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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 
Ι.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ,  ∆ΙΕΥΘΥΝΣEIΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:  
Επίσηµη Επωνυµία : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΑΕ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Α.Ε. 
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση : 26ης Οκτωβρίου 90, Πόλη: Θεσσαλονίκη, Χώρα: Ελλάδα, Ταχ. Κώδικας: 54627, Σηµείο Επαφής: 
∆ιεύθυνση Προµηθειών,  Τηλέφωνο: +30 2310 584160/162 Φαξ: + 30 2310 546365,  
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο : Γενική ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): www.epathessaloniki.gr,  www.epathessalia.gr 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από: Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής 
∆ιεύθυνση για την παροχή της συγγραφής υποχρεώσεων και συµπληρωµατικών εγγράφων:  
Το προαναφερόµενο σηµείο επαφής 
Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής  πρέπει να αποσταλούν : Στο προαναφερόµενο σηµείο επαφής 
 
Ι.2) ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΄Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ: Παραγωγή, µεταφορά και διανοµή αερίου 
και θερµότητας 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΙΙ.1)  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΙΙ.1.1) Ονοµασία που δόθηκε στη σύµβαση από τον αναθέτοντα φορέα: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» 
ΙΙ.1.2) Είδος της σύµβασης και τόπος παροχής : (γ) Υπηρεσίες 
Κατηγορία υπηρεσίας: αρ. 07 
Κύριος τόπος παροχής: Θεσσαλονίκη, Λάρισα 
Κωδικός NUTS: G122 
ΙΙ.1.3) Η προκήρυξη αφορά : ∆ηµόσια Σύµβαση  
ΙΙ.1.5) Σύντοµη Περιγραφή της Σύµβασης: Υλοποίηση ενός Oλοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος διαχείρισης 
επιχειρησιακών πόρων και συντήρησης του, που θα εγκατασταθεί στις Αναθέτουσες Αρχές για κοινή χρήση. 
ΙΙ.1.6) Κοινό Λεξιλόγιο για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις ( CPV ) : Κύριο Λεξιλόγιο : 
Κύριο Αντικείµενο : 72200000 
ΙΙ.1.7) H Σύµβαση καλύπτεται από τη συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων (GOVERNMENT PROCUREMENT 
AGREEMENT) : Όχι 
ΙΙ.1.8) Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Όχι 
IΙ.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Όχι. 
ΙΙ.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΙΙ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση (συµπεριλαµβανοµένων όλων των τµηµάτων και των δικαιωµάτων προαίρεσης, κατά 
περίπτωση): Ο προϋπολογισµός της σύµβασης, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο τµήµα ΙΙ.1.5, υπολογίζεται στα 
6.511.000,00€ (έξι εκατοµµύρια πεντακόσιες έντεκα χιλιάδες ΕΥΡΩ), πλέον ΦΠΑ. Συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 
προαίρεσης, ο προϋπολογισµός µπορεί να φθάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 6.967.000,00€ (έξι εκατοµµυρίων εννιακόσιες 
εξήντα επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ), πλέον ΦΠΑ. 
ΙΙ.2.2) ∆ικαιώµατα προαίρεσης: Ναι, ∆ικαίωµα προαίρεσης ύψους 456.000,00€ (τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ) πλέον 
ΦΠΑ. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί εντός δεκατεσσάρων µηνών από τη σύναψη της Σύµβασης  
Προβλεπόµενο Χρονοδιάγραµµα άσκησης των εν λόγω δικαιωµάτων προαίρεσης: 14 µήνες 
ΙΙ.3) ∆ΙΑΡΚΕΙΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 14 µήνες . 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ,  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΦΥΣΗΣ 
III.1) ΌΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
III.1.1) Απαιτούµενες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (κατά περίπτωση): 
- Κατά την υποβολή του φακέλου συµµετοχής οι συµµετέχοντες  θα κληθούν να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 
ποσού διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (200.000,00€), που θα εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 
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- Για την υπογραφή της Σύµβασης θα κατατεθεί Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του 
Συµβατικού Τιµήµατος που θα εκδοθεί από µία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε κράτος µέλος 
της ΕΕ ή του ΕΟΧ. 
- Τα κείµενα των ανωτέρω Εγγυητικών Επιστολών θα συνταχθούν στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Για τις Εγγυητικές Επιστολές 
που θα έχουν εκδοθεί  σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής ή της αγγλικής θα πρέπει να κατατεθεί και επίσηµη µετάφρασή τους 
στην ελληνική ή αγγλική. Η µετάφραση στην ελληνική πρέπει να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική 
Αρχή στη χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Η µετάφραση στην αγγλική πρέπει να είναι από αρµόδια αρχή της χώρας 
εγκατάστασης τους Προσφέροντος. 
III.1.2) Κύριοι όροι χρηµατοδότησης και πληρωµών ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις  που τους διέπουν:   
α) από ιδίους πόρους 
Όροι Πληρωµής: 
α)  Προκαταβολή  ύψους 10 % του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ θα καταβληθεί στον προµηθευτή εντός 30 
ηµερών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.  
β)  Το 70 % του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ θα καταβληθεί τµηµατικά εντός τριάντα (30) ηµερών µετά την 
ολοκλήρωση κάθε συµφωνηµένης φάσης υλοποίησης του έργου. 
γ) Το υπόλοιπο 20% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µε ΦΠΑ θα καταβληθεί εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
οριστική παραλαβή ολόκληρου του Έργου 
Η χρηµατοδότηση θα πραγµατοποιηθεί από κοινού από τις δύο Αναθέτουσες µε συµµετοχή εξ’ ηµίσειας 50% εκάστη.  
 
III.1.3) Νοµική µορφή την οποία πρέπει να έχει περιβληθεί η κοινοπραξία οικονοµικών φορέων στην οποία 
κατακυρώνεταί η σύµβαση (κατά περίπτωση):  

 Οι Συµµετέχοντες µπορεί να είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα µε έδρα εγκατάστασης σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία σε κράτος µέλος 
της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ. ή Κράτους µε συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. που δικαιούνται της συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς του 
∆ηµόσιου τοµέα και Κοινοπραξίες/ Συµπράξεις των ανωτέρω µε την προϋπόθεση της προσκόµισης των νοµιµοποιητικών εγγράφων  
που ορίζονται στο σηµείο ΙΙΙ.2.1, για κάθε συµµετέχοντα ή µέλος της Κοινοπραξίας/ Σύµπραξης: 
III.1.4) Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η ΕΚΤΕΛΕΣΗ της σύµβασης:  όχι 
III.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
III.2.1) Προσωπική κατάσταση των οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο:  
Οι Συµµετέχοντες µπορεί να είναι Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα µε έδρα εγκατάστασης σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία σε Κράτος Μέλος 
της Ε.Ε. ή χώρας του Ε.Ο.Χ. ή χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το νόµο 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), ή τρίτης χώρας που έχει 
συνάψει συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε.,  και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του ΠΟΕ, ή που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ (άρθρο 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και οι οποίοι 
δικαιούνται της συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς του ∆ηµόσιου τοµέα) και Κοινοπραξίες/ Συµπράξεις των ανωτέρω µε την 
προϋπόθεση της προσκόµισης των νοµιµοποιητικών εγγράφων που περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
Οι συµµετέχοντες ή µέλη της Κοινοπραξίας /Σύµπραξης θα πρέπει να προσκοµίσουν τα ακόλουθα νοµιµοποιητικά έγγραφα: 
 
Πιστοποιητικό έγγραφής σε Επαγγελµατικό Φορέα σύµφωνα µε τη Νοµοθεσία της Χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένη η 
έδρα του Φυσικού ή Νοµικού Προσώπου και σχετικού για την ικανότητα να αναλάβουν συγκεκριµένες υπηρεσίες. Σε περίπτωση µη 
έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό θα αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση που αυτή δεν προβλέπεται, 
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. 
 
1. Αποκλείεται της συµµετοχής σε δηµόσια σύµβαση, ο υποψήφιος ή Προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει οριστική 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται 
κατωτέρω: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου. 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (2) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων . 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, 
της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και υπό την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου, τους όρους 
εφαρµογής της παρούσας παραγράφου. Μπορούν να προβλέπουν παρέκκλιση από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου για 
επιτακτικούς λόγους γενικού συµφέροντος. 
2. Κάθε οικονοµικός φορέας µπορεί να αποκλείεται από τη συµµετοχή στη σύµβαση, όταν: 

α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 
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β) έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
γ) έχει καταδικασθεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας, και η οποία 
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική του διαγωγή. 
δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο ενδέχεται να 
διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές. 
ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 
στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τις νοµοθετικές 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. 
ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του παρόντος 
τµήµατος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
Τα κράτη µέλη καθορίζουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, τους όρους εφαρµογής 
της παρούσας παραγράφου. 

3. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονοµικός φορέας δεν εµπίπτει στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α), β), γ), ε) και στ): 
α) για την παράγραφο 1 και την παράγραφο 2 σηµεία α), β) και γ), την προσκόµιση αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή, ελλεί- 
ψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης 
του προσώπου αυτού, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 
β) για την παράγραφο 2 σηµεία ε) ή στ), πιστοποιητικό εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 σηµεία α), β) ή γ), αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικα- 
στικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  
 
III.2.2) Χρηµατοοικονοµική ικανότητα:  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση): 
Κάθε συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία ή ως µέλος Κοινοπραξίας/ Σύµπραξης πρέπει να υποβάλει: 
α) Τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων (2006-2007-2008) από τις οποίες θα 
προκύπτουν σαφώς ο Κύκλος Εργασιών, τα Ίδια Κεφάλαια, κλπ 
β)  Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του Υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου) 
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών  που αφορά την υλοποίηση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 
κάθετης λύσης (vertical solution). 
γ)  Υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του Υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου) περί 
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών και ανάλυση του κύκλου εργασιών, κατά τη διάρκεια των τριών προηγούµενων 
οικονοµικών ετών, ανά κατηγορία. 
 
Σηµείωση: όλα τα ανωτέρω απαιτούµενα έγγραφα οικονοµικής ικανότητας αναγράφονται περιληπτικά, η πλήρης ανάλυση αυτών 
περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 
 
Απαιτήσεις : 
1. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες διαθέτουν Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, 
κατά την  τελευταία τριετία,  ανώτερο των 20.000.000,00€. 
2. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες διαθέτουν Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, 
κατά την  τελευταία τριετία,  ανώτερο των 12.000.000,00€ για υλοποίηση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων 
κάθετης λύσης (vertical solution), σύµφωνα µε την Τεχνική Προδιαγραφή που αποτελεί το ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας και θα 
αποτελεί αντικείµενο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, που έχει ολοκληρώσει επιτυχώς στον Ευρωπαϊκό χώρο για εταιρίες ∆ιανοµής 
και Πώλησης Φυσικού Αερίου. 
3. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι συµµετέχοντες διαθέτουν Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών, 
κατά την  τελευταία τριετία,  ανώτερο των 8.000.000,00€ για δραστηριότητες πέραν της υλοποίησης ολοκληρωµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων. 
4. Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι ο Μέσος Ετήσιος Κύκλος Εργασιών, κατά την τελευταία τριετία, 
για υπηρεσίες Υλοποίησης Ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων και Συντήρησης και Υποστήριξης Πελατών 
καταλαµβάνει ποσοστό επί τοις εκατό ανώτερο του 50 (50%) ως προς τον συνολικό Μέσο Ετήσιο Κύκλο Εργασιών της 
τελευταίας τριετίας. 
 
III.2.3) Τεχνική ικανότητα:  
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις (κατά περίπτωση): 
Κάθε συµµετέχων ατοµικά ή ως εταιρία ή ως µέλος Κοινοπραξίας/ Σύµπραξης πρέπει να υποβάλει: 
α) Έγγραφα σχετικά µε το προφίλ, τη δοµή και την οργάνωση καθώς και τα πλήρη στοιχεία της εταιρίας 
β) Πιστοποιητικό ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο µε το οποίο αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόµενος διαθέτει την αιτούµενη ιδιότητα 
και είναι Πιστοποιηµένος Συνεργάτης του προτεινόµενου Προµηθευτή Software. 
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γ) Το Συνηµµένο Ι – ΕΜΠΕΙΡΙΑ της αναλυτικής διακήρυξης , συµπληρωµένο σε όλα τα σηµεία υπογεγραµµένο µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής του Υποψηφίου (ή του νοµίµου εκπροσώπου του Υποψηφίου). 
δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής στην οποία ο Υποψήφιος θα δεσµεύεται ότι για την παροχή 
της Υπηρεσίας θα διαθέσει Συµβούλους µε σηµαντική εµπειρία. 
Σηµείωση: όλα τα ανωτέρω απαιτούµενα έγγραφα τεχνικής ικανότητας αναγράφονται περιληπτικά, η πλήρης ανάλυση αυτών 
περιγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 
Απαιτήσεις : 
Από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι Υποψήφιοι : 
1. Είναι Πιστοποιηµένοι Συνεργάτες  του Προµηθευτή του προτεινόµενου Software . 
2. Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, κατά την τελευταία τριετία, τουλάχιστον δέκα (10) έργα υλοποίησης ολοκληρωµένων 
συστηµάτων κάθετης λύσης (vertical solution) στον Ευρωπαϊκό χώρο.  

 
 
III.2.4) Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα: όχι 
ΙΙΙ.3) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΙΙΙ.3.1) Η παροχή υπηρεσίας παραχωρείται σε συγκεκριµένη επαγγελµατική τάξη :  όχι 
ΙΙΙ.3.2) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν το όνοµα και τα επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων στα οποία 
ανατίθεται η παροχή της υπηρεσίας: Ναι. 
 
ΤΜΗΜΑ IV: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
IV.1) ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ:  
IV.1.1) Είδος της ∆ιαδικασίας: Ανοιχτή 
ΙV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  
IV.2.1) Κριτήρια Ανάθεσης: Η πλέον οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά σύµφωνα µε: 
Τα κριτήρια που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή την πρόσκληση µε 
διαπραγµάτευση 
IV.2.2) Xρήση ηλεκτρονικής δηµοπρασίας: όχι 
IV.3) ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
IV.3.1) Αριθµός αναφοράς που χρησιµοποιεί για τον φάκελο ο αναθέτων φορέας: 2009/ΕΥ001 
IV.3.2)Προηγούµενη(ες) δηµοσίευση(δηµοσιεύσεις) σχετικά µε την ίδια Σύµβαση : όχι 
IV.3.3) Όροι για τη χορήγηση της συγγραφής υποχρεώσεων και τυχόν συµπληρωµατικών εγγράφων: 
Προθεσµία παραλαβής αιτήσεων για τη χορήγηση εγγράφων ή για πρόσβαση στα έγγραφα: 
Ηµεροµηνία: 20/08/2009. Ώρα: 16:00 
Έγγραφα έναντι αντιτίµου: όχι. 
ΙV.3.4)Προθεσµία παραλαβής των  προσφορών ή των αιτήσεων συµµετοχής: 28/08/2009, Ώρα: 16:00 
ΙV.3.5)Γλώσσα (-ες) στην (στις) οποία(ες) µπορούν να συνταχθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συµµετοχής : ΕΛΛΗΝΙΚΑ και 
ΑΓΓΛΙΚΑ 
ΙV.3.6) Ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: έως 28/02/2010 
ΙV.3.7) Όροι για το άνοιγµα των προσφορών: 02/09/2009, Ώρα: 14:00 
Πρόσωπα που µπορούν να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών:Όχι 
 
ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: Όχι 
VI.2) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΟ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ: 

όχι 
VI.3) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Τα συµβατικά τεύχη που είναι απαραίτητα για τη σύνταξη του φακέλου συµµετοχής θα διατίθενται από την Ε.Π.Α. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε 

2. Οι προσφέροντες θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή αίτηση παραλαβής των συµβατικών τευχών, αναγράφοντας σε αυτή 
τα πλήρη στοιχεία της Επιχείρησης και κάνοντας σαφή αναφορά στον αριθµό αναφοράς. Η αίτηση αποστέλλεται στη 
διεύθυνση του Αναθέτοντα Φορέα. (ΤΜΗΜΑ Ι σηµείο 1.) 

3. Τα συµβατικά τεύχη παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσω courier από τον Αναθέτοντα Φορέα στον ενδιαφερόµενο το 
αργότερο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση του 
ενδιαφερόµενου. 

4. Σηµειώνεται ρητά ότι η Σύµβαση που θα υπογραφεί, υπόκειται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του ν.3310/2005 
όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το Ν.3414/2005. 

5. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών διέπεται από το Π.∆.59 (ΦΕΚ Α’, αρ. φύλλου 63, 16 Μαρτίου 2007) µε το οποίο 
ενσωµατώνεται στην Εθνική Νοµοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/17/ΕΚ, σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό Προµηθειών 
της Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. (ΦΕΚ αρ.607/17-05-2002, αρ. αποφ. ∆1/5643, ΦΕΚ 
αρ.613/20-05-2002, αρ. αποφ. 6483).  

6. Οι οικονοµικές προσφορές θα υποβληθούν αποκλειστικά (επί ποινή αποκλεισµού) σε Ευρώ. 
7. Το ποσό του δικαιώµατος προαίρεσης προϋπολογισµού 456.000,00€ (τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες ΕΥΡΩ) πλέον 

ΦΠΑ της παραγράφου ΙΙ.2.2 θα προσαρµοσθεί στο ποσοστό του επτά τοις εκατό (7%) του Συµβατικού Τιµήµατος όπως 
θα διαµορφωθεί από την προσφορά του Αναδόχου, σύµφωνα µε τους όρους της Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού. 
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8. Η παρούσα προκήρυξη διατίθενται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση διάστασης ερµηνείας µεταξύ 
του ελληνικού και αγγλικού κειµένου, υπερισχύει το ελληνικό κείµενο. 

VI.4) ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 
VI.4.1) Φορέας αρµόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.,  
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90,  
Πόλη: Θεσσαλονίκη, 54627,  
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α  
Σηµείο Επαφής: ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 2310 584114 Φαξ: + 30 2310 546365, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
Dimitris.christou@epathessaloniki.gr ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Γενική ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http:/ 
www.epathessaloniki.gr,  www.epathessalia.gr  
VI.4.2) Υποβολή προσφυγών: 
Επακριβείς πληροφορίες σχετικά µε την προθεσµία (τις προθεσµίες) για την υποβολή προσφυγών:  
Οι προσφυγές υποβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2522/1997 (ΦΕΚ 178Α/8.9.1997) και του Νόµου 2854/2000. Πιο 
συγκεκριµένα «Πριν υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, 
αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις  νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. Η 
αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα, µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και, 
αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής.» 
Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων.  
Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 
VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία µπορούν να ληφθούν πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών:  
Επίσηµη επωνυµία: ∆ιεύθυνση Προµηθειών ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.,  
Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου 90,  
Πόλη : Θεσσαλονίκη, 54627,  
Χώρα: ΕΛΛΑ∆Α  
Σηµείο Επαφής: ∆ιεύθυνση Προµηθειών, Τηλέφωνο: +30 2310 584114 Φαξ: + 30 2310 546365, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: 
Dimitris.christou@epathessaloniki.gr ∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: Γενική ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής (URL): http:/ 
www.epathessaloniki.gr,  www.epathessalia.gr  
VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 19/06/2009 
 


