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ΠΡΟΚΛΖΖ ΠΔΡΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

  

ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΖ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ  

ΑΓΩΝΩΝ SUPER LEAGUE 1 

 

 

ΘΔΜΑ : Πρόζκληζη περί σποβολής προζθορών για ηο έργο ηης ηηλεοπηικής 

παραγωγής ηων ενηός έδρας αγώνων ηων ΠΑΔ Άρης, Αηρόμηηος Αθηνών, 

Λαμία, Ξάνθη και Παναιηωλικός, για ηο α΄ γύρο ηοσ Πρωηαθλήμαηος Super 

League 1, αγωνιζηικής περιόδοσ 2019-20. 

  

Η διοπγανώηπια απσή ηος ππωηαθλήμαηορ επαγγελμαηικού ποδοζθαίπος ανδπών 

ανώηαηηρ καηηγοπίαρ (A’ Εθνική – Super League 1) με ηην επωνςμία «Super League 1 

Ελλάδα Σςνεηαιπιζμόρ Πεπιοπιζμένηρ Εςθύνηρ» (εθεξήρ η «αναθέηοςζα απσή» ή η 

«Super League»), η οποία αποηελεί νομικό ππόζωπο ιδιωηικού δικαίος, μη ςπαγόμενο 

ζηον εςπύηεπο δημόζιο ηομέα, επιθςμεί να αναθέζει ζε ηπίηο ππόζωπο ηο έπγο ηηρ 

ηηλεοπηικήρ παπαγωγήρ ηων ενηόρ έδπαρ αγώνων ποδοζθαίπος ανδπών ηων ΠΑΕ  

Άπηρ, Αηπόμηηορ Αθηνών, Λαμία, Ξάνθη και Παναιηωλικόρ για ηον α΄ γύπο ηος 

Ππωηαθλήμαηορ Super League 1 2019/20, ωρ αςηό εξειδικεύεηαι καηωηέπω.   

 

 

Α. ∆ικαίωµα σποβολής προζθορών έτοσν: Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή θνηλνπξαμίεο / ζπκπξάμεηο θπζηθώλ ή /θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ, 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζύκθσλα µε ηε λνκνζεζία ελόο Κξάηνπο Μέινπο ηεο Δ.Δ. θαη 

έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα, ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θύξηα εγθαηάζηαζή 

ηνπο ζην εζσηεξηθό ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ. 

 

 

Β. Αποκλείεηαι από ζσµµεηοτή:  

 

(α) Φπζηθό πξόζσπν ην νπνίν δελ έρεη ιεπθό πνηληθό κεηξών, 

  

(β) Φπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν ην νπνίν δελ έρεη εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ηηο 

ζρεηηθέο µε ηελ πιεξσκή ησλ θόξσλ θαη ηειώλ, θαζώο θαη ησλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο ζύµθσλα µε ηε λνµνζεζία ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. 
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(γ) Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα πνπ είλαη κέηνρνη (απεπζείαο ή απώηεξνη) ή κέιε Γ.. 

ΠΑΔ – κέινπο ηεο Super League.   

 

 

 Γ. ∆ικαιώµαηα & Τποτρεώζεις Προζθερόνηων    

 

(α) Ζ ζπµµεηνρή ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε πεξί ππνβνιήο πξνζθνξώλ γίλεηαη µε 

επζύλε ηνπ πξνζθέξνληα - ππνςεθίνπ. Ζ ζπµµεηνρή ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζπλεπάγεηαη πιήξε απνδνρή ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο.   

 

(β) Ζ Super League δελ δεζµεύεηαη γηα ηελ ηειηθή αλάζεζε ηεο ζύµβαζεο θαη 

δηθαηνύηαη λα ηελ αλαζέζεη ή όρη, λα µαηαηώζεη, λα αλαβάιεη ή λα επαλαιάβεη ηε 

ζρεηηθή δηαδηθαζία, λα δηεμάγεη δεύηεξν γύξν αλνηρηήο δηαπξαγκάηεπζεο κε ην 

ζύλνιν ή κέξνο ησλ ζπκκεηερόλησλ ρσξίο νπδεµία ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή 

αµνηβήο ή απνδεµίσζεο εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ ζηνπο πξνζθέξνληεο γηα θαλέλα ιόγν.   

 

(γ) Οη πξνζθέξνληεο δελ δηθαηνύληαη νπδεκία απνδεκίσζε γηα δαπάλεο ζρεηηθέο µε 

ηε ζπµµεηνρή ηνπο θαη ε Super League δελ αλαιακβάλεη θακία ζρεηηθή επζύλε, 

απνθιεηνκέλεο θαη ηεο επζύλεο εθ ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ.    

 

(δ) Οη πξνζθέξνληεο όπσο θαη ν Αλάδνρνο ππνρξενύληαη λα ηεξνύλ εκπηζηεπηηθέο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνύλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα εθθηλήζεη κεηά ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο.  

 

           

Γ. Σο έργο  

 

(α) Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα πξνβεί ζηελ ηειενπηηθή παξαγσγή θαη απνζηνιή 

δσληαλνύ ηειενπηηθνύ ζήκαηνο πξνο ηελ ΔΡΣ Α.Δ. όισλ ησλ εληόο έδξαο αγώλσλ 

ησλ σο άλσ ΠΑΔ κε ειάρηζην αξηζκό έμη (6) θακεξώλ.   

 

(β) Ο Αλάδνρνο ζα νθείιεη λα δηαζθαιίδεη, κε επηκέιεηα θαη έμνδά ηνπ, ηελ ύπαξμε 

δνξπθνξηθνύ θπθιώκαηνο (space segment) ην νπνίν ζα αλνίγεη κία (1) ώξα πξηλ από 

ηελ έλαξμε θάζε αγώλα θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηεο ΔΡΣ Α.Δ. γηα ιήςε εηθόλσλ από 

ηελ έδξα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ην νπνίν ζα δηαηεξείηαη αλνηρηό ηνπιάρηζηνλ κία 

(1) ώξα κεηά ηε ιήμε ησλ αγώλσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεηαη ε ζύλδεζε ηεο ΔΡΣ 

Α.Δ. κε ην νηθείν γήπεδν γηα ζπλεληεύμεηο, ξεπνξηάδ θαη δσληαλέο εθπνκπέο θαη 

αληαπνθξίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο θάιπςεο ηνπ αγώλα. 

(γ) ηελ έλλνηα ηεο ηειενπηηθήο παξαγσγήο ησλ αγώλσλ, πεξηιακβάλεηαη ε θάιπςε 

ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ αγώλσλ θαη ε παξαγσγή γξαθηθώλ 3D ηεο κεηάδνζεο. Ζ 

παξαγσγή όισλ ησλ αγώλσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αλάιπζε high definition. Ο 

Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιύςεη ηαπηόρξνλα (δειαδή ηελ ίδηα ώξα 
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θαη κέξα) έσο θαη πέληε (5) αγώλεο. ηελ έλλνηα ηεο ηειενπηηθήο παξαγσγήο ησλ 

αγώλσλ δελ πεξηιακβάλεηαη (θαη σο εθ ηνύηνπ δελ απνηειεί κέξνο ηνπ δεηνύκελνπ 

έξγνπ) ν ζρνιηαζκόο θαη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε ησλ αγώλσλ.   

 

(δ) Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο ηα ελδερόκελα ηεο θαη΄ εμαίξεζε 

αλαβνιήο ή / θαη δηαθνπήο (θαη ελ ζπλερεία επαλάιεςεο) ζπγθεθξηκέλσλ αγώλσλ.  

 

(ε) Κάζε Πνιπθάκεξν Όρεκα (OB VAN) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ν Αλάδνρνο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ αγώλσλ, ζα πξέπεη λα έρεη ηα αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 

1. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ακαμώκαηνο λα είλαη ηέηνηα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη άξηζηε 

ζεξκηθή θαη ερεηηθή κόλσζε. 

 

2. ην εμσηεξηθό ηνπ λα ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζέζεηο κε ηα ηεξκαηηθά ζεκεία 

ζύλδεζεο ησλ θαισδίσλ εηθόλαο θαη ήρνπ θαη λα ππάξρεη επαξθήο πνζόηεηα όισλ 

ησλ ηύπσλ ζπλδεηήξσλ θαη θαισδίσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δηαζπλδέζεηο. 

 

3. Δπηζπκεηό είλαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δπν πόξηεο εηζόδνπ – εμόδνπ θαη 

εμσηεξηθή ζθάια γηα άλνδν ζηελ νξνθή, γηα ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ, αλ 

απαηηεζεί, όπσο θάκεξεο, ξαδηνδεύθηεο θιπ. 

 

4. Σν ζύζηεκα θιηκαηηζκνύ λα είλαη επαξθέο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςύμε ηόζν 

ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο βξίζθεηαη ην πξνζσπηθό, όζν θαη απηώλ ζηνπο νπνίνπο 

είλαη ηνπνζεηεκέλα ηα κεραλήκαηα. 

 

5. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ζηαζεξνπνίεζεο ηάζεο θαη αδηάιεηπηεο παξνρήο 

ξεύκαηνο (UPS) πνπ λα θαιύπηεη ηα απαξαίηεηα κεραλήκαηα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δσληαλήο παξαγσγήο γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά.  

 

6. Να δηαζέηεη γελλήηξηα ξεύκαηνο (Ζ/Ε) γηα εθεδξεία , ε ηζρύο ηεο νπνίαο ζα 

εγγπάηαη ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθνπή 

ξεύκαηνο ζην ζηάδην. 

 

7. ην εζσηεξηθό ηνπ λα ππάξρεη νξηνζεηεκέλε δηάθξηζε ησλ ρώξσλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή (ξύζκηζεο ήρνπ, ξύζκηζεο εηθόλαο, εγγξαθήο θαη 

Video Replay). 

 

8. Να δηαζέηεη από έμη (6) έσο δέθα (10) θάκεξεο High Definition, ςεθηαθήο 

επεμεξγαζίαο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε παξαγσγήο, ηδίνπ ηύπνπ, 

broadcast, κε 3 νπηηθνύο αηζζεηήξεο CCD ησλ 2/3’’ θαη ζηαζκό βάζεσο (CCU), 

κε ζύζηεκα  triax ή νπηηθήο ίλαο, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηε δπλαηόηεηα παξαγσγήο 

ζε απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη 300 κέηξα από ην απηνθίλεην θαη 

δπλαηόηεηεο ελδνεπηθνηλσλίαο, tallies, θαηάιιεια V/F θ.ιπ. Αλάινγα κε ηηο 
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αλάγθεο ηεο εθάζηνηε παξαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ 2 από ηηο θάκεξεο λα κπνξνύλ λα 

κεηαηξαπνύλ ζε Super Slow Motion 3Φ ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Να ζπλνδεύνληαη από ηξίπνδεο, θεθαιέο θαη βάζεηο κε ξόδεο.  

 

9. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) επηπιένλ ςεθηαθέο broadcast mini cam κε ηα 

απαξαίηεηα ζηεξίγκαηα γηα ηελ αλάξηεζή ηνπο θαη παξειθόκελα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο, όηαλ απηό  απαηηείηαη, ρσξίο επηπξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 

10. Να δηαζέηεη θαθνύο ηύπνπ broadcast, αλάινγνπο ηνπ αξηζκνύ ησλ θακεξώλ, 

γηα θαλνληθή ιήςε, κε x2 extender. ε απηνύο λα πεξηιακβάλνληαη ηνπιάρηζηνλ 

δύν (2) θαθνί κε κεγέζπλζε κεγαιύηεξε ή ίζε από 65x (ηύπνπ box). Δπίζεο λα 

δηαζέηεη θαη δύν επξπγώληνπο θαθνύο  ηνπιάρηζηνλ 4,7mm. 

 

11. Να δηαζέηεη ςεθηαθή ηξάπεδα κίμεο εηθόλαο ηνπιάρηζηνλ 24 εηζόδσλ (λideo 

θαη key). Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο «παξαζύξσλ» ή/θαη πιήξνπο 

ζπζηήκαηνο ςεθηαθώλ εθέ, απνζήθεπζεο ζεκάησλ αθίλεησλ εηθόλσλ θαη 

ζεκάησλ animation ελδεηθηηθήο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 sec. θαζώο θαη 

ηνπιάρηζηνλ 4 DSK. 

 

12. Να δηαζέηεη ζήκαηα εμόδνπ  OB VAN ζε κνξθόηππν SD-SDI & HD-SDI. 

 

13. Να δηαζέηεη ηξάπεδα κίμεο ήρνπ ηνπιάρηζηνλ 32 εηζόδσλ κε 4 groups, κε ηα 

απαξαίηεηα πεξηθεξεηαθά όπσο CD player, ISDN codec, δύν (2) ηνπιάρηζηνλ 

πβξηδηθώλ ηειεθώλσλ θ.ιπ. θαηαιιήισο ζπλδεδεκέλσλ θαη κε ζηεξενθσληθή 

έμνδν. 

 

14. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ησλ ζεκάησλ ήρνπ θαη ζε κνξθή 

embedded. 

 

15. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα εμαγσγήο ηνπιάρηζηνλ δπν δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ κε 

ηέζζεξα (4) θαλάιηα (1 group) embedded ήρνπ ην θαζέλα. 

 

16. Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο πνιπθάλαινπ ήρνπ 5.1 θαη ε 

θσδηθνπνίεζε ηνπ ζε κνξθή Dolby-E. 

 

17. Να δηαζέηεη κηθξόθσλα θαη θάζθεο κε ειάρηζηε απαίηεζε όπσο παξαθάησ: 

α. Σξία (3) αζύξκαηα κηθξόθσλα ρεηξόο θαη δύν (2) πέηνπ. 

β.  Πέληε (5) ελζύξκαηα πέηνπ. 

γ.  Σέζζεξα (4) ελζύξκαηα θαηεπζπληηθά shot gun. 

 

18. Να δηαζέηεη commentary units ηξηώλ εηζόδσλ, όπνηε απαηηεζνύλ. 

 

19. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δύν ςεθηαθνί εγγξαθείο ηύπνπ ΥDCAM ή P2 ή 

ζπζηήκαηα ζθιεξώλ δίζθσλ SSD. 
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20. Να δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ζύζηεκα video replay κε ζθιεξνύο δίζθνπο 

ηύπνπ EVS ή αληίζηνηρν,  8 θαλαιηώλ. Δάλ δεηεζεί ε δπλαηόηεηα video replay γηα 

όιεο ηηο θάκεξεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί επηπιένλ ζύζηεκα ή λα απμεζεί ν 

αξηζκόο ησλ θαλαιηώλ, ρσξίο επηπξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

 

21. Να δηαζέηεη ζύζηεκα ελδνεπηθνηλσλίαο ηνπ ζθελνζέηε κε δεκνζηνγξάθνπο, 

ξεπόξηεξ, γξαθηθά – ζηαηηζηηθά, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη ελζύξκαην θαη κε 

αζύξκαηεο ζπλδέζεηο γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ απνδέθηεο. Να πξνζθεξζνύλ ηξία (3) 

αζύξκαηα αθνπζηηθά. 

 

22. Να δηαζέηεη θαηάιιειν αξηζκό κόληηνξ γηα όιεο ηηο πεγέο θαη δύν κόληηνξ κε 

δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 21΄΄ ζηε ζέζε ζρνιηαζηή ή/θαη γξακκαηείαο. Δπίζεο λα 

δηαζέηεη θαη παξαθνινπζεηή ιήςεο off air (TV). 

 

23. Να δηαζέηεη όια ηα ζπκπιεξσκαηηθά κεραλήκαηα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, όπσο π.ρ. frame synchronizers 

ζηηο εηζόδνπο εμσηεξηθώλ ζεκάησλ, γελλήηξηα ζπγρξνληζκνύ (θαηά πξνηίκεζε 

δηπιή κε απηόκαηε ελαιιαγή), waveform monitor, κεηαηξνπείο, δηαλνκείο, audio 

delays θ.ιπ. 

 

24. Να δηαζέηεη γελλήηξηα ραξαθηήξσλ HD, ζύζηεκα παξαγσγήο γξαθηθώλ HD, 

ζηαηηζηηθώλ  θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό γηα ηελ θαηαγξαθή- πξνβνιή 

δεδνκέλσλ ησλ αγώλσλ. Δθ’ όζνλ απαηηεζεί από ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, λα 

δηαζέηεη ηελ δπλαηόηεηα γηα Virtual Reality ησλ γξακκώλ ηνπ Offside από ηηο 

αληίζηνηρεο θάκεξεο θαζώο θαη άιινπ είδνπο γξαθηθά, ρσξίο επηπξόζζεηε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε.   

 

25. Μεηαθνξά ηειενπηηθνύ ζήκαηνο ζην Κεληξηθό Έιεγρν ηεο ΔΡΣ, κε ρξήζε 

HD Satellite Uplink ή θαη ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ δηακέζνπ Οπηηθώλ ηλώλ (ζηα 

ζηάδηα πνπ ππάξρεη πξνεγθαηάζηαζε από ΟΣΔ), κε δηπιή εθεδξεία ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

 

26. ε θάζε έλα από ηα επηά (7) γήπεδα δηεμαγσγήο αγώλσλ, ν Αλάδνρνο ζα 

πξέπεη λα παξαδώζεη θπθιώκαηα Metro Ethernet ρσξεηηθόηεηαο 100Mbps 

(Dual Access Dual Homed), ηα νπνία ζα ηεξκαηίδνπλ ζε Layer 2 εμνπιηζκό 

πνπ ζα παξαδώζεη επίζεο ν Αλάδνρνο ζην Ραδηνκέγαξν ηεο ΔΡΣ Α.Δ. 

(Μεζνγείσλ 432, Αγία Παξαζθεπή) θαη ζηα γήπεδα δηεμαγσγήο, γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ επηά (7) «point to point» ζπλδέζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε ν 

ηεξκαηηζκόο ησλ ζπλδέζεσλ ζηα γήπεδα ζα πξέπεη λα είλαη δίπια ζην 

πνιπθάκεξν όρεκα (OB VAN) πνπ θαιύπηεη ηελ κεηάδνζε. Ζ θαηάιεμε ησλ 

νπηηθώλ ηλώλ θαη ε ηνπνζέηεζε  ησλ Layer 2 εμνπιηζκώλ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζην θεληξηθό data center ηεο ΔΡΣ Α.Δ.  ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηζόγεην ηνπ 

θεληξηθνύ θηηξίνπ ηεο έδξαο ηεο ΔΡΣ Α.Δ.  
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27. Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηελ ΔΡΣ Α.Δ., ζε θάζε αγώλα, 

ηερληθέο δηεπθνιύλζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ αξηζκό ησλ δεηνύκελσλ θακεξώλ πνπ ζα 

δηαζέζεη από ηηο ήδε ππάξρνπζεο πνπ θαιύπηνπλ ην γεγνλόο γηα ηελ παξνρή ησλ 

επηπιένλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ θάιπςεο ηνπ πνδνζθαηξηθνύ αγώλα θαηόπηλ 

ζπλελλνήζεσο κε ην αξκόδην πξνζσπηθό ηεο ΔΡΣ πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γήπεδν 

ηνπ νηθείνπ αγώλα.  

 

28. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα γξαθηθήο απεηθόληζεο ηεο γξακκήο Offside (virtual 

graphics), ζε δσληαλό ρξόλν ηεο νξηνζεηεκέλεο πεξηνρήο Off-side, κε δπλαηόηεηα 

απεηθόληζεο ζε Standard & High Definition, θαζώο επίζεο δπλαηόηεηα γξαθηθήο 

απεηθόληζεο ηεο απόζηαζεο κεηαμύ ηεο γξακκήο ηνπ ηέξκαηνο θαη ηνπ ζεκείνπ 

από ην νπνίν εθηειείηαη ην θάνπι (Foul Distance). Παξάιιεια κε ηελ γξακκή ηνπ 

θάνπι ζα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη θαη ν θύθινο πνπ νξηνζεηεί ηελ απόζηαζε πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ  νη  ακπλόκελνη από ην ζεκείν εθηέιεζεο ηνπ θάνπι κε 

δπλαηόηεηα απεηθόληζεο ζε  Standard & High Definition. 

 

29. Κάζε Πνιπθάκεξν Όρεκα (OB VAN) ζα ζηειερώλεηαη από ηηο εμήο 

ηνπιάρηζηνλ, εηδηθόηεηεο: 

• Σερληθό ππεύζπλν εγθαηάζηαζεο, δηαζύλδεζεο, θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ νρήκαηνο 

• Δηθνλνιήπηε 

• Ρπζκηζηή εηθόλαο 

• Μημέξ εηθόλαο 

• θελνζέηε 

• Ζρνιήπηε & Βνεζό Ζρνιεςίαο 

• Υεηξηζηή videν θαη ζπζηήκαηνο ζθιεξώλ δίζθσλ (Video Replay). 

• Υεηξηζηή γελλήηξηαο ραξαθηήξσλ, γξαθηθώλ θαη θαηαγξαθήο-πξνβνιήο 

ζηαηηζηηθώλ. 

 

 

Δ.   Αμοιβή ηοσ Αναδότοσ 

 

(α) Με ηελ πξνζθνξά ηνπ θάζε Τπνςήθηνο νθείιεη λα αλαθέξεη ην πνζό ακνηβήο πνπ 

αμηώλεη ζσξεπηηθά γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ εμόδσλ / 

ακνηβώλ ηξίησλ / επηβαξύλζεσλ πνπ ηπρόλ απαηηνύληαη (ι.ρ. γηα ηε ρξήζε 

δνξπθνξηθνύ θπθιώκαηνο, ρξήζεο δηθηύσλ νπηηθώλ ηλώλ θιπ) θαη γηα ην ζύλνιν ησλ 

σο άλσ αγώλσλ. Πξνζθνξέο γηα ηκήκα ηνπ έξγνπ (ήηνη γηα ζπγθεθξηκέλνπο αγώλεο) 

σζαύησο ζα εμεηαζηνύλ κόλνλ όκσο αλ ζπλδπάδνληαη κε ηελ πξνζθνξά έηεξνπ 

Τπνςεθίνπ ώζηε λα θαιύπηεηαη ην ζύλνιν ησλ αγώλσλ. Δίλαη δπλαηή ε ππνβνιή 

πξνζθνξάο κε αλαθνξά ζε πνζό ακνηβήο αλά αγώλα ππό ηηο σο άλσ πξνϋπνζέζεηο.  

 

(β) Ζ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηνπ Αλαδόρνπ ζα γίλεηαη ζε κεληαία βάζε θαη δε ην 

αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ επόκελνπ κήλα, γηα ηνπο αγώλεο πνπ παξήρζεζαλ ηνλ 

πξνεγνύκελν κήλα.  
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Σ.      Προθεζμία και ηρόπος Τποβολής Προζθορών   

 

(α) Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ζηα γξαθεία ηεο Super League (νδ. 

Μεζνγείσλ 174, Μαξνύζη, 15125) ζε ζθξαγηζκέλν ελππόγξαθν θάθειν κε ηίηιν 

«Πποζθοπά για ηα έπγο ηηρ ηηλεοπηικήρ παπαγωγήρ αγώνων ηηρ Super League 1 (α’ 

γύπος Ππωηαθλήμαηορ 2019-20)», ηο αργόηερο µέτρι ηη Γεσηέρα 19/8/2019 και 

ώρα 15:00 μ.μ.  

 

(β) Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο δελ ζα γίλεηαη απνδεθηή θακία ππνβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθώλ ή δηεπθξηληζηηθώλ ζηνηρείσλ  εθηόο εθείλσλ πνπ ηπρόλ δεηεζνύλ 

από ηε Super League.   

 

(γ) Ζ εκεξνκελία ππνβνιήο θάζε πξνζθνξάο ζα απνδεηθλύεηαη κόλν από ην 

πξσηόθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο Super League.  

 

(δ) Γεθηέο ζα γίλνληαη σζαύησο πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη από ηνλ ίδην ηνλ 

πξνζθέξνληα ή από εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξόζσπν απηνύ ή πνπ ππνβάιινληαη κέζσ 

ΔΛΣΑ ή άιισλ θνξέσλ ηαρπκεηαθνξώλ ππό ηελ πξνϋπόζεζε ιήςεο ηνπο από ηε 

Super League εληόο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο.  

 

(ε) ∆ελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ απηνθόιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη είλαη δπλαηόλ λα 

απνζθξαγηζζνύλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνύλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. Ο θάθεινο θάζε 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από εηδηθή ζπλνδεπηηθή επηζηνιή, ζηελ νπνία 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά.   

 

(ζη) Οη πξνζθνξέο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ 

Διιεληθή Γιώζζα. Καη΄ εμαίξεζε, ηερληθνί όξνη κπνξνύλ λα έρνπλ δηαηππσζεί ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα.  

 

(δ) Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηηο ζεηηθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α 

ηεο παξνύζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηδαληθά κε ην θάθειν πξνζθνξάο θαη 

πάλησο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απνδεηθλύνπλ ηε κε ζπλδξνκή ησλ αξλεηηθώλ πξνϋπνζέζεσλ ηεο παξαγξάθνπ Β ηεο 

παξνύζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνύλ ηδαληθά κε ην θάθειν πξνζθνξάο θαη πάλησο 

ην αξγόηεξν κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, σζηόζν κπνξνύλ λα βεβαησζνύλ θαη 

κε ηελ ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (κε εμαίξεζε ηελ ππνβνιή 

ησλ ελεκεξνηήησλ ηεο παξ. Β.[γ] πνπ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ 

πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο). Λόγσ ηεο επείγνπζαο αλάγθεο αλάζεζεο ηνπ 

έξγνπ, ε Super League δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κε δεηήζεη ηελ ππνβνιή κέξνπο ή 

θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ ελ ιόγσ δηθαηνινγεηηθώλ, θαηά ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα.  
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(ε) Οη πξνζθνξέο δεζκεύνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο 

εκέξεο από ηελ σο άλσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (πξνζεζκία) ππνβνιήο απηώλ. Δάλ 

δεηεζεί, µπνξεί λα ρνξεγεζεί παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο γηα ίζν δηάζηεκα.   

 

 

Ε. Νομική θύζη ηης παρούζης πρόζκληζης και κριηήρια επιλογής 

αναδότοσ.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη κε ηελ παξνύζα πξόζθιεζε εθθηλεί άηππε δηαδηθαζία ρσξίο θακία 

λνκηθή δέζκεπζε ηεο Super League έλαληη ησλ πξνζθεξόλησλ ή / θαη ηξίησλ 

πξνζώπσλ. Ωο εθ ηνύηνπ ε Super League δύλαηαη λα κελ αλαζέζεη ην έξγν ή λα ην 

αλαζέζεη  κε όξνπο δηαθνξεηηθνύο ηεο παξνύζεο ή θαη θαηά παξέθθιηζε όξσλ ηεο 

παξνύζεο ή αθνινπζώληαο δηαδηθαζία απεπζείαο αλάζεζεο ή κε ζπλδπαζκό απηώλ ή 

κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξόπν θξίλεη θαηά ηελ απόιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα θαη κε 

νπνηαδήπνηε πνηνηηθά ή / θαη πνζνηηθά θξηηήξηα. Ωο εθ ηνύηνπ, θάζε ππνςήθηνο, πνπ 

ππνβάιιεη πξνζθνξά θαηαλνεί όηη νπδεκία ζύκβαζε ζα ζεσξείηαη ηειεζζείζα αλ δελ 

ππνγξαθεί ηέηνηα, κε έγγξαθν ηύπν. Ωζαύησο ξεηά ηεθκαίξεηαη όηη θάζε ππνςήθηνο 

απνδέρεηαη ηα σο άλσ θαη παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο λα εγείξεη νπνηαδήπνηε 

αμίσζε νηαζδήπνηε θύζεσο θαηά ηεο Super League.  

         

     ΜΑΡΟΤΗ, 14/8/2019, 

    

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ SUPER LEAGUE  

  

   

  

ΜΖΝΑ ΛΤΑΝΓΡΟΤ 
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