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Προς 

Κάθε ενδιαφερόμενο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τη συντήρηση πληροφοριακού συστήματος SAP της ΕΥΑΘ ΑΕ 

 CPV 72267100-0  

 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. προκειμένου να αναθέσει με τη 

διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τη συντήρηση του πληροφοριακού 

συστήματος SAP που χρησιμοποιεί, για χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με την 

περιγραφή που ακολουθεί 

Προσκαλεί 

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 16/2/2021 

ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 στη διεύθυνση:  

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 

Τμήμα Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών 

Τσιμισκή 98, 8ος όροφος, ΤΚ 54622, Θεσσαλονίκη 

 

Εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός  28.000,00€ πλέον ΦΠΑ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Οι υφιστάμενες άδειες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος SAP αποτυπώνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

SAP Professional User 50 

SAP Developer User 1 
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ERP Component for ERP Package 1 

SAP Solution Manager Enterprise Edition 1 

BA&T SAP BObj BI, EDGE edit. (user) 2 

 

Σε κάθε περίπτωση η συντήρηση των αδειών θα συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες MS 

SQL Server Edition που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών 

από 01/03/2021 έως 28/2/2022. 

Επιπλέον, ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της εταιρίας SAP. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Α. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: 

 Πιστοποιητικό με το οποίο αποδεικνύεται  η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο σχετικό με την άσκηση της δραστηριότητας που απαιτείται για 

την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, που θα βρίσκεται σε ισχύ 

κατά  την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού. 

 Φορολογική ενημερότητα 

 Ασφαλιστική ενημερότητα 

 Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, 

δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή βρίσκεται σε οποιασδήποτε άλλη ανάλογη 

κατάσταση, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία της πρόσκλησης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει τη δυνατότητα πριν την υπογραφή της Σύμβασης, να ζητήσει 

από τον ανάδοχο την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία αναφέρονται στην ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση.  

Β.  Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, θα κληθεί να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Γ. Οι προσφορές ισχύουν για 90 ημέρες. 



Δ. Τον ανάδοχο βαρύνει κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ και 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ επί του 

συμβατικού τιμήματος.  

Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπής αξιολόγησης και θα επιλεγεί ο 

πάροχος με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους των όποιων οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τα ανωτέρω περιγραφόμενα. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται από τις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Θωμά Σκόδρα τηλ. 2310 

966746. 

 

   

 

 

Ο Διευθυντής Οικονομικών 

 

 

 

Δημήτρης Αλεξανδρής 

 
 
                                                                            


