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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

1. Σκοπός – Αντικείμενο της σύμβασης
Η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει Σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση του 
αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης και εκμετάλλευσης του τηλεοπτικού 
προγράμματός της με τίτλο «ERTWorld» και των πέντε ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων της (Φωνή της Ελλάδας, Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο Πρόγραμμα και 
ΕΡΑ Σπορ) από Πάροχο Υπηρεσιών Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων 
μέσω δορυφορικών, καλωδιακών και IPTV συνδρομητικών δικτύων 
(συνδρομητικές πλατφόρμες) στη γεωγραφική περιοχή του Καναδά, για 3 έτη 
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης Παραχώρησης, με 
μονομερές εκ μέρους της ΕΡΤ Α.Ε. δικαίωμα παράτασης για ίσο ή μικρότερο 
διάστημα κάθε φορά. Τα ως άνω προγράμματα (ένα τηλεοπτικό και πέντε 
ραδιοφωνικά) ενσωματώνονται στο δορυφορικό σήμα της ERTWorld. 
Ο Ανάδοχος προς εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης θα λαμβάνει το 
σήμα της ERTWORLD είτε από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. στην 
Αθήνα, από το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ Α.Ε., Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή είτε 
από τον κύριο τηλεπικοινωνιακό κόμβο της εταιρείας Globecast στο Παρίσι 
(Globecast Paris POP) είτε από τον δορυφόρο Eutelsat HotBird 13B (13.0°E). Για 
την κύρια μεταφορά του σήματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν δίκτυα οπτικών 
ινών ή δορυφόροι ενώ πρέπει να διατίθεται και εφεδρική δρομολόγηση μέσω 
internet, για την αδιάλειπτη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας 
(εικοσιτετράωρη κάλυψη, επτά ημέρες την εβδομάδα). 

2. Περιεχόμενο Τηλεοπτικού Προγράμματος  ERTWorld 
Το διεθνές τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ με τίτλο «ERTWorld» αποτελεί 
σύνθεση των εξής τριών προγραμμάτων της ΕΡΤ:
 ΕΡΤ1: Ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων, εκπομπές έρευνας (π.χ. 

Μηχανή του χρόνου), ψυχαγωγικές (π.χ. Αλάτι της γης). 
 ΕΡΤ2: Όλες οι σύγχρονες παραγωγές της ΕΡΤ Α.Ε. (πολιτιστικές εκπομπές 

κ.α.), καθώς και προγράμματα σε επανάληψη, από το αρχείο ψυχαγωγικών 
εκπομπών (π.χ. Στην υγειά μας, Οι αταίριαστοι, κ.λπ.).

 ΕΡΤ3: Νέες παραγωγές (π.χ. Επικοινωνία, Διασπορά, Αντιδραστήριο, κ.λπ.), 
καθώς και παλαιότερες από αρχείο (π.χ. Κυριακή στο χωριό).
Το ως άνω τηλεοπτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη μετάδοση της 

Θείας Λειτουργίας, εκπομπών από το αρχείο της ΕΡΤ Α.Ε. με θέμα την προώθηση 
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του ελληνικού τουρισμού. Η ΕΡΤ Α.Ε. έχει ήδη προγραμματίσει τον περαιτέρω 
εμπλουτισμό του προγράμματος αυτού με μισθωμένο ελληνικό πρόγραμμα και 
παραγωγή εξειδικευμένων εκπομπών για την Ελληνική ομογένεια.

3. Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Υποβολή και στοιχεία Προσφορών
3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις των ανωτέρω προσώπων, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 3.3 της παρούσας. Όσοι ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στην διαδικασία σύναψης της ως άνω σύμβασης παραχώρησης 
πρέπει να υποβάλουν έγγραφη προσφορά, υπογεγραμμένη από τον 
προσφέροντα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που είναι νομικό 
πρόσωπο, μέχρι τις 27 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 17.00.  

3.2 Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ΕΡΤ Α.Ε., Γενική Διεύθυνση 
Προγράμματος, υπόψη Γενικής Διευθύντριας κ. Ιζαμπέλας Σασλόγλου, Λεωφόρος 
Μεσογείων αρ. 432, ΤΚ 15342, Αγία Παρασκευή, Νομός Αττικής,  Ελλάδα μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο και πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή στην 
Αγγλική γλώσσα. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει τα στοιχεία του 
αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία εταιρείας, ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) και την ένδειξη «Φάκελος 
Προσφοράς για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παραχώρηση 
του αποκλειστικού δικαιώματος μετάδοσης  και εκμετάλλευσης του 
ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος «ERTWorld», στην περιοχή του Καναδά».  Η 
προσφορά μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά,  υπό την προϋπόθεση ότι θα 
φέρει ημερομηνία του Ταχυδρομείου μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων πρέπει να 
αποστείλει πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικό 
μήνυμα (e-mail) στην ΕΡΤ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdprogram@ert.gr, 
με κοινοποίηση στη gdtech@ert.gr, το σχετικό αντίγραφο του δελτίου αποστολής 
του ταχυδρομείου, αναγράφοντας ως θέμα "Υποβολή προσφοράς για τον 
Καναδά".

3.3 Η προτεινόμενη συνδρομητική πλατφόρμα από τον προσφέροντα πρέπει να 
πληροί αμφότερες τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Να μεταδίδει, κατά την υποβολή της προσφοράς, διεθνή τηλεοπτικά 
προγράμματα άλλων ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας και 
ενδεχομένως άλλα ελληνικά προγράμματα (ελληνικό πακέτο), και

- Να διαθέτει συνολικά, στο ελληνικό της πακέτο, τουλάχιστον 5.000 
συνδρομητές.

3.4 Ο Φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

3.4.1 Αναλυτική παρουσίαση της επιχείρησης του προσφέροντος και των 
προτεινόμενων συνδρομητικών δικτύων μετάδοσης του προγράμματος 
(επιχειρηματική δομή, τομείς δραστηριότητας, υποδομές, εμπειρία), καθώς και 
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επίσημο αντίγραφο της σχετικής άδειας λειτουργίας της συνδρομητικής 
πλατφόρμας από τη ρυθμιστική αρχή ραδιοτηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών του 
Καναδά (CRTC). 

3.4.2. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ή, σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, με την οποία να δηλώνει ότι δεν έχει 
καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή 
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

  3.4.3. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ή, σε περίπτωση νομικού 
προσώπου, του νομίμου εκπροσώπου του, στην οποία να δηλώνει ότι αυτός ή το 
συμμετέχον νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες και  δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του.

3.4.4. 

α) Δήλωση σχετικά με τον αριθμό και την εμπορική ονομασία των διακριτών 
ελληνικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα/ες, και 

β) Δήλωση σχετικά με τον ακριβή συνολικό αριθμό των συνδρομητών στο 
ελληνικό πακέτο ή πακέτα του προσφέροντος, βάσει της πλέον πρόσφατης 
καταμέτρησης – αναφοράς.

γ) Τεχνική περιγραφή της πρότασης του προσφέροντος σχετικά με τον τρόπο 
μεταφοράς του σήματος της ΕΡΤ Α.Ε., στην οποία θα αποτυπώνονται οι οδεύσεις 
και τα μέσα μεταφοράς/διανομής/εκπομπής του σήματος.

δ) Δήλωση σχετικά με το καθαρό ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος ανά 
συνδρομητή και ανά μήνα που θα αποδίδει ο προσφέρων στην ΕΡΤ, σε 
περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση, μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων ή 
τελών του Καναδά. Το ποσό αυτό πρέπει να αποδίδεται ανά τρίμηνο, η δε 
κατάθεση πρέπει να συνοδεύεται από ενημερωτικές αναφορές ως προς τη 
συνδρομητική βάση του Αναδόχου (αριθμό συνδρομητών, είδος και κόστος 
συνδρομής).

4. Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση 
τα κριτήρια που τίθενται παρακάτω ήτοι:  
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1. Το πλήθος των διακριτών ελληνικών προγραμμάτων στην πλατφόρμα/ες με 
βαρύτητα 30%, βάσει της απάντησης στον όρο 3.4.4.α) της παρούσης 
πρόσκλησης.

2. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών στο πακέτο/α ελληνικών 
προγραμμάτων, με βαρύτητα 50%, βάσει της απάντησης στον όρο 3.4.4.β) 
της παρούσης πρόσκλησης.

3. Το αποδιδόμενο στην ΕΡΤ καθαρό χρηματικό αντάλλαγμα,  απαλλαγμένο από 
τυχόν φόρους ή τέλη του Καναδά, ανά συνδρομητή και ανά μήνα, με 
βαρύτητα 20%, βάσει της απάντησης στον όρο 3.4.4.δ) της παρούσης 
πρόσκλησης. 

Βάσει των ανωτέρω, πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά που 
διαθέτει την μεγαλύτερη τελική βαθμολογία, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

Ti = 0,30 [(Αi / ΑMAX)*100] + 0,50 [(Βi / ΒMAX)*100] + 0,20 [(Γi / ΓMAX)*100]

 Όπου:
Ti : Τελική βαθμολογία κάθε υποψήφιου αναδόχου.
i : Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος.
Αi : Αριθμός διακριτών ελληνικών προγραμμάτων στην πλατφόρμα/ες.
ΑMAX : Μέγιστος αριθμός διακριτών ελληνικών προγραμμάτων στην 

πλατφόρμα/ες, από το σύνολο των προσφορών των υποψηφίων.
Βi : Συνολικός αριθμός συνδρομητών στο πακέτο/α ελληνικών 

προγραμμάτων.
ΒMAX : Μέγιστος συνολικός αριθμός συνδρομητών στο πακέτο/α ελληνικών 

προγραμμάτων, από το σύνολο των προσφορών των υποψηφίων.
Γi : Καθαρό χρηματικό αντάλλαγμα ανά συνδρομητή και ανά μήνα που 

θα αποδίδει  ο προσφέρων.
ΓMAX : Μέγιστο καθαρό χρηματικό αντάλλαγμα ανά συνδρομητή και ανά 

μήνα, από το σύνολο των προσφορών των προσφερόντων.

Ο υπολογισμός του Ti πραγματοποιείται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του 
αποτελέσματος. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά 
με το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό συνδρομητών στα ελληνικά προγράμματα. 
Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, γίνεται κλήρωση.

5.  Σύναψη Σύμβασης

Αυτός που θα επιλεγεί για τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να προσκομίσει στην 
ΕΡΤ. Α.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του: α)  εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού 
εκτέλεσης της σύμβασης για την τριετία,  υπολογιζομένου με βάση την προσφορά 



5

του (δηλαδή: αριθμός συνδρομητών ελληνικού πακέτου/ων επί το προσφερόμενο 
καθαρό χρηματικό αντάλλαγμα ανά συνδρομητή και ανά μήνα επί 36 μήνες), με 
διάρκεια ισχύος 3 ετών και έξι μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, β) 
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου 
εκπροσώπου του) ή ισοδύναμου εγγράφου, γ) πιστοποιητικά  αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο,  δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, και  δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του και δ) σε περίπτωση που ο επιλεγείς είναι 
νομικό πρόσωπο πρέπει να προσκομίσει τα νομιμοποιητικά του έγγραφα (ισχύον 
καταστατικό, έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εκπροσώπηση της εταιρείας, 
εξουσιοδότηση στο πρόσωπο που θα υπογράψει τη σύμβαση κ.λπ.).  

6.Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ Α.Ε  στις 12 Οκτωβρίου 2016.

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε.
 Χαράλαμπος Ταγματάρχης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


