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ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

(Οδηγία 2004/17/ΕΚ) 
Αναθέτων φορέας 
Επωνυµία, διευθύνσεις και σηµεία επαφής: 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: Εγνατίας 127  Ταχ. κωδικός: 54635 
Πόλη: Θεσσαλονίκη Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Σηµείο επαφής: ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ      ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
Υπόψη: Ελένη Παχατουρίδου 
Τηλέφωνο: +30 2310966968  Φαξ: +30 2310283117 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: epahatouridou@eyath.gr 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: 
Γενική διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα: (URL) http://www.eyath.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από 
◙ Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής 

∆ιεύθυνση για την παροχή τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων 
(συµπεριλαµβανοµένου του δυναµικού συστήµατος αγορών) 

◙ Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής  
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής αποστέλλονται ® Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής  
Κύρια δραστηριότητα 
Ύδρευση 
Αντικείµενο της σύµβασης  
Περιγραφή: 
Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
Είδος της σύµβασης και τόπος εκτέλεσης των έργων: 
◙ Υπηρεσίες 
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ: 7 
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: ΕΥΑΘ ΑΕ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127, 54635, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Κωδικός NUTS: GR122 
Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσια σύµβαση, συµφωνία πλαίσιο ή δυναµικό σύστηµα αγορών (∆ΣΑ): 
◙ Η προκήρυξη αφορά δηµόσια σύµβαση 
Σύντοµη περιγραφή της σύµβασης ή των αγορών: 

Το αντικείµενο του έργου περιλαµβάνει την Προµήθεια, Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Πληροφοριακού 
Συστήµατος του Βασικού Λογιστικού Κυκλώµατος, του Κυκλώµατος Αποθηκών και του Κυκλώµατος Προµηθειών. 
Τα παραπάνω Κυκλώµατα αναλύονται ως εξής: 
• Γενική Λογιστική 
• Αναλυτική Λογιστική - Κοστολόγηση 
• Μητρώο Παγίων 
• τιµολόγησης ειδικών κατηγοριών εσόδων (απολογιστικές εργασίες προς τρίτους, πωλήσεις παγίων, κλπ) 
• ∆ιαχείριση Προµηθευτών 
• Τράπεζες - Αξιόγραφα - Πληρωµές 
• ∆ιαχείριση Υλικών - Αναλώσεων 
• Λογιστική Αποθηκών 
• ∆ιαχείριση Προγράµµατος Προµηθειών 
• Αιτήσεις Προµηθειών - Συµβάσεις - Εντολές Παραγγελίας 
• Αναγκαίες λογιστικές ∆ιασυνδέσεις µε το υφιστάµενο σύστηµα Πελατών & Τιµολόγησης, Μισθοδοσίας και όπου 
αλλού απαιτηθεί 
Αντικείµενο του έργου αποτελούν οι ακόλουθες βασικές δραστηριότητες: 
Προµήθεια και εγκατάσταση του λογισµικού του Σ∆ΕΠ καθώς και των απαιτούµενων 20 αρχικών αδειών χρήσης 
(αµέσως µετά την ανάθεση των εργασιών, θα προσδιοριστεί σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο ο ακριβής συνολικός 
αριθµός των µελλοντικά απαιτουµένων αδειών χρήσης καθώς και το απαιτούµενο επίπεδο χρήστη των εν λόγω 
αδειών) 
Ανάπτυξη, παραµετροποίηση και προσαρµογή του νέου Σ∆ΕΠ ως προς την υλοποίηση των Κυκλωµάτων της 
ΕΥΑΘ. 
Σχεδιασµός και ανάπτυξη όλων των απαιτούµενων διεπαφών (interfaces) µε τα υφιστάµενα πληροφοριακά 
συστήµατα. Η λειτουργικότητα των προς ανάπτυξη διεπαφών θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο αντίστοιχη ή και 
βελτιστοποιηµένη σε σχέση µε την λειτουργικότητα των υφιστάµενων διεπαφών σε ό,τι αφορά τις λειτουργικές 
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περιοχές της εν λόγω φάσης. 
Έλεγχοι καλής λειτουργίας της υλοποίησης. 
Συλλογή και µετάπτωση στο νέο Σ∆ΕΠ όλων των κύριων αρχείων (MasterFiles) και των αρχείων συναλλαγών 
(Transaction Files) όπου απαιτηθεί ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη µετάβαση στο νεο Σ∆ΕΠ 
Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (KeyUsers) και παροχή εγχειριδίων τεκµηρίωσης (usermanuals). 
Κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες συµβάσεις (CPV): 
 

 Κύριο λεξιλόγιο Συµπληρωµατικό λεξιλόγιο (κατά περίπτωση) 
Κύριο αντικείµενο 72000000  

Πρόσθετο(α) 
αντικείµενο(α) 

72222300  

 72212443  

 72212490  

 72212430  

Πληροφορίες για τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (GPA): 
Η σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί δηµοσίων συµβάσεων (Government Procurement Agreement 
-GPA): ®ναι  
Τµήµατα: (για πληροφορίες σχετικά µε τα τµήµατα χρησιµοποιήστε το παράρτηµα Β τόσες φορές όσα και τα 
τµήµατα) 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες:  ◙ όχι  
Πληροφορίες σχετικά µε εναλλακτικές προσφορές : 
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές :  ◙ όχι 
Ποσότητα ή έκταση της σύµβασης : 
Συνολική ποσότητα ή έκταση : (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων, των ανανεώσεων και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά περίπτωση, κατά περίπτωση) 
Η διάρκεια του έργου είναι συνολικά οκτώ (8) µήνες, Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης τους έργου περιγράφεται 
αναλυτικά στο άρθρο 38 των Ειδικών Όρων. 
Η εκτιµώµενη αξία εκτός ΦΠΑ : 390000.00   Νόµισµα : EUR 
Πληροφορίες σχετικά µε δικαιώµατα προαίρεσης : 
∆ικαιώµατα προαίρεσης : ◙ όχι 
Πληροφορίες σχετικά µε ανανεώσεις :  
Η παρούσα σύµβαση µπορεί να ανανεωθεί: ◙ όχι 
∆ιάρκεια της σύµβασης ή προθεσµία ολοκλήρωσης : 
∆ιάρκεια σε µήνες : 8  
Νοµικές, οικονοµικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές πληροφορίες 
Όροι που αφορούν τη σύµβαση: 
Απαιτούµενες εγγυήσεις:  
Εγγυητικές επιστολές 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

 

2. Με την εγγυητική επιστολή -που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση- το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να 
µπορεί να υποβάλει οποιαδήποτε ένσταση ή αντίρρηση και χωρίς να ερευνά το βάσιµο ή µη της απαίτησης, ούτε 
αν πράγµατι υφίσταται ή είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
3. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν: 

 

3.1. Την ηµεροµηνία έκδοσης 
3.2. Τον εκδότη 
3.3 Την επωνυµία της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. προς την οποία απευθύνεται 
3.4-Τον αριθµό της εγγύησης 
3.5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
3.6.Την πλήρη επωνυµία και την διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
3.7. Τους όρους ότι: 
3.7.10 Εκδότης παρέχει την εγγύηση ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενος ρητά και ανεπιφύλακτα από 
την ένσταση του ευεργετήµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, από το δικαίωµα προβολής όλων των ενστάσεων 
του πρωτοφειλέτη ακόµα και των µη προσωπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 
852-855, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώµατα του που τυχόν απορρέουν από 
τα άρθρα αυτά. 
3.7.2 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. που διενεργεί το 
διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά η µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
3.7.3 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από 
σχετικό έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της εγγύησης. 
3.7.4 Για την καταβολή της εν λόγω εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης του 
παρέχοντος υπηρεσίες, ούτε και θα ληφθεί υπ' όψιν οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή του 
παρόχου υπηρεσιών στα ∆ικαστήρια µε αίτηµα τη µη κατάπτωση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής ή τη θέση 
αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση. 
4.Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
4.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
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συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). 
4.2 Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόµενη κατά τα ανωτέρω αξία µπορεί να γίνει δεκτή 
εφόσον η εγγύηση υπολείπεται µέχρι ποσοστό 5%. 
4.3 Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 και τα ακόλουθα: 
 

4.3.1 Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τα προς προµήθεια υλικά ή τις ζητούµενες 
υπηρεσίες. 
4.3.2 Το χρόνο ισχύος της εγγύησης (4 µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού). 
4.4 Τα αναγκαία στοιχεία εγγύησης συµµετοχής (επί ποινή αποκλεισµού) κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι: 
4.4.1 Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη την δήλωση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
4.4.2 Ο αριθµός της διακήρυξης (Νο20) ή ο πλήρης τίτλος του διαγωνισµού 
4.4.3 Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (23.985,00. ευρώ). 
4.4.4 Η ηµεροµηνία έκδοσης της. 
4.4.5 Τα στοιχεία του προµηθευτή ή του παρέχοντος υπηρεσίες υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των 
υστέρων. 
5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης 
5.10 προµηθευτής ή ο παρέχων υπηρεσίες στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 
5.2. Η εγγύηση κατατίθεται προ η κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
5.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ.3. και τα ακόλουθα: 

 

5.3.1 Τον αριθµό της ∆ιακήρυξης και τον τίτλο της σύµβασης 
5.3.2 Τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 
5.4 Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα κατατίθεται και για κάθε επαύξηση του αντικειµένου της σύµβασης. 
6. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια και παροχή 
υπηρεσίας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε δέκα 
(10) µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον 
διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 
7. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφονται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους. 
8. Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 
9. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του ενός τουλάχιστον µηνός 
από την ισχύ της προσφοράς. 
10. Τυχόν παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών, θα συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της ισχύος 
των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής. 
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) 
µηνών για το λογισµικό που θα προσφέρει. Σηµειώνεται ότι η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας και παροχής 
συντήρησης ορίζεται από τη χρονική στιγµή της θέσης σε παραγωγική λειτουργία. 
Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο πλαίσιο εγγύησης καλής λειτουργίας, είναι: 
Αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργίας του λογισµικού του Σ∆ΕΠ (bugs) και τυχόν άλλων προβληµάτων. 
Αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στο τόπο που είναι εγκατεστηµένο το λογισµικό ή αποµακρυσµένα µέσω 
remotedeskto pεφόσον παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από έγκριση της 
ΕΥΑΘ, η αποκατάσταση των βλαβών θα µπορεί να γίνει σε χώρους του Αναδόχου. 
Αναβάθµιση (upgrade) σε τυχόν νεότερες εκδόσεις του λογισµικού του συστήµατος (releases&versions) καθώς 
και διενέργεια αναγκαίων προσαρµογών στις επιπλέον ανεπτυγµένες λειτουργικότητες για τη συµµόρφωση του 
µε αλλαγές του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και του γενικότερου νοµικού, θεσµικού και 
διαδικαστικού  πλαισίου. Εγκατάσταση patches (το αργότερο σε 5 εργάσιµες ηµέρες από την ανακοίνωσή τους) 
και άµεση αντικατάσταση (εντός της επόµενης εργάσιµης) των κρίσιµων εκδόσεων ασφαλείας (securityupdates). 
Αναλυτικότερα, η υλοποίηση των αναγκαίων προσαρµογών σε αλλαγές του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών και του γενικότερου, θεσµικού και διαδικαστικού πλαισίου θα πρέπει να λαµβάνει χώρα σε χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο του µισού διαστήµατος µεταξύ του χρόνου ανακοινώσεως των εν λόγω προσαρµογών 
και του χρόνου οριστικής εφαρµογής, ισχύος αυτών (ηµεροµηνία ισχύος σύµφωνα µε το γενικότερο νοµική, 
θεσµική και διαδικαστικό πλαίσιο), για την εξασφάλιση του αναγκαίου χρόνου ελέγχου. Επιπρόσθετα, στην 
περίπτωση ανακοίνωσης patches (ενηµερώσεων) θα πρέπει να εγκαθίστανται το αργότερο σε 5 εργάσιµες 
ηµέρες από την ανακοίνωσή τους.  
• Παράδοση αντιτύπων όλων των µεταβολών, επανεκδόσεων ή τροποποιήσεων των εγχειριδίων του λογισµικού. 

• Υπηρεσία Άµεσης Βοήθειας (HelpDesk) µέσω τηλεφωνικής υποστήριξης τις εργάσιµες µέρες και ώρες της ΕΥΑΘ, 
και µε παροχή κατάλληλου συστήµατος υποστήριξης της υπηρεσίας του HelpDesk µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

• Χρόνοι απόκρισης σε βλάβες: Η ανταπόκριση (παρουσία) του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας 
θα πρέπει να είναι εντός 24 ωρών. 

• Χρόνοι αποκατάστασης βλαβών: Η αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας θα πρέπει να πραγµατοποιείται 
ενός 48 ωρών από την αναγγελία της. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί από την ΕΥΑΘ, να προσφέρει υπηρεσίες 
συντήρησης για το λογισµικό του Σ∆ΕΠ και µετά το πέρας της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Προς 
τούτο οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην οικονοµική τους προσφορά το σχετικό κόστος 
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συντήρησης, για κάθε έτος ξεχωριστά, για τα επόµενα τρία (3) έτη. Σηµειώνεται ότι το κόστος της σχετικής 
συντήρησης ∆ΕΝ περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του Έργου και δεν λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό 
του κόστους και στη διαδικασία αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών. 
Βασικοί όροι χρηµατοδότησης και πληρωµής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν: 
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΥΑΘ ΑΕ και η πληρωµή θα γίνει σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης. 
Νοµική µορφή που πρέπει να έχει ο όµιλος οικονοµικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση:  
Όπως ορίζεται στη διακήρυξη (άρθρα 5 και 6) 
Άλλοι ειδικοί όροι:  
Η εκτέλεση της σύµβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους : ◙ όχι 
Προϋποθέσεις συµµετοχής: 
Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Η διακήρυξη απευθύνεται σε κατ’ εξοχήν εξειδικευµένες και κατάλληλες επιχειρήσεις, οι οποίες, είτε αυτοτελώς είτε 
υπό µορφή  ένωσης/κοινοπραξίας, δύνανται να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
στο διαγωνισµό έχουν: 

Ελληνικές και Αλλοδαπές Επιχειρήσεις ( ατοµικές επιχειρήσεις ή εταιρείες) εγκατεστηµένες στα κράτη- µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα κράτη µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) ή στα 
κράτη –µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (G.P.A.) του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α’ 139/27-06-97) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε. ή επιχειρήσεις που έχουν 
συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή κράτους –µέλους που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ. 
(GPA) του ΠΟΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική τους έδρα 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος µέλος που έχει υπογράψει την Σ.∆.Σ (GPA) του ΠΟΕ ή τέλος σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συµφωνίες σύνδεσης ή διµερείς συµφωνίες µε την Ε.Ε.. 
1. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 
1.1 Ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα: 
1.1.1 Εγγύηση συµµετοχής  στο  διαγωνισµό. 
1.1.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
1.1.3 Πιστοποιητικό αρµοδίας δικαστικής ή διοικητικής  αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν τεθεί και ούτε τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης,  πτωχευτικού συµβιβασµού  ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
1.1.4  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από  αρµόδια   κατά περίπτωση Αρχή  από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 1.1.3 και 1.1.4 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το 
σχετικό πιστοποιητικό. 
1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό 
τους επάγγελµα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή που θα βρίσκεται σε ισχύ κατά την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
1.2 Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα: 
1.2.1 Εγγύηση συµµετοχής στο  διαγωνισµό. 
1.2.2 Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
1.2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι υπ’ αριθµ. 1.1.3 & 1.1.4 περιπτώσεις του εδαφίου 1.1 του 
παρόντος άρθρου. 
1.2.4 Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής  τους στα µητρώα του 
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες  διεπαγγελµατικές οργανώσεις. 

 1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
1.3.1  Όλα τα δικαιολογητικά των εδαφίων 1.1 και 1.2. Στην προκειµένη περίπτωση το απόσπασµα Ποινικού 
Μητρώου ή το ισοδύναµο έγγραφο θα αφορά τον διαχειριστή ή τον υπεύθυνο ή τον νόµιµο εκπρόσωπο του 
Νοµικού Προσώπου που θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετικά νοµιµοποιητικά έγγραφα. 
1.3.2 ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεις (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο (ή 
απόσπασµα) του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). 
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1.3.3 Νοµιµοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εξουσιοδότηση του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά.  
 1.4 Οι συνεταιρισµοί: 
1.4.1 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 1.1.1, 1.1.3  και 1.1.4του εδ. 1.1 του παρόντος άρθρου. 
1.4.2 Βεβαίωση  εποπτεύουσας αρχής ότι λειτουργεί νόµιµα ο συνεταιρισµός. 
 1.5  Οι ενώσεις Προµηθευτών- παρεχόντων υπηρεσίες  που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
1.5.1 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή –παρέχοντα υπηρεσίες που συµµετέχει 
στην ένωση. 
1.5.2 Η ένωση προµηθευτών – παρεχόντων υπηρεσίες υποβάλει κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές - παρέχοντες υπηρεσίες που αποτελούν την ένωση είτε από 
εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 
1.5.3 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για  ολόκληρη την προσφορά. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  
1.5.4 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας µέλος της ένωσης δεν 
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του 
αρµόδιου για την ∆ιοίκηση της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. οργάνου ύστερα από πρόταση της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικού. 
2. Εφόσον οι προµηθευτές – παρέχοντες υπηρεσίες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
3. Σε περίπτωση που δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις  παραπάνω περιπτώσεις, 
µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του  προµηθευτή – παρέχοντος υπηρεσίες  που  γίνεται  
ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή συµβολαιογράφου. 
4. Τα έγγραφα που κατατίθενται από αλλοδαπούς, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα θα είναι νοµίµως µεταφρασµένα στην 
Ελληνική. 
5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την 
προσφορά, όταν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία που εκτελεί  το διαγωνισµό και δεν έχει λήξει η ισχύς 
τους. Αυτό όµως πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά. 
6. Όλα τα πιστοποιητικά συµµετοχής υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε απλά φωτοαντίγραφα. 
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν νόµιµη επικύρωση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος αυτές. 
Τεχνική ικανότητα: 
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού: 

1. Να δηλώσουν υπεύθυνα ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ανάδοχοι του έργου θα έχουν έδρα ή θυγατρική 
εταιρεία ή υποκατάστηµα στην Θεσσαλονίκη, ώστε να µπορέσουν να υποστηρίξουν κατάλληλα το νέο σύστηµα 
µετά την υλοποίησή του. Σε διαφορετική περίπτωση να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα εξασφαλίσουν 
σχετική συνεργασία µε εξειδικευµένη εταιρεία που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, και είναι πιστοποιηµένη για την 
υποστήριξη του προτεινόµενου Σ∆ΕΠ από τον κατασκευαστή αυτού. 

2. Να έχουν πραγµατοποιήσει επιτυχώς υλοποίηση Σ∆ΕΠ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε οργανισµό διαχείρισης 
δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού, αερίου) µε πελατειακή βάση αντίστοιχης του 50% της 
πελατειακής βάσης της ΕΥΑΘ (η οποία ανέρχεται σε 500.000 πελάτες) δηλαδή 250.000 πελάτες. Στην περίπτωση 
ένωσης εταιρειών η εν λόγω προϋπόθεση απαιτείται για τουλάχιστον ένα µέλος της ένωσης. Το συγκεκριµένο 
µέλος, σε περίπτωση που συµµετείχε σε σύµπραξη ή κοινοπραξία, για την υλοποίηση του αναφερόµενου έργου, θα 
πρέπει να αποδεικνύει ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής σε αυτό που αντιστοιχεί α.) στην προαναφερθείσα απαίτηση 
του αριθµού πελατών και β.) στο αντικείµενο του έργου (υλοποίησης Σ∆ΕΠ σε οργανισµό διαχείρισης δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού, αερίου). Η εν λόγω προϋπόθεση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από 
υπεργολάβους.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία 
συµµετείχε κατά το παρελθόν και είναι συναφή µε το υπό ανάθεση Έργο. 
 
Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου 
Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 
Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το ακόλουθο Υπόδειγµα: 
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ  
(προϋπολογισµός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & 
ηµ/νία) 

         
όπου  
 «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
 «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, 
δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 
Από τα παραπάνω έργα, εκείνα που καλύπτουν την παραπάνω ελάχιστη απαίτηση του εν λόγω κριτηρίου 
συµµόρφωσης θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά και να αναφέρεται ποιο πληροφοριακό σύστηµα 
υλοποιήθηκε σε αυτά.  

3. Να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους οµάδα έργου της οποίας η γλώσσα εργασίας και επικοινωνίας µε την 
ΕΥΑΘ θα είναι η ελληνική. Σε περίπτωση που τα µέλη της οµάδας έργου δεν έχουν σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε 
τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωσης συνεργασίας ή σχετικό Memorandum of 
Agreement (MoA) τόσο από τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και από το κάθε προτεινόµενο µέλος της οµάδας έργου ότι 
σε περίπτωση ανάδειξης του υποψήφιου αναδόχου σε ανάδοχο θα υπάρξει σχετική σύµβαση συνεργασίας µεταξύ 
των δύο µερών για την υλοποίηση του έργου. 

4. Να συµπεριλάβουν στην προσφορά τους διευθυντή έργου µε αποδεδειγµένη εµπειρία σε υλοποίηση Σ∆ΕΠ σε 
επιχειρησιακό περιβάλλον δικτύου ανάλογης πολυπλοκότητας, µεγέθους (που προσδιορίζεται από τον αριθµό 
εξυπηρετούµενων πελατών) µε το 50% της ΕΥΑΘ και αντικειµένου ενός από τα: ύδρευσης, αποχέτευσης, 
ηλεκτρισµού, φυσικού αερίου, (τουλάχιστον στα βασικά κυκλώµατα Λογιστικής-Προµηθειών-Αποθηκών και 
Πελατών). Σε περίπτωση ο προτεινόµενος διευθυντής έργου δεν ανήκει στο δυναµικό του υποψήφιου αναδόχου, 
θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη ∆ήλωσης συνεργασίας ή ΜοΑ τόσο από τον υποψήφιο ανάδοχο όσο και από το 
κάθε προτεινόµενο διευθυντή έργου ότι σε περίπτωση ανάδειξης του υποψήφιου αναδόχου σε ανάδοχο θα υπάρξει 
σχετική σύµβαση συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών για την υλοποίηση του έργου, αποδεχόµενη την συµµετοχή 
του προτεινόµενου διευθυντή έργου. 

5. Να έχουν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των δέκα (10) εκατοµµυρίων Ευρώ συνολικά για τις τρεις τελευταίες 
διαχειριστικές χρήσεις. Στην περίπτωση κοινοπραξίας το παραπάνω ποσό αναφέρεται σε τουλάχιστον ένα µέλος 
αυτής.  

6. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν είναι ο κατασκευαστής του προτεινόµενου Σ∆ΕΠ τότε µε την 
προσφορά του θα πρέπει να κατατεθεί επιστολή του κατασκευαστή (ή του νοµίµου εκπροσώπου του στην 
Ελλάδα). Στην επιστολή θα δηλώνεται ότι θα προµηθεύσει το προτεινόµενο, από τον υποψήφιο ανάδοχο, Σ∆ΕΠ το 
οποίο θα πρέπει και να αναφέρεται.  

7. Επίσης, θα προκύπτει ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, δεν είναι ο κατασκευαστής του 
λογισµικού, θα είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης του κατασκευαστή του προσφεροµένου Σ∆ΕΠ ή θα υπάρχει 
ισοδύναµη αναγνώριση. Η εν λόγω πιστοποίηση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα πριν την δηµοσίευση της παρούσας.  

Σηµειώνεται ότι η συµµετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στο διαγωνισµό σε περισσότερες από µία υποβαλλόµενες 
προσφορές διαγωνιζοµένων αποτελεί λόγο αποκλεισµού όλων των υποβαλλόµενων προσφορών στις οποίες 
συµµετέχει ο συγκεκριµένος υποψήφιος ανάδοχος. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους ως άνω όρους 
συµµετοχής επισύρει αυτόµατα τον αποκλεισµό του υποψήφιου αναδόχου από την διαδικασία συµµετοχής στον 
διαγωνισµό. 

Επίσης, επί ποινή αποκλεισµού οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να συµπεριλάβουν στην προσφορά 
τους ένα Σ∆ΕΠ, το οποίο:  

• Να ακολουθεί τα πρότυπα της διεθνούς αγοράς πληροφορικής και να παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης µε 
άλλα περιβάλλοντα, τράπεζες πληροφοριών και βάσεις δεδοµένων. 

• Να είναι βασισµένο σε λύση καταξιωµένου κατασκευαστή µε επιτυχείς υλοποιήσεις σε παγκόσµιο επίπεδο και 
διατίθεται στην αγορά για τουλάχιστον τρία (3) έτη ως πληροφοριακό σύστηµα µε τακτικές επικαιροποιήσεις. 

• Να υπάρχει δηµοσιευµένο πλάνο υποστήριξης νέων εκδόσεων (από τον κατασκευαστή του προτεινόµενου 
συστήµατος) τουλάχιστον για τα επόµενα τρία (3) έτη (ανάπτυξη του συστήµατος) και για τουλάχιστον 10 
χρόνια για την υποστήριξη του συστήµατος (από τον κατασκευαστή του προτεινόµενου συστήµατος) από την 
ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Τα εν λόγω στοιχεία θα δηλώνονται από σχετική δήλωση του 
κατασκευαστή που θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.   

• Να αποτελεί την πλέον πρόσφατη και πλήρως ελληνικοποιηµένη έκδοση. 
• Ακολουθεί την αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή πολλαπλών επιπέδων (n-tier) ή υλοποίηση της 

πρόσβασης µέσω τεχνολογιών διαδικτύου 
• 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% 
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της αντίστοιχης της ΕΥΑΘ, η οποία ανέρχεται σε 500.000 πελάτες περίπου, (δηλαδή 250.000 πελάτες). Για το 
λόγω αυτό θα υποβληθεί τεχνική περιγραφή των αναφεροµένων έργων που καλύπτουν την εν λόγω απαίτηση.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο 
παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή.  

• Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του 
υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύµβαση Έργου. 

• Κατ’ ελάχιστον απαιτείται να υποβληθούν τα κάτωθι στοιχεία  
Α/
Α 

Πελάτης 
(εταιρεία/οργανι
σµός) 

Περιγρα
φή του 
έργου  

Στοιχεία 
επικοινωνί
ας 
(υπευθύν
ου)* 

Προύπολογι
σµός  

∆ιάρκ
εια  

Παρού
σα 
Φάση  

Στοιχεία 
Σ∆ΕΠ 
(έκδοση, 
λειτουργικό
τητα κλπ) 

Λειτουργικές 
περιοχές που 
καλύπτει στην 
εταιρεία/οργαν
ισµό 

Αριθµός 
χρηστών 
ανά 
λειτουργικό
τητα 

Στοιχείο 
Τεκµηρίω
σης 
(τύπος & 
ηµ/νία) 

           

*Η ΕΥΑΘ δύναται να επικοινωνήσει µε τους πελάτες (υπεύθυνους επικοινωνίας για το συγκεκριµένο έργο) µε 
στόχο την περαιτέρω ενηµέρωσή της για το εν λόγω έργο.  

όπου  
• «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωµένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
• «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής, 

δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συµπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του αναλυτική λειτουργική και 
τεχνολογική περιγραφή του προτεινόµενου Σ∆ΕΠ, από τις οποίες θα αποδεικνύεται η κάλυψη των παραπάνω 
απαιτήσεων καθώς και του συνόλου των τεχνικών λειτουργικών απαιτήσεων του παρόντος έργου. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισµικού Σ∆ΕΠ. 

Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην προσφορά του ενδεικτική λίστα ή κατάλογο 
εγκεκριµένων/πιστοποιηµένων ή/και εξουσιοδοτηµένων εταιρειών υλοποίησης ή/και υποστήριξης του 
προσφερόµενου συστήµατος στην Ελλάδα και το Εξωτερικό προερχόµενη από τον Κατασκευαστή του 
προτεινόµενου Σ∆ΕΠ. 

Απαιτείται για το προσφερόµενο λογισµικό να υπάρχουν τρεις (3) τουλάχιστον εταιρείες που είναι 
εγκεκριµένες/πιστοποιηµένες ή/και εξουσιοδοτηµένες, από το κατασκευαστή αυτού, για την υλοποίηση ή 
υποστήριξη του προσφερόµενου λογισµικού. Η εν λόγω πιστοποιήσεις, θα πρέπει να έχουν λάβει χώρα πριν την 
δηµοσίευση της παρούσας. 

Όροι που αφορούν ειδικά τις συµβάσεις υπηρεσιών: 
Πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία: 
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική κατηγορία : ◙ όχι  
Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών: 
Τα νοµικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόµατα και τα επαγγελµατικά προσόντα των στελεχών τους που 
θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύµβασης : ◙  ναι  
∆ιαδικασία 
Είδος διαδικασίας: 
◙  Ανοικτός  
Κριτήρια ανάθεσης 
◙  Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε 
◙  τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω (τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να παρουσιάζονται συνοδευόµενα από 
τη στάθµιση τους ή σε φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή ή στάθµιση τους για 
εµφανείς λόγους) 
 

Κριτήρια Στάθµιση 
1. Λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου λογισµικού Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

50 

2. Κατανόηση απαιτήσεων του έργου 5 
3. Προτεινόµενη µεθοδολογία υλοποίησης 5 

4. Στελέχωση, οργάνωση, της προτεινόµενης Οµάδας Έργου (πλην του ∆ιευθυντή 
Έργου). 

10 

5. Στοιχεία παραµετροποίησης, ανάπτυξης, µετάπτωσης δεδοµένων και λειτουργίας 
συστήµατος, διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα και εφαρµογές. 

15 

6. Στοιχεία εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 10 

7. Εκπαίδευση και Τεκµηρίωση 5 
Πληροφορίες σχετικά µε τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό 
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού ◙ όχι 
∆ιοικητικές πληροφορίες: 
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Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για το φάκελο ο αναθέτων φορέας: ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2014 
Προηγούµενες προκηρύξεις σχετικά µε την ίδια σύµβαση:  ◙ όχι 
Όροι νια τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συµπληρωµατικών εγγράφων: 
Ηµεροµηνία: 22/09/2014 Ώρα: 14:30  
Προθεσµία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής:  
Ηµεροµηνία: 02/10/2014  Ώρα: 10:00  
Γλώσσα στην οποία µπορούν να συνταχθούν οι µελέτες ή οι αιτήσεις συµµετοχής: 
◙ Επίσηµη γλώσσα της ΕΕ:  EL ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
Ελάχιστη απαιτούµενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 
έως: : ∆ιάρκεια σε ηµέρες : 90 (από την αναφερόµενη ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών) 
Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: 
Ηµεροµηνία : 02/10/2014     Ώρα: 10:00 
Τόπος : ΕΥΑΘ ΑΕ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ 98, 4ος ΌΡΟΦΟΣ 
Άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγµα των προσφορών : ◙ ναι  
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα και τη διαδικασία ανοίγµατος προσφορών : 
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των συµµετεχόντων ή οι εξουσιοδοτηµένοι για το σκοπό αυτό.. Η µη παρουσία ενός ή 
περισσοτέρων εκπροσώπων από τα στάδια του διαγωνισµού, δεν αποτελεί λόγο αναστολής του. 
Πρόσθετες πληροφορίες 
Πληροφορίες σχετικά µε επαναλαµβανόµενες συµβάσεις: Πρόκειται για επαναλαµβανόµενη δηµόσια 
σύµβαση : ◙ όχι 
Πληροφορίες σχετικά µε τα Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Σύµβαση σχετιζόµενη µε έργο ή/και πρόγραµµα χρηµατοδοτούµενο από τα ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
◙ όχι 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες:  
∆ιαδικασίες προσφυγής: 
Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤEΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ταχ. ∆ιεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127   Ταχ. κωδικός: 54635 
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ       Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Τηλέφωνο: +30 2310966663     Φαξ: +30 2310212439 
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: (URL) www.eyath.gr 
Υποβολή προσφυγών:  
Προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, και των αποτελεσµάτων των σταδίων διεξαγωγής του όπως 
αυτά αποτυπώνονται στα οικεία πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 3886/2010. 
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών: 
Επίσηµη επωνυµία: ΕΥΑΘ ΑΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. ∆ιεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 127 
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. κωδικός: 54635 Χώρα: Ελλάδα (GR) 
Τηλέφωνο: +30 2310212820     Φαξ: +30 2310212820 
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: mtrakosa@eyath.gr  
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο: (URL) 
Ηµεροµηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: 
05/08/2014 - ID:2014-103256 

 
Θεσσαλονίκη 5/8/20104 

 
 

Ο Πρόεδρος & 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 

 

Νικόλαος Παπαδάκης 
 


