
      

   1  

  

 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για την 

ανάθεση του έργου σχεδιασμού & υλοποίησης κεντρικού συστήματος 

ηλεκτρονικού, ονομαστικού εισιτηρίου αθλητικών διοργανώσεων, σύμφωνα με 

το άρθρο 2 του Ν. 4326/2015.  

  

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 αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την 

εγκατάσταση, λειτουργία, διασύνδεση, υποστήριξη και συντήρηση κεντρικού 

συστήματος ηλεκτρονικού, ονομαστικού εισιτηρίου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 

του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 και στις οικείες εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις 

καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών.    

 

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.. Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν 

αποδεδειγμένη εµπειρία και σχετική ενασχόληση µε το αντικείµενο του έργου. Θα 

εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμπειρία στο χώρο της ηλεκτρονικής διάθεσης εισιτηρίων στο 

χώρο των αθλητικών θεαμάτων. 

 

 

Β. Αποκλείεται από συµµετοχή:  

 

(α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο,  

 

(β) Νομικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση, ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή σε 
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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 προφέροντα. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ µέρους του προσφέροντα.   

 

(β) Η αναθέτουσα αρχή 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 αναθέτουσα αρχή 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. Το αντικείμενο του έργου  

 

(α) Το αντικείμενο του έργου, αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και 

διασύνδεση κεντρικού συστήματος ηλεκτρονικού, ονομαστικού εισιτηρίου, όπως 

προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015 και στις οικείες 

εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών. 

Οι βασικές παράμετροι του έργου περιγράφονται στις Υ.Α. που μνημονεύονται στο 

άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4326/2015 οι οποίες ωστόσο ενδέχεται να τροποποιηθούν με 

βάση νέα Υ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 41Γ του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την 

τροποποίηση του από το άρθρο 2 παρ. 7 του Ν. 4326/2015 ή και με διευκρινιστικές 

εγκυκλίους ή άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών. Βασικές πτυχές του έργου είναι 

η σύσταση κεντρικής βάσης δεδομένων, η παροχή πρόσβασης σε αυτή προς τα 

πρόσωπα και τις αρχές που μνημονεύονται στην Υ.Α. 62038/2005 / ΦΕΚ Β’ 



      

   3  

1983/2005), η ενσωμάτωση σε αυτή λίστας απαγορευμένων προσώπων, το 

σύστημα έκδοσης κάρτας φιλάθλου, η διασύνδεση ή η δυνατότητα διασύνδεσης 

των επιμέρους συστημάτων ηλεκτρονικού εισιτηρίου των ΠΑΕ – μελών της Super 

League με το κεντρικό σύστημα και η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας αυτών. 

 

(β) Επιπροσθέτως το έργο αφορά:  

 

(β.1) στην συντήρηση και υποστήριξη του ως άνω συστήματος μέχρι και δέκα 

(10) ημέρες μετά τη λήξη του πρωταθλήματος Super League 2016-17, με 

εκλεκτικό δικαίωμα (option) της Super League να επεκτείνει τη χρονική ισχύ της 

οικείας σύμβασης μέχρι και τη λήξη του πρωταθλήματος Super League 2017-18.  

 

(β.2) στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την αναθέτουσα αρχή και 

προς τις ΠΑΕ – μέλη αυτής τόσο κατά το στάδιο αρχικής εγκατάστασης του 

κεντρικού συστήματος όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας αυτού,  

 

(β.3) στην εξασφάλιση πλήρους και λειτουργικής διασύνδεσης του συστήματος 

με τα επιμέρους συστήματα ηλεκτρονικού, ονομαστικού εισιτηρίου των ΠΑΕ – 

μελών της Super League ακόμη κι αν αυτά υλοποιούνται από τρίτα πρόσωπα και 

επί τη βάσει διαφορετικών τεχνολογικών προτύπων.  

 

(β.4) στη διάθεση προσφορών με ευνοϊκούς όρους προς ΠΑΕ – μέλη της Super 

League για την εγκατάσταση επιμέρους συστήματος ηλεκτρονικού ονομαστικού 

εισιτηρίου σε όσες εξ αυτών το επιθυμούν.  

 

(β.5) στην εφαρμογή τεχνολογικών προτύπων που θα διασφαλίζουν την 

εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη μη δυνατότητα υποκλοπής των 

διακινούμενων στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και την πρόσβαση 

σε αυτά μόνο από τα πρόσωπα και φορείς που μνημονεύονται στις οικείες 

διατάξεις. 

 

(β.6) στην εφαρμογή τεχνολογικών προτύπων που θα διασφαλίζουν την 

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη συμμόρφωση με την 

οικείες νομοθετικές διατάξεις.  

 

(β.7) στο σχεδιασμό και υλοποίηση μηχανισμών που θα διασφαλίζουν την 

ακατάπαυστη και ομαλή λειτουργία του συστήματος σε πραγματικό χρόνο ακόμη 

και σε περιόδους ταυτόχρονης διεξαγωγής όλων των αγώνων (όπως ενδεικτικά 

συμβαίνει τουλάχιστον κατά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής 

περιόδου πρωταθλήματος Super League).  

 

(β.8) στο σχεδιασμό και υλοποίηση επικουρικών μηχανισμών (backup) που θα 

διασφαλίζουν την άμεση και ασφαλή ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση 

μερικής ή ολικής, μόνιμης ή πρόσκαιρης απώλειας ή αλλοίωσης αυτών.  
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(β.9) στην εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών ή συνεργατών της Super League 

για τη λειτουργία του κεντρικού συστήματος. 

 

(β.10) στην παροχή επιτόπιας ή δια τηλεφώνου ή δια ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας υποστήριξης προς τη Super League σε καθημερινή βάση 

(περιλαμβανομένων και των Σαββατοκύριακων και αργιών αν κατ΄ αυτά 

διεξάγονται αγώνες ή πωλούνται εισιτήρια αγώνων). 

 

(β.11) στην παροχή δια τηλεφώνου ή δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

υποστήριξης προς τις ΠΑΕ – μέλη της Super League σε σχέση με τη σύνδεση 

των συστημάτων αυτών με το κεντρικό σύστημα.  

 

(β.12) σε οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο ή παραμετροποίηση απαιτηθεί από 

αλλαγή του νομοθετικού και εν γένει κανονιστικού πλαισίου ή από τις επιμέρους 

τεχνικές ανάγκες των ΠΑΕ – μελών της Super League.  

 

 

Ε. Πρόσθετες υποχρεώσεις αναδόχου  

 

(α) Ο Ανάδοχος θα είναι επίσης υποχρεωμένος να διαθέτει έμπειρο επόπτη ο οποίος 

θα φροντίζει για την άριστη εκτέλεση του έργου, την επιτήρηση του προσωπικού και 

θα αποτελεί το συνδετικό κρίκο µεταξύ της Super League και του Αναδόχου.  

 

(β) Ο Ανάδοχος έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων, σε 

περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέτει για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη που θα προκύψουν 

άμεσα ή έµµεσα από την εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών.  

 

(γ) Η ύπαρξη ή η σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης καλύπτουσας την αστική ευθύνη 

του προσφέροντος έναντι τρίτων θα εκτιμηθεί.  

 

 

ΣΤ.   Χρονοδιάγραµµα  

 

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 5
η
 Αυγούστου 2015. 

Προ της εν λόγω ημερομηνίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές έστω 

υποδομές ώστε να δύνανται οι ΠΑΕ – μέλη της Super League να τεκμηριώσουν τη 

συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις του Ν. 4326/2015 και να δύνανται να λάβουν τα 

πιστοποιητικά που προβλέπονται στις παρ. 5 και 6  του άρθρου 2 του Ν. 4326/2015. 

      

 

Ζ.   Αμοιβή Αναδόχου 
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Κάθε υποβληθησόμενη προσφορά θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει κάθε έξοδο, 

αμοιβή, δικαιώματα τρίτων, φόρους, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές και εν γένει 

κάθε χρηματική επιβάρυνση ώστε το προσφερόμενο ποσό αμοιβής να είναι 

«καθολικό» (“all inclusive fee”). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται διακριτή 

αναφορά του προσφερόμενου ποσού προ και μετά ΦΠΑ.  

  

 

Η. Μεταβολές στη δομή του έργου  

 

(α) Διευκρινίζεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου ενδέχεται να αλλάξουν 

λόγω της έκδοσης νέων κανονιστικών διατάξεων ή και για άλλους απρόβλεπτους 

λόγους.  

 

(β) Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διασφαλίζει ότι θα είναι δυνατή η χρήση αυτού και 

από έτερες διοργανώτριες αρχές και δη την ΕΠΟ, τη Football League, την ΕΟΚ και 

τον ΕΣΑΚΕ.  

 

(γ) Το πρωτάθλημα της Super League 2015-16 θα διεξαχθεί με 16 ομάδες. Η ακριβής 

ταυτότητα ορισμένων από αυτές ενδέχεται να μην έχει αποσαφηνισθεί για κάποιες 

ημέρες μετά την έκδοση της παρούσης λόγω εκκρεμών δικαιοδοτικών και άλλων 

διαδικασιών ενώπιον αρμόδιων οργάνων. 

 

 

Θ.      Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών   

 

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ. 

Αστροναυτών 1, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο 

«Προσφορά για Σχεδίαση και Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικού 

Ονομαστικού Εισιτηρίου», το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 17/7/2015 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.   

 

(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.  
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(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, τεχνική προσφορά, 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 των προσφορών. Εάν ζητηθεί, 

µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα.   

 

 

Ι. Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής 

αναδόχου.  

 

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του έργου (δεδομένου ότι πρέπει να υλοποιηθεί προ 

της έναρξης του πρωταθλήματος Super League 2015-16 ήτοι προ της 22/8/2015), του 

τεχνικού χαρακτήρα αυτού, της ασάφειας του νομοθετικού πλαισίου (που αναμένεται 

να διευκρινισθεί μετά τη σύνταξη της παρούσης), της εξάρτησης του έργου από τις 

τεχνικές προδιαγραφές των υφιστάμενων συστημάτων των ΠΑΕ – μελών (τα οποία 

δεν έχουν περιέλθει σε πλήρη γνώση της Super League), της ενδεχόμενης 

προσχώρησης στην παρούσα ανάθεση της ΕΠΟ, της Football League, της ΕΟΚ και 

του ΕΣΑΚΕ και για σωρεία άλλων λόγων διευκρινίζεται ότι με την παρούσα 

πρόσκληση 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 αναθέσει το έργο ή να το αναθέσει με όρους διαφορετικούς 

της 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 
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δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super 

League.  
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        Μαρούσι, 10/7/2015, 

    

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League  

  

   

  

Γεώργιος Μποροβήλος  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  


