όπως για 

παράδειγμα όγκους δεδομένων προς διαχείριση, λειτουργικότητα 

πρωτοκόλλου, ύπαρξη και μελλοντική πρόβλεψη έξυπνων μετρητών, πλήθος 

και κατανομή χρηστών ανά λειτουργική περιοχή κλπ. 

 Τροποποίηση του γενικού χαρακτηριστικού του συστήματος καθώς και του 

μεγέθους των εταιρειών όσον αφορά στην ελάχιστη εμπειρία του υποψήφιου 

αναδόχου για την υλοποίηση της προσφερόμενης λύσης (Ενότητα 2.4 και 

2.6). Αναφορά στους ακόλουθους όρους : i) «Η προσφερόμενη λύση να έχει 

υλοποιηθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επιτυχία σε επιχειρησιακό 

περιβάλλον Οργανισμού διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, 

αερίου, ηλεκτρισμού) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης 

της ΕΥΑΘ, η οποία ανέρχεται σε 510.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 

250.000 συνδέσεις).» & ii) «Ο υποψήφιος ανάδοχος να έχει πραγματοποιήσει 

επιτυχώς υλοποίηση τέτοιας λύσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε 

οργανισμό διαχείρισης δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, 

αερίου) με πελατειακή βάση τουλάχιστον το 50% της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η 

οποία ανέρχεται σε 510.000 συνδέσεις περίπου, (δηλαδή 250.000 συνδέσεις). 

o Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, ορισμένοι 

βάσει των στοιχείων που παρέθεσαν πληρούν τους συγκεκριμένους 

όρους και ορισμένοι έχουν προτείνει τροποποιήσεις βάσει της δικής 

τους εμπειρίας τόσο σε επίπεδο πλήθους συνδέσεων όσο και σε 

επίπεδο διεύρυνσης του κλάδου εταιρειών.  



 Εξέταση προσθήκης κριτηρίου συμμετοχής σχετικά με την εμπειρία της 

Ομάδας Έργου που θα προταθεί, σε αντίστοιχα έργα Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας (Ενότητα 2.6 – Ειδικοί Όροι). 

 Επανεξέταση γενικών χαρακτηριστικών του πληροφοριακού συστήματος 

όπως αυτά αναφέρονται στην Ενότητα 2.4 βάσει και των σχετικών 

παρατηρήσεων. 

 Επανεξέταση δυνατότητας τροποποίησης ειδικών όρων (Ενότητα 2.6) βάσει 

στοχευμένων παρατηρήσεων.  

 Περαιτέρω ανάλυση ορισμένων εκ των Λειτουργικών Απαιτήσεων (Ενότητα 

3.2) βάσει ανάγκης διευκρινήσεων και ορισμένων προτάσεων προσθήκης 

νέων πρακτικών. 

 Ελάχιστες παρατηρήσεις καταγράφηκαν σχετικά με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές του Τεύχους (Ενότητα 4) καθώς και με την Ενότητα 5 

«Περιγραφή Φάσεων Υλοποίησης Έργου». 

 Ανάγκη αποσαφήνισης σημείων της Ενότητας 6 «Περίοδος Εγγύησης, 

Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης» σχετικά με το τι ανήκει στον 

προϋπολογισμό του έργου. 

 Ελάχιστες παρατηρήσεις καταγράφηκαν όσον αφορά στην Ενότητα 7 

«Αξιολόγηση Προσφορών». 

 Σχετικά με τους Πίνακες Συμμόρφωσης βάσει των παρατηρήσεων θα 

αξιολογηθεί η περαιτέρω διευκρίνιση θεμάτων που αφορούν τον Πίνακα 8.3 

«Διαχείριση Συστήματος». 

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ως Αναθέτουσα 

Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Λειτουργίας σας γνωρίζει ότι θα λάβει υπόψη της και 

θα αξιολογήσει το σύνολο των απαντήσεων και προτίθεται στο αμέσως επόμενο 

χρονικό διάστημα να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια, 

εγκατάσταση/ υλοποίηση και θέση σε παραγωγική λειτουργία πλήρους 

ολοκληρωμένης λύσης εξυπηρέτησης και τιμολόγησης πελατών βάσει αναγκών και 

απαιτήσεών της.  

 

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή σας. 


