ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για
την απόκτηση αποκλειστικού δικαιώματος διάθεσης αυτοκόλλητων
φωτογραφιών (stickers) και μεταλλικών ταπών (tags) των ποδοσφαιριστών της
Super League και σχετικών δικαιωμάτων.
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών
ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League 1) με την επωνυμία «Σούπερ Λιγκ
Ελλάδας Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «Super League»), η
οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, επιθυμεί να λάβει προσφορές και να διαθέσει σε τρίτο πρόσωπο το
αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης αυτοκόλλητων φωτογραφιών (stickers) και
μεταλλικών ταπών (tags) των ποδοσφαιριστών της Super League και άλλα σχετικά
δικαιώματα για τις αγωνιστικές περιόδους 2019-2020 και 2020-2021.
Α. Δικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά πρόσωπα 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, κατά περίπτωση, 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,
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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.
(β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης
παραχώρησης των σχετικών δικαιωμάτων (εφεξής η «Σύμβαση») και δικαιούται να
την αναθέσει με οποιοδήποτε κριτήριο (ακόμη και διαφορετικό από το κριτήριο της
πλειοδοσίας) 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, 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.

Δ.

Αντικείμενο της Σύμβασης

(α) Το αντικείμενο της Σύμβασης, αφορά στην παροχή χρηματικής αμοιβής στη
Super League προκειμένου η τελευταία να παραχωρήσει στον Ανάδοχο το
αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης αυτοκόλλητων φωτογραφιών (stickers) καθώς και
μεταλλικών ταπών (tags) ποδοσφαιριστών των ομάδων της Super League, οι οποίοι
θα εμφαίνονται με τις αθλητικές εμφανίσεις των ομάδων στις οποίες συμμετέχουν,
των συμμετεχόντων στο Πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου ομάδων
καθώς και των γηπέδων των ομάδων του Πρωταθλήματος, για ένθεση σε album που
επίσης θα δικαιούται να διαθέτει ο Ανάδοχος.
(β) Δεν αποκλείεται η διάθεση συναφών δικαιωμάτων όπως η με ηλεκτρονικό τρόπο
διάθεση των φωτογραφιών των ποδοσφαιριστών.
(γ) Η φωτογράφιση των ποδοσφαιριστών θα γίνεται με επιμέλεια και δαπάνες του
Αναδόχου.
(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.
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Ε. Ειδικοί Όροι
(α) Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν τις αγωνιστικές περιόδους 2019-2020 και
2020-2021. Προσφορές που θα αφορούν μία εκ των δύο αγωνιστικών περιόδων δε
θα γίνονται αποδεκτές.
(β) Οι προσφορές θα γίνονται αποδεκτές μόνο εάν αφορούν τη διάθεση
αυτοκόλλητων φωτογραφιών (stickers) και μεταλλικών ταπών (tags) των
ποδοσφαιριστών της Super League. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν μόνο ένα
εκ των δύο αντικειμένων δε θα γίνονται αποδεκτές.
(γ) Σε σχέση με τις αρνητικές προϋποθέσεις συμμετοχής του όρου Β της
παρούσας, η μη συνδρομή αυτών θα αποδεικνύεται είτε από επίσημα
πιστοποιητικά των αρμόδιων αρχών είτε από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα
(ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο).
(δ) Η Super League δεν παραχωρεί τα σχετικά δικαιώματα σε σχέση με ειδικές
εκδηλώσεις, τις οποίες τυχόν θα διοργανώσει ή με επετειακές εκδόσεις στις οποίες
τυχόν θα προβεί.
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 Stickers και Tags», το αργότερο μέχρι την Τρίτη 16
Ιουλίου 2019 και ώρα 13:00 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) Δεν 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 θα δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.

Μαρούσι, 12/07/2019
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