Αρ. Διαγωνισμού: AT. 12/2019
Θέμα: Προμήθεια και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος λήψης, κωδικοποίησης, επεξεργασίας και
μετάδοσης ζωντανών τηλεοπτικών προγραμμάτων – IP TV Headend
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Cyta δέχεται προσφορές για την προμήθεια και υποστήριξη ολοκληρωμένου συστήματος λήψης,
κωδικοποίησης, επεξεργασίας και μετάδοσης ζωντανών τηλεοπτικών προγραμμάτων για IP TV σύμφωνα
με τις λεπτομερείς προδιαγραφές.

2. ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Μέσω Cytashop: 100 €
Μέσω Διαδικτύου: 50€
3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
8η Νοεμβρίου, 2019
4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
180 μέρες
5. ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Πρέπει να υποβάλλονται μόνο Προσφορές που αφορούν την προμήθεια όλων των Εργασιών που
περιγράφονται λεπτομερώς στις παρούσες Προδιαγραφές. Προσφορές οι οποίες αφορούν μερική
προμήθεια των Εργασιών, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.
6. ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Πρώτη παραγγελία: Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής της μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
του πιστοποιητικού προκαταρκτικής αποδοχής.
Μελλοντικές παραγγελίες: Στην περίπτωση μελλοντικών παραγγελιών, μέχρι τρεις (3) μήνες από την
ημερομηνία τοποθέτησης της σχετικής παραγγελίας για εξοπλισμό και μέχρι σαράντα πέντε (45) μέρες από
την ημερομηνία τοποθέτησης της σχετικής παραγγελίας για λογισμικό ή/και άδειες χρήσης.

7. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι Προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται με το έντυπο “ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”,
πλήρως συμπληρωμένο και υπογραμμένο. Το έντυπο βρίσκεται συνημμένο στο παράρτημα 1 του μέρους Ι

‘Instructions to Persons Tendering’.
αναφέρονται σε αυτό.

Η υπογραφή του εντύπου δεσμεύει τον Προσφοροδότη με όσα

8. ΤΙΜΕΣ
Οι προσφερόμενες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλονται σε Ευρώ.
υποβάλλονται σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Προσφορές που

Διευκρινίζεται ότι εμβάσματα σε επιτυχόντες Προσφοροδότες είναι δυνατόν να γίνουν στο νόμισμα που αυτοί
προτιμούν, χρησιμοποιώντας την τιμή συναλλάγματος που επικρατεί κατά την ημερομηνία εμβάσματος.
Οι τιμές εξοπλισμού/ υλικών θα είναι DDP, VAT unpaid, δηλαδή παράδοση με πληρωμένους δασμούς και
απλήρωτο φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με την έκδοση INCOTERΜS 2010, στο χώρο εγκατάστασης
και θα περιλαμβάνουν εισαγωγικό δασμό, καθώς επίσης και όλους τους άλλους φόρους, τέλη και δασμούς
οποιουδήποτε είδους που επιβάλλονται αλλού, αλλά δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ στις εισαγωγές. Ο ΦΠΑ
στις εισαγωγές θα πληρώνεται από την Cyta.
9. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους πληρωμής για τον
Εξοπλισμό/ Υλικά/ Υπηρεσίες που προτείνονται στην Προσφορά για εφαρμογή κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης του έργου μέχρι την Ημερομηνία Τελικής Αποδοχής και για Υπηρεσίες για εφαρμογή κατά την
περίοδο παροχής των Υπηρεσιών στην Cyta.
Για
-

Εξοπλισμό, Υλικά και Υπηρεσίες Υλοποίησης:
5% εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του Συμβολαίου
80% εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Προσωρινής Αποδοχής.
15% εντός 45 ημερών από την Ημερομηνία Τελικής Αποδοχής.

Για άλλες Υπηρεσίες 100% εντός 45 ημερών από τη συμπλήρωση.
10.ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Cyta θα κατακυρώσει ολόκληρη την Προσφορά σε ένα Προσφοροδότη. Μερική κατακύρωση δεν θα
επιτραπεί.
11.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
H Cyta μέσω του διαγωνισμού αποσκοπεί στην εξασφάλιση εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που
αφορούν στην εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος μετάδοσης
τηλεοπτικού σήματος που περιλαμβάνει τη λήψη (reception), κωδικοποίηση (H.265, Η.264
encoding)/επανακωδικοποίηση (transcoding to H.265, Η264), επεξεργασία (A/V processing), διαχείριση
(management) και αναμετάδοση (packetizing/encapsulation) μέσω IP, για τις άμεσες ανάγκες της
υπηρεσίας IP TV.
Η πρώτη φάση του έργου αφορά στην μετάβαση από Η.264 σε H.265 μέρους των υφιστάμενων High
Definition καναλιών και αγορά και εγκατάσταση κωδικοποιητών/αποκωδικοποιητών για τις αθλητικές
παραγωγές και αποτελούν τη μόνη δεσμευτική παραγγελία προς τον επιτυχών Προσφοροδότη. Ωστόσο, οι
Προσφοροδότες καλούνται να υποβάλουν τιμές για κάλυψη τυχόν μελλοντικών αναγκών - που θα
αφορούν ολοκλήρωση της μετάβασης από Η.264 σε Η.265 για τα υπόλοιπα High Definition κανάλια,

επεκτάσεις/προσθήκες νέων καναλιών (Standard, High και Ultra-High Definition) - και οι οποίες δύναται να
περιληφθούν αν κριθούν συμφέρουσες σε Συμβόλαιο Προμήθειας με τον επιτυχόντα Προσφοροδότη.
Για την υλοποίηση της πρώτης φάσης αναμένεται ότι οι Προσφοροδότες θα υποβάλουν λεπτομερές
πρόγραμμα εργασιών με απώτερο σκοπό την επίτευξη του χρονοδιαγράμματος Παράδοσης.
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει επίσης να υποβάλουν πρόταση για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης,
όπως αυτές περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Οι Προσφοροδότες θα πρέπει να έχουν πολύ καλή εμπειρία σε παρόμοια έργα, ενώ καλούνται να
προσφέρουν λύση και προϊόντα άριστης ποιότητας, απόδοσης και αξιοπιστίας που να πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές. Τα προτεινόμενα προϊόντα και η λύση θα πρέπει να διέπονται από ένα εξελικτικό οδικό
χάρτη εμπλουτισμού λειτουργικών χαρακτηριστικών και υποστήριξης νέων προτύπων κωδικοποίησης, με
τρόπο που να διασφαλίζεται η αρχική επένδυση η οποία θα γίνει.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως η λύση που θα προσφέρουν είναι συμβατή με το υπόλοιπο περιβάλλον
του IP TV όπως αυτό περιγράφετε στις τεχνικές προδιαγραφές.
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