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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                               

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 432                                                                              Αγία Παρασκευή, 11.08.2020 

Ταχ. Κώδικας : 153 42  Αθήνα 
Πληροφορίες           :  Π. ΣΙΔΕΡΗΣ      
Τηλέφωνο : 210.607 5731     

Fax  : 210.607 5744                                                                                       CPV: 72420000-0 

Email  : psideris@ert.gr                                                            ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007165462 
 
                                                                          
 
 

                                                                                                                            Προς: Ενδιαφερόμενες εταιρίες                                                                                     

 

 

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς για το έργο παροχής 
υπηρεσιών ανάπτυξης διανομής διαδικτυακού περιεχομένου (CDN) της ΕΡΤ Α.Ε.» 

 

 

Α. Περιγραφή Έργου 
 

Η ΕΡΤ Α.Ε. προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μετάδοσης από τις διαδικτυακές της υποδομές των Video On 

Demand (VOD), προβαίνει στη προμήθεια υπηρεσιών δικτύου παροχής περιεχομένου (Δ.Π.Π., Content Delivery 

Network), συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, με δικαίωμα επαύξησης του χρόνου ανάθεσης έως την 

εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

καθώς και τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

B. Προϋπολογισμός Έργου 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το ως άνω αναφερόμενο έργο, δεν δύναται να ξεπεράσει το ποσό των είκοσι 

χιλιάδων Ευρώ (€20.000,00) πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από τον 

προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε, για το έτος 2020. 

 

Γ. Χρονική Διάρκεια Έργου 

 

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την ανάρτηση της απόφασης ανάθεσης, η 

οποία θα επέχει και θέση σύμβασης, στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με δικαίωμα επαύξησης της χρονικής διάρκειας του έργου 

έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

 

 

Δ. Κριτήριο Κατακύρωσης 

 

Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση αποκλειστικά τη τιμή – χωρίς ΦΠΑ 

– για κάθε μήνα παροχής έργου όπως αυτό αναλύεται στη παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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Ε. Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου 

 

Οι τεχνικές απαιτήσεις/προδιαγραφές του έργου αναλύονται στο σχετικό Παράρτημα Α της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Σημειώνεται ότι όλοι οι όροι που συμπεριλαμβάνονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου είναι απαράβατοι 

και η μη συμμόρφωση με αυτούς καθιστά την όποια προσφορά τεχνικά μη αποδεκτή.  

 

ΣΤ. Δικαίωμα Συμμετοχής 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα και στο 

απαιτούμενο αντικείμενο και διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την παροχή του περιγραφόμενου έργου. 

 

Ζ. Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς 

 

Για την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο τον 

Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

 

Η.  Υποβολή Τεχνικής Προσφοράς 

 

Για την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 4 του Παραρτήματος Α της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

 

Θ. Όροι Πληρωμής 

 

Η πληρωμή της προμήθειας θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση έναντι τιμολογίου μετά τη παροχή των 

σχετικών υπηρεσιών, τη ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η 

προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά 

το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Οι αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ), επιβαρύνονται με ποσό 0,07 % επί της καθαρής 

αξίας υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, πλέον 3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά 0,0725%  επί της 

καθαρής αξίας. 

Οι αναθέσεις ανεξαρτήτως ποσού, επιβαρύνονται με ποσό 0,06 % επί της καθαρής αξίας υπέρ της Α.Ε.Π.Π,, πλέον 

3% χαρτόσημο και 20% ΟΓΑ επί χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά 0,0622%  επί της καθαρής αξίας. 

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν 

υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή. 
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Ι. Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο, υγιές και άψογο στη συμπεριφορά προσωπικό για το 
οποίο θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια του, κατά την εκτέλεση του έργου και 
του οποίου η πληρότητα της εργασίας θα ελέγχεται από την ΕΡΤ Α.Ε. 
 
Η ΕΡΤ Α.Ε  έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου θεωρεί, 
κατά την ελεύθερη κρίση της ακατάλληλο. Η ΕΡΤ Α.Ε  έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε 
συνεργάτη του Αναδόχου εάν κατά την απόλυτη κρίση της δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας. 
 
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να απασχολεί ανήλικα άτομα ή πρόσωπα που δεν έχουν συνείδηση των πράξεων 
τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της κρίσης και 
της βούλησής τους.  
 
Το προσωπικό που τυχόν θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την εκτέλεση της σύμβασης, δεν θα έχει καμία 
απολύτως σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από την ΕΡΤ Α.Ε, αποκλειστικός δε εργοδότης του θα είναι ο Ανάδοχος, ο 
οποίος υποχρεούται να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές του και τις ασφαλιστικές εισφορές του στα οικεία 
ασφαλιστικά ταμεία.  
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται απολύτως εφόσον αποδειχθεί, για κάθε ζημιά ή βλάβη ή απώλεια που θα μπορούσε να 
συμβεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε πράγματα, εγκαταστάσεις κ.λ.π. που ανήκουν είτε στην ΕΡΤ Α.Ε , είτε 
στους υπαλλήλους της, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο.  
 
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό ή 
ζημία του προσωπικού που τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς επίσης και για το 
προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε ή οποιονδήποτε τρίτο. Υποχρεούται επίσης στην πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση των ως 
άνω ζημιών ούτως ώστε η ΕΡΤ Α.Ε να μην υφίσταται καμία ενόχληση από οποιονδήποτε, ευθυνόμενου 
αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου. Σε περίπτωση εγέρσεως αγωγής από οποιονδήποτε τρίτο κατά της ΕΡΤ Α.Ε  
που επιδιώκει αποζημίωση η ευθύνη της που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης ο 
ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μόλις προσκληθεί από την ΕΡΤ Α.Ε, να προσέλθει, να αναλάβει τον δικαστικό 
αγώνα και να συμμετέχει στη δίκη σε κάθε περίπτωση προς υποστήριξη της ΕΡΤ Α.Ε  καταβάλλοντας στην ΕΡΤ Α.Ε, 
ό, τι τυχόν ήθελε υποχρεωθεί η ΕΡΤ Α.Ε να καταβάλει προς τον ενάγοντα τρίτο. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης 
προσωρινώς εκτελεστής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το ποσό που θα επιδικασθεί ή να 
παράσχει εγγύηση προς αποφυγή εκτέλεσης της απόφασης κατά της ΕΡΤ Α.Ε. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους και διατάξεις και τα δυνάμει αυτών διατάγματα καθώς 
και τις συναφείς εν γένει αστυνομικές και άλλες διοικητικές διατάξεις σχετικές με το έργο που αναλαμβάνει, 
ευθύνεται δε προσωπικά για κάθε παράβασή τους.   
 

Κ. Ειδικοί Όροι 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο του ως άνω αναφερόμενου έργου δεν δύναται να υπερβεί 

το ποσό του προϋπολογισμού. 

Σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης σύμβασης εκτιμώμενης αξίας άνω των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (€ 

2.500,00) πλέον ΦΠΑ, ο προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται - σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 & 2 του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και της ΑΔΣ 1875/04.10.2017 του Δ.Σ της 

ΕΡΤ Α.Ε - προ της απόφασης οριστικής κατακύρωσης του έργου να καταθέσει τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

1. Φορολογική Ενημερότητα. 
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2. Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία ο οικονομικός φορέας θα 

δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) οι λόγοι αποκλεισμού 

της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/20161. 

 Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η Υ.Δ. υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός 

ορίζεται στην περίπτωση 79Α του ν. 4412/2016, με μόνη την υπογραφή του, για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου υποβάλλονται επιπλέον: 

➢ Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης. 

➢ Κωδικοποιημένο Καταστατικό. 

Οι προσφορές θα πρέπει είναι ευανάγνωστες, να φέρουν εταιρική σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου, 

ημερομηνία προσφοράς καθώς και την ένδειξη «Προσφορά για το έργο της παροχής Δικτύου Διανομής 

Περιεχόμενου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών». 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις προσφορές τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τις 13:00 μ.μ 

της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14.08.2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση psideris@ert.gr σύμφωνα με τις αναφερόμενες 

τεχνικές και οικονομικές προδιαγραφές της εν λόγω προμήθειας που συμπεριλαμβάνονται και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης. 

Οι προσφορές θα ισχύουν για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία προσφοράς.  

Η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να αναφέρεται ρητά. 

Η αποστολή προσφοράς σημαίνει και αποδοχή όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

Η παροχή διευκρινήσεων και επιπλέον πληροφοριών θα πραγματοποιείται κατόπιν  γραπτού 

αιτήματος/επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο. 
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1. Γενικά. 
 

Η ΕΡΤ Α.Ε με τις σημερινές τρέχουσες υποδομές της διαθέτει στο διαδίκτυο πολυμεσικό περιεχόμενο υψηλής 

ευκρίνειας. 

 
 

2.  Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου. 
 

Το προσφερόμενο Δίκτυο Διανομής Περιεχομένου (Δ.Δ.Π. - CDN), θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

Να διαθέτει  - με δημοσιευμένα στοιχεία  - τουλάχιστον 200.000 διακομιστές ( Servers ) παγκοσμίως σε 

τουλάχιστον 130 χώρες με σκοπό τη διασφάλιση της επαρκής χωρητικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Να έχει αποδεδειγμένη εξασφάλιση επαρκούς και σταθερής παγκόσμιας γεωγραφικής κάλυψης όπου να μπορεί 

να υπολογιστεί κατ' αρχήν η διαθεσιμότητα του Δ.Δ.Π για τις υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε αλλά και ο χρόνος απόκρισης 

του πολυμεσικού υλικού της ΕΡΤ Α.Ε στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Να έχει σύστημα ειδοποιήσεων (Alerting) για έκτακτα συμβάντα (λάθη 404 / 503 κλπ.). Επίσης είναι επιθυμητό να 

ειδοποιεί και για πρόβλημα στην διάθεση τηλεοπτικού σήματος ανά τον κόσμο κοκ. 

Να έχει δυνατότητα γεωγραφικής αναγνώρισης του πελάτη ώστε να υποστηρίζει μηχανισμούς ασφάλειας για το 

VoD (Video on Demand) οι οποίοι να παρέχουν τη δυνατότητα γεωγραφικών περιορισμών χρηστών (GEO Filtering) 

ώστε να σερβίρει περιεχόμενο σε σχέση με την IP του χρήστη καθώς και την προστασία του Streaming Link 

(prevent deep linking). Οι μηχανισμοί ασφάλειας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από μεγάλους πελάτες 

παγκοσμίως στο χώρο των media. Να αναφερθούν λεπτομερώς οι μηχανισμοί αυτοί καθώς και ο τρόπος 

υλοποίησης τους. 

Να εξασφαλίζει την αποτροπή υποκλοπής του μεταδιδόμενου πολυμεσικού περιεχομένου. 0 τρόπος υποστήριξης 

της υπηρεσίας αυτής να παρουσιαστεί εμπεριστατωμένα με παραδείγματα και αντίστοιχες τεχνικές. 

Να έχει παρουσία με διακομιστές (servers) σε τουλάχιστον 70% του συνόλου των ελληνικών ISPs. 

Να μπορεί να παρέχει πιστοποιητικό διαθεσιμότητας με 100% Sla για streaming υπηρεσίες με συγκεκριμένη 

μεθοδολογία μέτρησης και με οικονομικές ρήτρες. Να αναφερθεί λεπτομερέστατα η μεθοδολογία μέτρησης. 

Να μπορεί να παρέχει ζωντανή και αποθηκευμένη μετάδοση ήχου ή εικόνας στους παρακάτω τύπους 

κωδικοποιήσεως αρχείων σε format H.264, H265, Flash Windows Media, SilverLight, QuickTime,  σε πρωτόκολλα 

ΗΤΤΡ, MMS, RTMP, HLS (Apple), με κωδικοποιήσεις ήχου σε ΜΡ3, HE-AAC ή ότι άλλο πρότυπο μετάδοσης ζητηθεί. 

Να υποστηρίζει υψηλής ευκρίνειας Streaming (HD) και με adaptive Bitrates. 

Να παρέχει εργαλεία που θα δείχνουν την αποφόρτιση της υποδομής του κεντρικού server σε bandwith και hits. 

Να παρέχει εργαλεία τα οποία να δείχνουν το πλήθος των ταυτόχρονων χρηστών στη ζωντανή αλλά και κατά 

απαίτηση διάθεση πολυμεσικού περιεχομένου. 

Να παρέχει εργαλεία τα οποία θα ενημερώνουν μέσω email για την ύπαρξη προβλήματος στον κεντρικό server 

(origin server) ή στην γραμμή του video/audio encoder. 
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Να παρέχει εργαλεία στατιστικών ώστε να μπορεί να αποτυπώσει λεπτομερέστατα στο χρόνο όλα τα υλικά που 

έχουν διανεμηθεί. 

Να διαθέτει τεχνική υποστήριξη 24x7x365 για τον άμεσο χειρισμό αιτημάτων (ticket). Να περιγράφει εμπειρία της 

ομάδας τεχνικής υποστήριξης και να αναφερθεί λεπτομερώς ο χρόνος απόκρισης αλλά και η μεθοδολογία που θα 

ακολουθήσει ο ανάδοχος για τη διαχείριση των αιτημάτων, υποστηρίζοντας απεριόριστο αριθμό χρηστών αλλά 

και απεριόριστο αριθμό αιτημάτων διάθεσης πολυμεσικού περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο αλλά και κατ' 

απαίτηση. 

Να υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό τομέων (Domains) αλλά και υποτομέων (Sub domains). Επίσης το Δ.Δ.Π. θα 

πρέπει να υποστηρίζει τη μετάδοση του Πολυμεσικού σε ζωντανή, αλλά και κατ' απαίτηση περίπτωση σε όλα τα 

τρέχοντα format που θα του ζητηθεί. Βασική υποχρέωση της ΕΡΤ Α.Ε. είναι να προσφέρει ένα βασικό 

τυποποιημένο format για το βίντεο και ένα για τον ήχο και ο Δ.Δ.Π. θα πρέπει να το αναδιανέμει σε όλα τα μέσα. 

 

 

3 . Λοιπά Στοιχεία Έργου. 
 
3.1 Ρήτρες Διαθεσιμότητας. 
 

Το δίκτυο διανομής περιεχομένου (Δ.Δ.Π, CDN), θα πρέπει να παρέχει διαθεσιμότητα δικτύου στο εκατό τοις 

εκατό (100%), ώστε να εξασφαλίζει έμμεσα ότι έχει επαρκή υποδομή σε εξοπλισμό και δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση 

διαθεσιμότητας μικρότερης της παραπάνω ο ανάδοχος υπόκειται στις παρακάτω ρήτρες: 

I. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 99,9% και μέχρι 99,5%, το 1% του συνολικού μηνιαίου συμβατικού 

τιμήματος της εν λόγω σύνδεσης. 

II. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 99,5% και μέχρι 99%, το 3% του συνολικού μηνιαίου συμβατικού 

τιμήματος της εν λόγω σύνδεσης. 

III. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 99% και μέχρι 98%, το 10% του συνολικού μηνιαίου συμβατικού 

τιμήματος της εν λόγω σύνδεσης. 

IV. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 98% και μέχρι 95%, το 30% του συνολικού μηνιαίου συμβατικού 

τιμήματος της εν λόγω σύνδεσης. 

V. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 95% και μέχρι 90%, το 80% του συνολικού μηνιαίου συμβατικού 

τιμήματος της εν λόγω σύνδεσης. 

VI. Για διαθεσιμότητα μικρότερη του 90%, το σύνολο του μηνιαίου συμβατικού τιμήματος της εν λόγω 

σύνδεσης. 

 
 
3.2 Στοιχεία Εγγύησης – Τεχνικής Υποστήριξης.  
 

Όλες οι υπηρεσίες θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό διαθεσιμότητας (Service Level Agreement), που 

θα εγγυάται κατά τουλάχιστον εκατό τοις εκατό (100%) τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών τεκμηριωμένα. 

Επιπλέον ο ανάδοχος θα προσφέρει τηλεφωνική υποστήριξη αλλά και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθημερινά 

και καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο (24x7x365). 
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Κατά τη διάρκεια της σύμβασης οποιαδήποτε δυσλειτουργία που δεν οφείλεται σε κακή χρήση - 

παραμετροποίηση, θα διορθώνεται αμέσως και με δαπάνες του αναδόχου. 

Σε περίπτωση συνεχούς επανάληψης δυσλειτουργιών ο ανάδοχος αποδέχεται τις ποινικές ρήτρες όπως αυτές 

περιγράφονται στον όρο 3.1. 

 

3.3 Παροχή Εκπαίδευσης. 

 

0 ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει δύο (2) άτομα της Δ/νσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών (της Γ.Δ. 

Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων) της ΕΡΤ Α.Ε για τη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών με παροχή 

ανάλογου πιστοποιητικού (Cerification). Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι δύο (2) ημέρες, ανά εφτά (7) ώρες 

ημερησίως. O ανάδοχος μπορεί να προτείνει το δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα τουλάχιστον ίδιας διάρκειας με 

την παροχή ανάλογων πιστοποιητικών. 

 

3.4 Ειδικά Στοιχεία Έργου. 

 
Λόγω της απαιτητικής αλλά και υπεύθυνης υπηρεσίας παροχής πολυμεσικού περιεχομένου στο διαδίκτυο γίνεται 

γνωστό ότι θα αποκλειστούν λύσεις μη-σχεδιασμένες και τεκμηριωμένες αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και οι 

οποίες δεν θα ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές. 

Η ΕΡΤ Α.Ε μέσω των υποδομών της θα διαθέτει τις διαφορετικές ποιότητες του υλικού. Επιπρόσθετα ο ανάδοχος 

έχει την ευθύνη για την μετατροπή transcoding των video σε διάφορα format όπως MPEG-DASH, Apple HLS, Adobe 

RTMP. 

Κατά την αξιολόγηση των προσφερόμενων λύσεων Δ.Π.Π., δύναται να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες, η επίδειξη 

ανάλογα εγκατεστημένων και εν λειτουργία υπηρεσιών ώστε να καταστεί με σαφήνεια η δυνατότητα των 

συμμετεχόντων να προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες μεταξύ των τεχνικά αποδεκτών προσφορών. 

 
 

4. Υποβολή Τεχνικής Προσφοράς. 
 
Κατά την υποβολή της Τεχνικής Προσφοράς, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα: 

➢ Συνοπτική περιγραφή της εταιρικής δομής και δραστηριότητας του προσφέροντα. 

➢ Περιγραφή της προσφερόμενης λύσης Δ.Π.Π. με έμφαση στα ζητούμενα του μέρους 2 του παρόντος 

Παραρτήματος. 

➢ Πίνακα με τουλάχιστον δύο (2) παρεχόμενες υπηρεσίες όπως ζητούνται, όπου το προσφερόμενο Δ.Δ.Π. 

είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας. 

Καθώς και κάθε επιπλέον έγγραφο ή δικαιολογητικό το οποίο τεκμηριώνει την τεχνική επάρκεια του 

προσφέροντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: 
 

 

 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ.Δ.Π ΣΕ  € 

€  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΣΕ % 
  

ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ € 
€  

ΣΥΝΟΛΟ 

  

 
➢ Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μηνιαία, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, (Τιμολόγιο, ασφαλιστική 

ενημερότητα όπου απαιτείται, δελτίο φορολογικής  ενημερότητας) και κατόπιν βεβαίωσης καλής 

εκτέλεσης της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΕΡΤ Α.Ε 

 
➢ Αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους του όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

➢ Η προσφορά ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής. 

 
 
 

     Ημερομηνία 

 
 
 
 
Σφραγίδα - Υπογραφή 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση: 

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Σε περίπτωση που 

αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Οι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 

προσφερόμενες τιμές ή συνολική τιμή απορρίπτονται.  


