Αρ. Πρωτ. 6946

Αθήνα,

2/11/2015

Αριθμός Διακήρυξης 1/2015

Θέμα: «Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών για
απευθείας μεταδόσεις αγώνων χειροσφαίρισης, προϋπολογισμού εβδομήντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (73.554,00€),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 2725/99 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
(β) του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».,
(γ) του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150Α/2007) «Κ.Π.Δ»
(δ) του Κανονισμού Προμηθειών της ΟΧΕ και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας περί
προμηθειών
2. Την ανάγκη και υποχρέωση τηλεοπτικής παραγωγής αγώνων χειροσφαίρισης της Α1
Κατηγορίας Ανδρών και Κυπέλλου Ελλάδος
3. Την απόφαση του ΔΣ της ΟΧΕ από 22/10/2015
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣEI
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών
παραγωγών για είκοσι πέντε (25) απευθείας μεταδόσεις αγώνων χειροσφαίρισης
της Α1 Κατηγορίας Ανδρών και Κυπέλλου Ελλάδος, σύμφωνα με τους αναλυτικούς
όρους του Παραρτήματος Β’ και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ’, που
αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας προκήρυξης.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (73.554,00€), συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
της ΟΧΕ, ύστερα από παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την
ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΟΧΕ ήτοι 18 Νοεμβρίου,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ.
H διακήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ www.handball.org.gr.
Η υποβολή της προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου, ή αποστέλλεται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier μέχρι και την 18η Νοεμβρίου, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 1.00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γραμματείας της ΟΧΕ, επί της
3ης Σεπτεμβρίου 56 Αθήνα (3ος όροφος). Προσφορές που κατατίθενται μετά την

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα
Β΄ .
Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από
την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
4. Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης παρέχονται από το Τμήμα
Προμηθειών και πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι
13 Νοεμβρίου 2015, από την κα Μάστορη Χρυσάνθη τηλ. 210 8258808 email:
accounting@hhf.org.gr.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ………………………….ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ………………………….ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ………………………….ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ………………………….. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε………………………….. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΧΕ)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Χαμηλότερη Τιμή
18 Νοεμβρίου 2015, Ώρα 3.00μμ
3ης Σεπτεμβρίου 56, 3ος όροφος Αθήνα
Προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών
απευθείας μεταδόσεων 25 αγώνων χειροσφαίρισης του
Πρωταθλήματος Α1 Ανδρών και Κυπέλλου Ελλάδος
Ανδρών
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Άργος
Από 28 Νοεμβρίου 2015 έως και 5 Ιουνίου 2016
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη
είναι 73.554,00 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Τακτικοί προϋπολογισμοί ΟΧΕ έτους 2015 και 2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

120 ημέρες

ΤΟΠΟΣ:
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο :Αντικείμενο Προκήρυξης
Η διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
για την προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών απευθείας μεταδόσεων είκοσι
πέντε (25) αγώνων χειροσφαίρισης της Α1 ανδρών
σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές, όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Άρθρο 2ο :Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Συνεταιρισμοί
γ) Ενώσεις – Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
Η παρούσα απευθύνεται σε κατ' εξοχήν ειδικευμένες και ικανές Επιχειρήσεις, οι οποίες
καλύπτουν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης. Δε γίνονται δεκτοί :
- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ γιατί δεν
εκπλήρωσαν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους.
- Όσοι έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή τους
βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
- Όσοι δεν προσκόμισαν έγκαιρα και προσηκόντως τα απαραίτητα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
- Όσοι αποκλείσθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.).
- Όσα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις
παραπάνω κυρώσεις.
Άρθρο 3ο :Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για χρονικό
διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η
Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών αν αποδέχονται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να
απαντήσουν σχετικά εντός οχτώ (8) ημερών.
Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος
της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε
περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά
επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού,
συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων
ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν στο διαγωνισμό.
Άρθρο 4ο :Προϋπολογισμός

Η συνολική δαπάνη δε θα ξεπεράσει το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (73.554,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
και θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΟΧΕ οικονομικού έτους 2015 και
2016.
Άρθρο 5ο :Κατάρτιση προσφορών
Οι προσφορές πρέπει:
- Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για
τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και μπορούν να
είναι στην Αγγλική γλώσσα.
- Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις
(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη και γενικά θα επιβεβαιώσει
ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
- Να αναφέρουν τη τιμή κατ’ είδος, η οποία θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως
χωρίς ΦΠΑ.
- Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Προσφορές που αφορούν σε μέρος μόνον της προμήθειας, και δεν καλύπτουν το
σύνολο των ζητουμένων προμηθειών δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 6ο: Υποβολή Προσφορών
1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενο από
αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γραμματείας της
ΟΧΕ, επί της 3ης Σεπτεμβρίου 56 στην Αθήνα, το αργότερο μέχρι της 18 Νοεμβρίου,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 1.00μ.μ.
Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ, την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX & Ε-ΜΑΙL του ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
καθώς επίσης και την ένδειξη:
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία)
- ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΧΕ)
- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6946/2-11-2015
- Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την
προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών απευθείας μεταδόσεων αγώνων
χειροσφαίρισης.
Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα
απευθύνεται την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που θα προορίζεται
για την αρμόδια Επιτροπή με τις ίδιες κατά τα παραπάνω ενδείξεις. Όλες οι προσφορές
ακόμα και αυτές που θα υποβληθούν ταχυδρομικά, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν
φθάσουν στην Επιτροπή μέχρι την ώρα 1.00 μμ της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού, διαφορετικά δε θα ληφθούν υπόψη.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές, που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή
έγκαιρα.
2. Στον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο θα περιέχονται τρεις σφραγισμένοι υποφάκελοι , σε
δύο αντίγραφα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό
δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή
απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την
ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα
γράφεται η λέξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου,
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
3. Υποφάκελοι προσφοράς
3.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο υποφάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, που θα φέρει την
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω:

ένδειξη

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην
οποία:
α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β. Να δηλώνεται το όνομα του νομίμου εκπροσώπου
γ. Να δηλώνεται ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα Διαγωνισμό σε
περισσότερα από ένα διαγωνιζόμενα σχήματα
δ. Να δηλώνεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
προκήρυξης
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), στην
οποία:
α. Να αναφέρεται ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση
β. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
γ. Ότι δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
3.2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποφάκελος τεχνικής προσφοράς, που θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα αναφέρει τα τεχνικά στοιχεία των τηλεοπτικών παραγωγών, όπως
αυτά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
(συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.

3.3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς, που θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Δ
της παρούσας.
-Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει την τιμή κατ’ είδος, χωρίς
Φ.Π.Α.(αριθμητικά και ολογράφως).
-Επί της προσφερόμενης συνολικής τιμής πρέπει να αναγράφεται και το ποσοστό του
Φ.Π.Α. (αριθμητικά και ολογράφως).
- O Φ.Π.Α που επιβαρύνει την τιμή σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) θα αναγράφεται ρητά
στην προσφορά. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα
διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.
-Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
-Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς,
αλλά ούτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση όπου ανακοινωθεί
μείωση τιμών σε παραδοτέα προϊόντα πριν την παράδοσή τους, ο Ανάδοχος οφείλει να
ενημερώσει σχετικά την ΟΧΕ.
-Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών υπερισχύει η τιμή που
έχει αναγραφεί ολογράφως.
Άρθρο 7ο :Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια μέχρι στις 18 Νοεμβρίου, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 3.00μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
της ΟΧΕ.Προσφορές, που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη
δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για να επιστραφούν ως
εκπρόθεσμες.
Μετά την κατάθεση των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει ενώπιον των
διαγωνιζομένων ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, ως κατωτέρω:
α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς.
β. Αποσφραγίζονται αρχικά οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
στοιχείων και μονογράφονται κατά φύλλο από τα μέλη της Επιτροπής.
Ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στη διακήρυξη. Για τις προσφορές των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έγιναν αποδεκτά, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
μovoγράφovται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το
στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο (εκτός από τα prospectus).
γ. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται στη συνέχεια, μετά την
αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και
των τιμών που προσφέρθηκαν.
Άρθρο 8ο :Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση Διαγωνισμού
1. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την
ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών και αξιολογεί τα τεχνικά και οικονομικά

στοιχεία που έχουν υποβληθεί, προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η Επιτροπή, δια του Προέδρου αυτής, μπορεί να καλέσει οποιονδήποτε από τους
διαγωνιζομένους να δώσει διευκρινήσεις επί των στοιχείων που έχουν ήδη υποβληθεί, με
τον τρόπο που θα του υποδειχθεί.
Εν συνεχεία, αφού μελετήσει χωριστά κάθε προσφορά θα συντάξει πίνακα με τους
συμμετέχοντες, που οι προσφορές του έχουν κριθεί αποδεκτές.
2. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των
προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
Αν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΧΕ το οποίο έχει και τον τελικό λόγο.
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει τις προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές
διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση για
αυτήν.
Άρθρο 9ο : Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής
έγγραφα και δικαιολογητικά:
(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό
ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής
τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Άρθρο 10ο :Κρίση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού – Ανακοίνωση Κατακύρωσης
1. Μετά το πέρας της διαδικασίας του διαγωνισμού με την υποβολή του Πρακτικού της
Επιτροπής στην αρμόδια Διεύθυνση και την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης
εκ μέρους του πρώτου μειοδότη εκδίδεται απόφαση έγκρισης Πρακτικού κατακύρωσης, η
οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους και στη συνέχεια συντάσσεται έγγραφη
ειδοποίηση - Ανακοίνωση προς τον επιλεγέντα υποψήφιο με την οποία καλείται να
υπογράψει Σύμβαση.
2. Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της Ανακοίνωσης για να υπογράψει τη
σχετική σύμβαση. Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο ανάδοχος να
παρουσιασθεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της
Υπηρεσίας, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση.
Άρθρο 11ο :Κατάρτιση της Σύμβασης – Εγγυήσεις

1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
η σύμβαση το κείμενο της οποίας καταρτίστηκε από την ΟΧΕ. Η σύμβαση
περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής :
I. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
II. Τα συμβαλλόμενα μέρη.
III. Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
IV. Την τιμή.
V. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης.
VI. Τις τεχνικές προδιαγραφές.
VII. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
VIII. Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
IX. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
X. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται,
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να
καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 157 του Ν. 4281/14, εκ ποσοστού ίσου με το 5% της συμβατικής αξίας
αυτού χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια
Επιτροπή Παραλαβής της ΟΧΕ. της οριστικής περαίωσης του συνόλου της προμήθειας
και μετά την εξόφληση του τιμήματός της.

Άρθρο 12ο :Τόπος και Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής
Οι παράγωγες των τηλεοπτικών μεταδόσεων θα λαμβάνουν χώρα σε κλειστά
γυμναστήρια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, Άργους και Βέροιας καθ’ υπόδειξη της ΟΧΕ
και κατά βάση ημέρα Σάββατο ή Τετάρτη.
.
Άρθρο 13ο : Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις
1.
Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΟΧΕ των ετών
2015 και 2016 ως εξής: Μετά από κάθε παραγωγή απευθείας τηλεοπτικής μετάδοσης,
θα εκδίδεται το αντίστοιχο τιμολόγιο προς την ΟΧΕ και το ποσό θα καταβάλλεται μετά
την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο σε τραπεζικό
λογαριασμό του τελευταίου.
2. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της ΟΧΕ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η ΟΧΕ, έχει το
δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται
στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07), καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ.
Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/7.5.98.
Άρθρο 14ο :Ενστάσεις
Διοικητικές Προσφυγές / Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία
που προβλέπεται από το Άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
Άρθρο 15ο :Συμβατικά Τεύχη – Διευκρινήσεις- Τεκμήριο Συμμετοχής στο
Διαγωνισμό
1. Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής:

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
τολής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις και συμπληρωματικές
πληροφορίες για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού γραπτώς (με
επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι και πέντε (5)
ημέρες πριν την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού από την κα Μάστορη Χρύσα,
τηλ. 210 8258808
2. Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και γνωρίζει πλήρως
τις συνθήκες εκτέλεσης της εν λόγω προμήθειας. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την
παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται ο Κανονισμός Προμηθειών της ΟΧΕ και οι περί
προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τις τηλεοπτικές παραγωγές για απευθείας τηλεοπτικές
μεταδόσεις αγώνων χειροσφαίρισης είναι οι κάτωθι:

-

OB VAN με 4 κάμερες

-

Ποιότητα εικόνας Standard Definition (SD)

-

Θέση σχολιαστή με 2 κάσκες

-

Δύο ασύρματα μικρόφωνα για ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου

-

Μικρόφωνα χώρου

-

1 LSM ή EVS για replay

-

Τηλεοπτικά γραφικά (σκορ αγώνα, χρόνος αγώνα, ομάδες)

-

UPLINK ή SNG με εφεδρεία για μεταφορά του τηλεοπτικού σήματος στον
Κεντρικό Έλεγχο (Master Control) του τηλεοπτικού σταθμού.

-

Δορυφορικός χρόνος (κύκλωμα) 120 λεπτών

-

Παράδοση 1 ψηφιακού δίσκου (DVD) στην ΟΧΕ για κάθε αγώνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οικονομική Προσφορά για τον υπ. αριθμ… πρόχειρο Διαγωνισμό της Ομοσπονδίας
Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(Πλήρης
επωνυμία,
………………………………………………….
Υπηρεσία

Τιμή ανά παραγωγή
Χωρίς Φ.Π.Α.
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Τιμή ανά
παραγωγή
Χωρίς
Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘΜΗΤΙ
ΚΩΣ

διεύθυνση,
Συνολική Τιμή για 25
μεταδόσεις χωρίς
Φ.Π.Α. ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΦΜ

κλπ)

Συνολική Τιμή
Είδους για 25
μεταδόσεις χωρίς
Φ.Π.Α.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

Τηλεοπτική
παραγωγή
αγώνων
χειροσφαίρισης

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ ….% (αριθμητικώς και ολογράφως)

1. Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν
υποβληθεί με τον φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2. Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για τηλεοπτικές παραγωγές στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη
Άργος και Βέροια.
3. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται και όλα τα κόστη μετακινήσεων
οχημάτων και προσωπικού.
4. Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνονται και όλα τα κόστη αμοιβών προσωπικού.
5. Η ασφαλιστική υποχρέωση για το προσωπικό που θα απασχοληθεί βαρύνει την
εταιρεία μας η όποια θα δηλώνεται υποχρεωτικώς ως εργοδότης αυτού.
Ημερομηνία
Σφραγίδα και υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Ημερομηνία έκδοσης
……………… ΕΥΡΩ. ……………………
Προς
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 56, ΑΘΗΝΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. …… ΕΥΡΩ ………..
- Με την παρούσα εγγυητική επιστολή εγγυώμεθα ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
.…………………(και ολογράφως) …………..………..……. στο οποίο και μόνο
περιορίζεται η υποχρέωσή για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που αφορά
στην προμήθεια υπηρεσιών τηλεοπτικών παραγωγών για είκοσι πέντε (25)
απευθείας μεταδόσεις αγώνων χειροσφαίρισης της Α1 Κατηγορίας Ανδρών και
Κυπέλλου Ελλάδος, σύμφωνα με την με αριθμ. Πρωτ. ………. απόφαση Προκήρυξης
Διαγωνισμού.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
-Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά
ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το
όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.-

