ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος/υποβολής προσφορών για το
έργο ανάπτυξης και υλοποίησης της επίσημης εφαρμογής (application) της
Super League για κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets.
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 το έργο
ανάπτυξης και υλοποίησης της επίσημης εφαρμογής (application) της Super League για
κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets.
Α.
∆ικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην
ημεδαπή ή σε τρίτη χώρα.

Β.

Αποκλείεται από συμμετοχή:

Νομικό ή φυσικό 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, κατά το χρόνο
υπογραφής της σύμβασης εφόσον τους ανατεθεί το σχετικό έργο.

Γ.

Δικαιώματα & 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.
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(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, συμπεριλαμβανομένου 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.

Δ.

Το έργο

(α) Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση της επίσημης
εφαρμογής (application) της Super League για κινητά τηλέφωνα (smartphones) και
tablets, η οποία θα μπορεί να διατίθεται στους χρήστες μέσω appstore και google play
στα ελληνικά και με δυνατότητα διάθεσής της και στα αγγλικά, εάν αυτό ζητηθεί από
τη Super League. Θα πρέπει να είναι εφικτό να υπάρχει σύνδεση της εφαρμογής με
την επίσημη ιστοσελίδα (site) και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram,
twitter, you tube κλπ) της Super League.
(β) Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή με λειτουργικό σύστημα android και ios.
Η πιστοποίηση της εφαρμογής στα ανωτέρω λειτουργικά περιβάλλοντα θα γίνει με
επιμέλεια του Αναδόχου, ο οποίος πέραν της υλοποίησης της εφαρμογής,
αναλαμβάνει και την υποχρέωση τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής για
οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει.
(γ) Η εφαρμογή θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι:
- Live αγώνων Πρωταθλήματος Super League, με πρόβλεψη και για τους
αντίστοιχους αγώνες των Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ19, Κ17, Κ15
- Αγωνιστικό πρόγραμμα, αποτελέσματα, βαθμολογίες
Πρωταθλήματος Super League και Πρωταθλημάτων Υποδομών Κ19, Κ17, Κ15.
- Πρόβλεψη για Video highlights.
- Ειδήσεις (από το site της Super League)
- Αναλυτικά στατιστικά
- Ομάδες, roster (δυναμολόγιο αθλητών)
- Feed από twitter-instagram
- Φωτογραφίες
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- Δυνατότητα εξατομίκευσης (personalization), ώστε ο χρήστης να επιλέγει την
ομάδα που προτιμά.
Το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για την υλοποίηση της εφαρμογής θα δοθεί
στον Ανάδοχο από τη Super League.
(δ) Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή και να λειτουργεί ικανοποιητικά και σε
tablets με λειτουργικό σύστημα android και ios. Το περιβάλλον διαχείρισης θα πρέπει
να εξασφαλίζει τη σωστή προβολή.

Ε. Αμοιβή του Αναδόχου
Με την προσφορά του κάθε Υποψήφιος οφείλει να αναφέρει το ποσό αμοιβής που
αξιώνει για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω.

ΣΤ.

Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League (οδ.
Μεσογείων 174, Μαρούσι, ΤΚ 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο
«Προσφορά για το έργο ανάπτυξης και υλοποίησης της επίσημης εφαρμογής
(application) της Super League για κινητά τηλέφωνα (smartphones) και tablets», το
αργότερο µέχρι την Παρασκευή 24/05/2019 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 της Super League ή από το Διοικητικό
Συμβούλιο αυτής.
(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.
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(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 δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) υποβολής αυτών. Εάν
ζητηθεί, µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.
Z. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρηθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ APPLICATION SUPER LEAGUE 2019
Διαδικασία ανάθεσης

Προθεσμίες

Ανάρτηση τελικού κειμένου πρόσκλησης ενδιαφέροντος

17/05/2019

Προθεσμία για την υποβολή προσφορών

24/05/2019

Αξιολόγηση προσφορών, διαπραγματεύσεις, επιλογή

29/05/2019

Υλοποίηση

Διάρκεια

Ανάλυση – σχεδιασμός

30 ημερολογιακές ημέρες

Υλοποίηση - δοκιμές

30 ημερολογιακές ημέρες
(μετά την ανάλυσησχεδιασμό)

Ασφαλής λειτουργία

15 ημερολογιακές ημέρες
(μετά την υλοποίησηδοκιμές)

Έναρξη λειτουργίας

15 ημερολογιακές ημέρες
μετά την ασφαλή
λειτουργία.

Η Super League διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς το ως άνω
χρονοδιάγραμμα.

H.
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
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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 δικαιώματος να
εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super League.
Μαρούσι, 17/05/2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Super League

Μηνάς Λυσάνδρου
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