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Προς 
Τους συµµετέχοντες 

 
Θέµα: ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τους ειδικούς όρους του διαγωνισµού «Προµήθεια, 
Εγκατάσταση και Παραµετροποίηση Πληροφοριακού Συστήµατος για τον 
ανασχεδιασµό των Εµπορικών και Λογιστικών ∆ιαδικασιών και την Υλοποίηση νέου 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» 
Σχετ: ΑΠ ΕΥΑΘ 21400/17-9-2014 εισερχόµενο έγγραφο 
 

Σας κοινοποιούµε έγγραφο µε διευκρινίσεις της οµάδας εργασίας του διαγωνισµού το 
θέµατος σχετικά µε τους ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης:  
1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν πίνακα κυριοτέρων έργων που 

εκτέλεσαν/συµµετείχαν στον παρελθόν και είναι συναφή µε το υπό ανάθεση έργο σύµφωνα 
µε τον πίνακα που εµφανίζεται στο άρθρο 25Β, παρ. 2 (στην σελ. 21) της διακήρυξης.  

2. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν συµπληρωµένο  και τον 
πίνακα της σελ. 22 της διακήρυξης, ο οποίος αφορά στα έργα που το προσφερόµενο 
Σ∆ΕΠ έχει υλοποιηθεί.    

3. Το υποβληθέντα στοιχεία για την κάλυψη των απαιτήσεων του άρθρου 25Β θα πρέπει να 
περιλαµβάνονται στο φάκελο δικαιολογητικών «Κυρίως Φάκελος».  

4. Αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν στην κάλυψη των λοιπών ειδικών όρων  (Κεφάλαιο Β) 
της διακήρυξης θα πρέπει να υποβληθούν στο φάκελο της «Τεχνικής Προσφοράς». 

5. Οι τίτλοι σπουδών του προσωπικού της οµάδας έργου αναφέρονται στα αναλυτικά 
βιογραφικά σηµειώµατα που θα κατατεθούν για κάθε µέλος της οµάδας έργου και δεν 
απαιτείται η κατάθεση αντιγράφου του πτυχίου τους σύµφωνα µε το άρθρο 39 της 
διακήρυξης και τον πίνακα συµµόρφωσης 11 «∆ιαχείριση Έργου», εγγραφή 2.   

6. Στους ειδικούς όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό άρθρο 25Β ορίζεται ότι οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιήσει επιτυχώς υλοποίηση Σ∆ΕΠ στην Ελλάδα ή 
το εξωτερικό σε οργανισµό διαχείρισης δικτύων και ειδικότερα σε ένα ή περισσότερα από 
τα παρακάτω πεδία:   

• ύδρευσης,  
• αποχέτευσης,  
• φυσικό αέριο,  
• ηλεκτρισµός 

Στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.  
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