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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η ΕΡΤ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PEDESTAL ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ENG ΚΑΙ OBVAN ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Αγαθών
Τηλέφωνο: 210-6075735
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eazaka@ert.gr
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου σύμβασης: προμήθεια συστημάτων pedestal
για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε και συστημάτων τρίποδων για τα ENG και OBVAN
στα πλαίσια αναβάθμισης και συμπλήρωσης του υπάρχοντος εξοπλισμού της ΕΡΤ
Α.Ε. με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα
Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Προϋπολογισμός: Επτακόσιες πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (705.750,00€)
πλέον ΦΠΑ.
Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
αναλυτική διακήρυξη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ έναρξης υποβολής προσφορών: Από την επομένη της ανάρτησης
της διακήρυξης στην διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης υποβολής προσφορών 09/06/2022, ώρα 15:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/06/2022
ώρα 11:00 πμ
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Δικαιούμενοι συμμετοχής: 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με
αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς
φορείς της Ένωσης.
2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι
ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους
ανατεθεί η σύμβαση.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής.
Κύριος τόπος παροχής των αγαθών και υπηρεσιών : Ελλάδα.
Κατανομή σε τμήματα: ΝΑΙ
Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : « 25 τεμ. Συστημάτων pedestal », εκτιμώμενης αξίας 443.750,00 πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2 : «14 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 2-22Kg »,
εκτιμώμενης αξίας 126.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% .
TMHMA 3:« 22 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload κεφαλής 0-12Kg εκτιμώμενης
αξίας 110.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ,2 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με bowl size 100mm και payload
κεφαλής 2-15Kg εκτιμώμενης αξίας 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% και ,4 τεμ. Συστημάτων τρίποδων με
bowl size 75mm και payload κεφαλής 0-12Kg εκτιμώμενης αξίας 14.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
,συνολικής εκτιμώμενης αξίας 136.000€ πλέον φ.π.α 24%.

Υποβάλλονται προσφορές για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω Τμήματα της
Συμφωνίας Πλαίσιο και για το σύνολο της ποσότητας κάθε Τμήματος.
Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ
Εγγυήσεις που απαιτούνται:
-Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της συμφωνίας πλαίσιο,
-Εγγύηση Επιστολή καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων
-Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής.
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Άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης: Σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης.
Το αναλυτικό Τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ). Ακόμη, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο της ΕΡΤ. Α.Ε., www.ert.gr , στην επιλογή
«ΕΤΑΙΡΙΑ»/ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ».
Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Δώδεκα (12) μήνες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Κοινοποίηση:

Γενική Δ/νση Δ.Ο.Υ.

Γ.Δ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

Δ/νση Προμηθειών& Διαχ/σης

Εmail: eazaka@ert.gr

Ο ΓΔΔΟΥ

Ε.Κ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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