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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για τη 

μεταφορά διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας για τους 

αγώνες της Super League.  

  

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 «Super League» ή η 

«Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη 

υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να λάβει προσφορές και να 

αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο το έργο της μεταφοράς διαιτητών, βοηθών διαιτητών και 

παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες της Super League Β’ Γύρου και Playoffs 

τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2016-17) και, υπό προϋποθέσεις, και για το σύνολο 

της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2017-18).   

 

Ι. ∆ικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν: Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

ή κοινοπραξίες με καταστατική έδρα στην ημεδαπή ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. / 

του Ε.Ο.Χ. και τα οποία λειτουργούν και παρέχουν νομίμως τις οικείες υπηρεσίες 

στην Ελλάδα, με εμπειρία όχι μικρότερη των τριών (3) ετών. 

 

 

ΙΙ. Αποκλείεται από συµµετοχή:  

 

(α) 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 ξεκίνησε 

εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής  

διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία,  
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(β) 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) Νομικό πρόσωπο που δε δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων 

εντός της Ελληνικής επικράτειας.  

 

(δ) Νομικά πρόσωπα με εμπειρία μικρότερη των τριών (3) ετών στο αντικείμενο 

της οδικής μεταφοράς προσώπων.  

 

 

 ΙΙΙ. ∆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 οικείας σύµβασης 

(εφεξής η «Σύμβαση») και δικαιούται να την αναθέσει με οποιοδήποτε κριτήριο 

(ακόμη και διαφορετικό από το κριτήριο της μειοδοσίας) 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. Η παρούσα αποτελεί αποτελεί απλή 

πρόσκληση προς υποβολή προσφορών που τελούν υπό την αίρεση αποδοχής τους 

από τη Super League, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτής, και σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί διαγωνισμό (μειοδοτικό ή άλλο).    

 

(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, περιλαμβανομένου και του προσώπου που τυχόν επιλεγεί ως 

αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση (εφεξής ο «Ανάδοχος»), υποχρεούνται να τηρούν 

εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα 

εκκινήσει μετά την υποβολή της προσφοράς τους.  

 

           

IV. Αντικείμενο της Σύμβασης  

 

(α) Το αντικείμενο της Σύμβασης, αφορά την οδική μεταφορά πέντε (5) προσώπων 

ανά αγώνα Super League για το Β΄ γύρο και τα Playoffs της τρέχουσας αγωνιστικής 

περιόδου 2016-17 (ήτοι για περίπου 132 αγώνες), ενώ θα πρέπει να παρέχεται στη 

Super League και εκλεκτικό δικαίωμα (option) ανανέωσης της Σύμβασης για το 
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σύνολο της αγωνιστικής περιόδου 2017-18 (ήτοι για περίπου 252 αγώνες), το οποίο 

δικαίωμα θα μπορεί να ασκηθεί μέχρι την 15/7/2017).   

 

(β) Υπό κανονικές συνθήκες ένα όχημα (ή περισσότερα οχήματα) μεταφοράς θα 

παραλαμβάνει από τις έδρες των κατά τόπους Ε.Π.Σ. των ορισθέντων  ή από άλλες 

εγγύς σε αυτές τοποθεσίες τα πέντε (5) φυσικά πρόσωπα (διαιτητή, 2 βοηθούς 

διαιτητών, τέταρτο διαιτητή και παρατηρητή διαιτησίας), θα μεταφέρει αυτά στο 

γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα και εν συνεχεία θα παραλαμβάνει αυτά μετά το 

πέρας του αγώνα και θα μεταφέρει αυτά στον τόπο παραλαβής τους. Το εν λόγω 

μεταφορικό έργο μπορεί να αφορά τόσο αστικές όσο και υπεραστικές μετακινήσεις 

ή και συνδυασμό αυτών. Σε περίπτωση που μεσολαβεί αεροπορική ή ακτοπλοϊκή ή 

σιδηροδρομική μεταφορά το έργο θα αφορά το οδικό σκέλος (ήτοι παραλαβή των 

προσώπων από τις έδρες των Ε.Π.Σ, μεταφορά στο οικείο αεροδρόμιο, λιμάνι ή 

σιδηροδρομικό σταθμό αναχωρήσεως, παραλαβή από τα αντίστοιχα σημεία 

προορισμού, μεταφορά στο γήπεδο του αγώνα κλπ).   

 

(γ) Στο ποσό προσφοράς ο Προσφέρων θα πρέπει να συνυπολογίσει το σύνολο της 

αμοιβής και των οικείων εξόδων του (όπως ενδεικτικά, καύσιμα μετακίνησης, 

ασφάλιση οχημάτων για κάθε ζημία, τέλη διοδίων, μισθούς, αμοιβές και εισφορές 

οδηγών κλπ) ώστε το τελικά προσφερόμενο ποσό να αφορά τη συνολική χρηματική 

επιβάρυνση της Super League.   

 

(δ) Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον πέντε (5) 

ενήλικων ατόμων (επιπλέον του οδηγού), να διαθέτουν κλιματισμό και να έχουν 

τεθεί σε πρώτη κυκλοφορία από την 1/1/2006 και μετά.     

 

(ε) Οι αγώνες στην πλειοψηφία τους (7 εκ των 8 αγώνων ανά αγωνιστική ημέρα) 

διεξάγονται ημέρες Σάββατο και Κυριακή ενώ ένας εκ των οκτώ (8) αγώνων ανά 

αγωνιστική ημέρα διεξάγεται Δευτέρα. Πιθανή, ωστόσο είναι και η διεξαγωγή 

περιορισμένου αριθμού αγώνων σε άλλες ημέρες. 

 

 

  V. Ειδικοί Όροι  

 

Ο προσφέρων θα πρέπει να μνημονεύει στην προσφορά του:  

 

(α) το επιθυμητό (προσφερόμενο) ποσό αμοιβής του και  

 

(β) ποσό απομείωσης της αμοιβής του λόγω χορηγικής προβολής που θα 

προσφέρει η Super League. Για διευκρινίσεις σε σχέση με το εύρος των 

διαθέσιμων χορηγικών παροχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνούν με τη Super League (βλ. κατωτέρω υπό «VI.η»)  
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VI.      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 το Έργο της Μεταφοράς Διαιτητών Super League», το αργότερο 

µέχρι την Τρίτη 20/12/2016 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 τη Super League.  

 

(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League.  

 

(δ) Δεκτές θα 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.  

 

(ζ) Οι προσφορές θα δεσμεύουν τους προσφέροντες μέχρι την 31/1/2017. 

 

(η) Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την παρούσα πρόσκληση 

ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Άντα 

Μοδέ, είτε τηλεφωνικά (τηλ: 210-68.46900) είτε δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

(email: adda.mode@superleaguegreece.net)    
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