ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-18
(ΓΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την
απόκτηση δικαιωμάτων αποκλειστικής μετάδοσης των αγώνων και
στιγμιοτύπων των αγώνων Super League αγωνιστικής περιόδου 2017-18 για το
σύνολο των χωρών πλην των επικρατειών του Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών
ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League) με την επωνυμία «Super League
Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» ή η
«Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να μεταβιβάσει σε τρίτο πρόσωπο τα
αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης / μετάδοσης των αγώνων της Super League
(πρωτάθλημα ανδρών) και των στιγμιοτύπων αυτών για το σύνολο των χωρών της
υφηλίου, πλην της Ελλάδος, της Κύπρου και της Αλβανίας.

Α.
∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων,
που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και
έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Β.

Αποκλείεται από συµµετοχή:

(α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο,
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(β) Νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή εκινήθη
εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής
διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία,
(γ) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις
σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών, καθώς και των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Γ.

∆ικαιώµατα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων

(α) Η συµµετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται µε ευθύνη του
προσφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα.
(β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη
σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το
σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή
αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο.
(γ) Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές µε
τη συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη
αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.
(δ) Οι προσφέροντες όπως και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις
πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την
υποβολή της προσφοράς τους.

Δ.

Παραχωρούμενα Δικαιώματα.

(α) Τα πλήρη και αποκλειστικά δικαιώματα αναμετάδοσης ή / και μετάδοσης (σε
απεριόριστο αριθμό είτε απευθείας είτε μαγνητοσκοπημένα σε ημέρα και ώρα που θα
ορίζουν ο Ανάδοχος και τα τρίτα πρόσωπα που θα συμβληθούν μαζί του) των εντός
έδρας Αγώνων 15 ΠΑΕ – μελών της Super League1 (ή τμημάτων αυτών μεγάλων ή
μικρών ή συνθέσεων αυτών), Kανονικής Περιόδου και Αγώνων Playoffs,
1

Ήτοι για το σύνολο των αγώνων των ΠΑΕ – μελών της Super League εξαιρουμένων των εντός έδρας
αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
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πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών Α΄ Εθνικής (Super League),
αγωνιστικής περιόδου 2017-18, που θα ορισθούν για τηλεοπτική μετάδοση από τη
Super League (εφεξής οι «Αγώνες»). Συγκεκριμένα, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων,
παραχωρούνται τα ως άνω δικαιώματα για τουλάχιστον επτά (7) Aγώνες Κανονικής
Περιόδου, ανά Αγωνιστική Κανονικής Περιόδου καθώς και για το σύνολο των
Αγώνων playoffs. Μέσο μετάδοσης θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η μετάδοση
μέσω ελεύθερης/συνδρομητικής επίγειας ψηφιακής ή/και αναλογικής ή
ελεύθερης/συνδρομητικής δορυφορικής ψηφιακής ή ελεύθερης/συνδρομητικής
καλωδιακής
τηλεόρασης
ή
μέσω
ελεύθερου/συνδρομητικού
IP-TV,
ελεύθερου/συνδρομητικού DSL (που καταλήγει σε τηλεοπτικό δέκτη) ή μέσω
ελεύθερου/συνδρομητικού DVB-H ή μέσω ελεύθερου/συνδρομητικού κλειστού
κυκλώματος (closed-circuit, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η τηλεοπτική
αναμετάδοση/μετάδοση των Αγώνων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ
και πλοία), συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης σε υψηλή ευκρίνεια (high
definition ή 16/9), pay-per view και VOD με πρόσβαση αυστηρά και αποκλειστικά
από δέκτες ή άλλες συσκευές, εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε χώρα πλην Ελλάδος,
Κύπρου και Αλβανίας (εφεξής η «Περιοχή»). Μέσο μετάδοσης θεωρείται ωσαύτως
και το διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι δε θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατή η
πρόσβαση από χρήστες εκτός Περιοχής (ήτοι από χρήστες στην Ελλάδα, στην Κύπρο
και στην Αλβανία). Μέσο μετάδοσης θεωρούνται και οι συσκευές κινητής
τηλεφωνίας επίσης υπό την προϋπόθεση ότι δε θα είναι δυνατή η πρόσβαση από
χρήστες εκτός Περιοχής.
(β) Το δικαίωμα μετάδοσης Στιγμιότυπων Αγώνων, με τους ίδιους ως άνω
περιορισμούς και τα ίδια ως άνω μέσα (υπό υποπαράγραφο [α]),
(γ) Οτιδήποτε δεν παραχωρείται ρητά δια της παρούσης θεωρείται ότι δεν θα
παραχωρείται στον Ανάδοχο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν εμπίπτουν στην έννοια
των εδώ Παραχωρούμενων Δικαιωμάτων αναφορικά με τους Αγώνες και τα
Στιγμιότυπα Αγώνων: (α) η ραδιοφωνική μετάδοση / αναμετάδοση (αναλογική ή / και
ψηφιακή ή / και διαδικτυακή ή / και δορυφορική ή / και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο),
(β) η μετάδοση / αναμετάδοση με μέσο που δεν είναι γνωστό κατά την έκδοση της
παρούσης ακόμη και αν είναι παρεμφερές ή προσιδιάζει στην τηλεοπτική μετάδοση /
αναμετάδοση, (γ) η άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων (λχ μετάδοση / αναμετάδοση
Αγώνων, στιγμιοτύπων κλπ) στην επικράτεια της Ελληνικής ή της Κυπριακής
Δημοκρατίας ή της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

Ε.

Πρόσθετα δικαιώματα & υποχρεώσεις αναδόχου

(α) Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υποχρεωμένος να μνημονεύει το Πρωτάθλημα Super
League μαζί με το τίτλο του χορηγού ονοματοδοσίας της Super League (Σουρωτή)
και να προβάλλει το λογότυπο αυτού σε συγκεκριμένες τηλεοπτικές κάρτες.
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(β) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως στις συμβάσεις που συνάπτει με
τα τρίτα πρόσωπα στα οποία παραχωρεί τα δικαιώματα, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παρούσας, να εισάγει τέτοιες συμβατικές δεσμεύσεις ώστε κατ΄ αποτέλεσμα ο
τηλεοπτικός σταθμός που είναι ο τελικός αποδέκτης και μεταδότης των Αγώνων ή /
και των Στιγμιοτύπων να προβάλλει το σήμα αυτών όπως το παραλαμβάνει από τον
Ανάδοχο χωρίς να προβαίνει σε οποιαδήποτε αλλοίωση ή προσθήκη σε αυτό (λχ με
την ένθεση γραφικών, διαφημίσεων κλπ)
(γ) Ο Ανάδοχος, επιπλέον της αμοιβής που θα καταβάλει στη Super League θα
υποχρεούται, σε κάθε περίπτωση, να καταβάλει στην παραγωγό του σήματος (ήτοι
στην εταιρεία με την επωνυμία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Forthnet A.E.») ποσό περίπου 2 διακοσίων
δέκα (210,00) Ευρώ πλέον ΦΠΑ, ανά αγώνα ως κόστος παραγωγής ώστε να
παραλαμβάνει το σήμα χωρίς φωνητικό σχολιασμό. Αν ο Ανάδοχος επιθυμεί να
λαμβάνει το σήμα με σχολιασμό τότε θα καταβάλει στην ίδια ως άνω εταιρεία
πρόσθετο ποσό έως επτακοσίων (700,00) Ευρώ ανά Αγώνα, πλέον ΦΠΑ.
(δ) Το τηλεοπτικό σήμα θα λαμβάνεται από τον Ανάδοχο κατά το χρόνο διεξαγωγής
του Αγώνα, ήτοι σε πραγματικό χρόνο (real time), έξω από το Στάδιο όπου διεξάγεται
ο Αγώνας, ώστε να είναι δυνατή η τυχόν αναμετάδοση αυτού από τον Ανάδοχο στην
Περιοχή. Οι έτεροι μεταδότες που έχουν συμβληθεί με την Super League είναι
υποχρεωμένοι να παραδίδουν στον Ανάδοχο καθαρό τηλεοπτικό σήμα του κάθε
αγώνα όπως επίσης και των στιγμιοτύπων κάθε αγωνιστικής ημέρας, το οποίο θα
μεταδίδεται απευθείας, θα καλύπτει ολόκληρο τον Αγώνα, με διεθνή ήχο και χωρίς
γραφικά και διαφημίσεις (με εξαίρεση το διάστημα του ημιχρόνου). Το σήμα θα
καλύπτει ολόκληρη την διάρκεια του αγώνα. Το σήμα θα διατίθεται σε κατάλληλη
μορφή προς αποστολή με οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό μέσο (ιδίως μέσω
κυκλωμάτων ΟΤΕ). Το κόστος μεταφοράς του σήματος (ή και μετατροπής αυτού σε
άλλη μορφή από τη μορφή που αυτό διατίθεται από τους Έτερους Μεταδότες) θα
βαρύνει τον Ανάδοχο.
(ε) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να διαθέσει το ως άνω τηλεοπτικό σήμα (με ή χωρίς
σχολιασμό) σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο (και αυτό το νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, έτι περαιτέρω σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα) υπό την απαράβατη
προϋπόθεση ότι αφενός μεν ο τελικός αποδέκτης των δικαιωμάτων θα είναι πάντοτε
τηλεοπτικός σταθμός που εκπέμπει μόνο επίγεια ή με σύστημα κωδικοποίησης
(συνδρομητικός δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός) και είναι νομίμως λειτουργών
εκτός Ελλάδας, Κύπρου και Αλβανίας και σωρευτικά ότι ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός
δεν θα εκπέμπει ή μεταδίδει το σήμα του με οποιονδήποτε τρόπο στην Ελλάδα, στην
Κύπρο και στην Αλβανία, ρητά εξαιρουμένης της εκπομπής που οφείλεται σε
2

Το ακριβές ποσό εξαρτάται και θα προκύψει με ακρίβεια από της αμοιβής που θα καταβάλλει ο
Ανάδοχος προς τη Super League και το συσχετισμό αυτού με ποσά που λαμβάνει η Super League
από έτερους μεταδότες των Αγώνων για τις χώρες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
της Αλβανίας.
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ακούσια υπερχείλιση σήματος (overspill). Ο Ανάδοχος θα απαγορεύεται να
ανταλλάσσει το σήμα που θα λαμβάνει με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και θα
εγγυάται προς τη Super League την τήρηση των ανωτέρω δεσμεύσεων όχι μόνο από
τον ίδιο αλλά και από το σύνολο των προσώπων που θα διαμεσολαβούν μέχρι τον
τελικό αποδέκτη των δικαιωμάτων, επιλέγοντας ο ίδιος, κατά τη διακριτική του
ευχέρεια τον τρόπο συμβατικής δέσμευσης των εν λόγω προσώπων. Οι Έτεροι
Μεταδότες που θα παρέχουν το τηλεοπτικό σήμα στον Ανάδοχο θα έχουν δικαίωμα
διακοπής της παροχής αυτού, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος ή
πρόσωπα στα οποία αυτός διέθεσε το σήμα ή διαμεσολαβούντα πρόσωπα εξέπεμψαν
το εν λόγω σήμα στην Ελλάδα ή / και στην Κύπρο ή / και στην Αλβανία.
(στ) Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να ζητεί από τη Super League να του διαθέτει τα
Στιγμιότυπα των Αγώνων (διάρκειας ενός ως πέντε λεπτών ανά αγώνα) ως εξής: το
αργότερο μέχρι τις 21:45 του Σαββάτου για τους Αγώνες του Σαββάτου, το αργότερο
μέχρι τις 21:45 της Κυριακής για τους Αγώνες της Κυριακής, με την εξαίρεση του
Αγώνα εκείνου της Κυριακής, που θα διεξάγεται στη Ζώνη Μετάδοσης της Κυριακής
20:30 (όταν ισχύει η θερινή ώρα), τα στιγμιότυπα του οποίου θα διατίθενται εντός
τριάντα (30) λεπτών από τη λήξη αυτού και το αργότερο μέχρι τις 21:45 της
Δευτέρας για τους Αγώνες της Δευτέρας. Ο Ανάδοχος θα απαγορεύεται ρητά να
προβάλλει ο ίδιος ή να διαθέτει σε τρίτα πρόσωπα ή να επιτρέπει την προβολή
Στιγμιοτύπων των Αγώνων πριν τα ως άνω χρονικά περιθώρια. Ο Ανάδοχος σε κάθε
περίπτωση θα δικαιούται να παραχωρεί τα Στιγμιότυπα σε τρίτα πρόσωπα με τους
όρους και περιορισμούς της ως άνω υποπαραγράφου (ε).

ΣΤ. Αμοιβή Super League
Κάθε προσφερόμενη αμοιβή θα είναι διατυπωμένη σε Ευρώ και καθαρή, ήτοι δε θα
περιλαμβάνει ΦΠΑ και έξοδα. Ρητή αναφορά θα γίνεται στον προτεινόμενο τρόπο
καταβολής αυτής και σε τυχόν προσφερόμενες εξασφαλίσεις της καταβολής αυτής.

Ζ.

Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ.
Μεσογείων 174, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο
«Προσφορά για τα Τηλεοπτικά Δικαιώματα Εξωτερικού (πλην Κύπρου & Αλβανίας)
αγωνιστικής περιόδου 2017-18», το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 14/8/2017 και ώρα
16:00 µµ.
(β) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν
από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών.
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(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το
πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League.
(δ) Δεκτές γίνονται προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ ή άλλων
φορέων ταχυμεταφορών υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τη Super League εντός
της ως άνω προθεσμίας.
(ε) ∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε
προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία
θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά.
(στ) Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην
Ελληνική Γλώσσα. Κατ΄ εξαίρεση, τεχνικοί όροι μπορούν να έχουν διατυπωθεί στην
αγγλική γλώσσα. Λόγω του ατύπου και επείγοντος χαρακτήρα της παρούσης δεν
απαιτείται (αν και συνίσταται) η υποβολή των εγγράφων σε διακριτούς υποφακέλους
(δικαιολογητικά, οικονομική προσφορά).
(ζ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις θετικές προϋποθέσεις της παραγράφου Α
της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και
πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων της παραγράφου Β της
παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως
το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο μπορούν να βεβαιωθούν και
με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος (με εξαίρεση την υποβολή
των ενημεροτήτων της παρ. Β.[γ] που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν
πριν την υπογραφή της σύμβασης).
(η) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να
χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.
(θ) Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των Αγώνων και όχι τμήμα
αυτών.

Ι.
Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής
αναδόχου.
Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πρόσκληση προς υποβολή προτάσεων εκκινεί
άτυπη διαδικασία χωρίς καμία νομική δέσμευση της Super League έναντι των
προσφερόντων ή / και τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου η Super League δύναται να
μην παραχωρήσει τα δικαιώματα ή να τα παραχωρήσει με όρους διαφορετικούς της
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παρούσης ή και κατά παρέκκλιση όρων της παρούσης ή ακολουθώντας διαδικασία
απευθείας ανάθεσης ή με συνδυασμό αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ως εκ τούτου κάθε πρόσωπο που
υποβάλλει προσφορά τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τα ως άνω και παραιτείται του
δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super
League.
Μαρούσι, 8/8/2017,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League

Γεώργιος Κ. Στράτος
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