
רואה חשבון האחראי על הבקרה למתן שירותי הצעות  קבלתהזמנה ל
 התקציבית

 

  ההזמנה פרטי

רואה חשבון מזמין בזאת להציע הצעות למתן שירותי  "(האיגודבישראל )להלן: " איגוד הכדורסל

"( כמפורט במסמכי ההזמנה להציע הצעות השירותיםלהלן: ") האחראי על הבקרה התקציבית

  המפורסם באתר האיגוד. םלתקנון ביקורת תקציביובהתאם  ("ההליך"נשוא הליך זה )להלן: 

  :השירותים כוללים, )המפורסם באתר האיגוד( ביקורת תקציבים של האיגוד בהתאם לתקנון

 רשות ביקורת תקציבים.רואה החשבון האחראי על עבודת לכהן כ 

  המבוקרות ע"י האיגוד בשלושת הליגות המקצועניות  הקבוצותכל לבדוק ולאשר את תקציבי

-והקבוצות" ": בהתאמה ,שהן ליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים )להלן

ותזרים המזומנים הנגזר מהתקציב, לאשר שינויים בתקציב "( "הליגות המקצועניות

 יב המאושר.המאושר במהלך העונה, לדרוש ביצוע שינויים בהצעת התקציב או בתקצ

  שיכללו: מאזן, דוח הכנסות של הקבוצות דוחות כספיים שנתיים וביניים על רת וקיבלערוך

 והוצאות ודוח תזרימי המזומנים לשנה החולפת.

 ומימושן טיפול בקבלת בטוחות של קבוצות במשחקי הליגה והגביע. 

 וסד לביטוח בחינת הסדרי תשלום חובות עבר של קבוצות לרבות חובות לרשויות המס והמ

 לאומי.

 תוך בדיקת התאמתם לתקנון הבקרה  אישור הסכמים בין הקבוצה לשחקניה ומאמניה

 .התקציבית ולתקציב

 לדרוש מקבוצה להעביר , וערבויות מקבוצה לממש נכסים האחראי יהיה רשאי לדרוש

 ., הכל בהתאם לתקנון הבקרה התקציביתוכיו"ב שחקנים לקבוצה אחרת

 
 השירותיםביצוע  .1

תוכנית העבודה, חלוקת העבודה והקצאת התשומות אשר יידרשו מהמציע שייבחר וכן  .א

 במידת האפשר בתיאום עם המציע שייבחר.ו ייקבעו על ידי האיגוד לוחות הזמנים

 להזמין או/ו השירותיםהיקף ב שינויים לבצע ההתקשרות תקופת במהלך רשאיהאיגוד  .ב

ובלבד  המציע של המקצועית בהצעה או הליך זהב נכללו לא אשר נוספים שירותים

שניתן  וככל הצדדים בין בהסכמה יקבעו לביצועם והתנאים התוספות או/ו שהשינויים

  .להליך הצעתו במסגרת המציע שהגיש הכספית להצעה יחסי באופן

להסרת ספק, במקרה של הגדלת מספר הקבוצות בליגות המקצועניות לא יהיה המציע  .ג

קבועה בהסכם. במקרה של הגדלת מספר הליגות מזו הזכאי לתמורה נוספת 

  המקצועניות, יהיה המציע זכאי לתוספת תמורה לפי הגידול היחסי במספר הליגות.

http://ibasketball.co.il/app/uploads/2019/06/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%99%D7%9D-16.6.19.pdf


 מידע מאגרי ושמירת מידע אבטחת נוהלי כל פי על העבודות את לבצע מתחייב המציע .ד

 של תופרטיו סודיות שמירת לצורך והנדרשים ו/או בדין בחוק הקבועים אחרים ונהלים

 כל את ולהשיג התיאומים כל את לבצע המציע של באחריותו כל הגורמים הרלוונטיים.

 .פי דיןל כך כמתחייב ע לשם האישורים הנחוצים

 הליך זהתנאי סף להשתתפות ב .2

או אגודה  שותפות רשומה, יחיד או תאגיד רשום כחוק )חברה בע"מהמציע הינו  .א

  .שיתופית(

 לצורך מע"מ.על המציע להיות עוסק מורשה  .ב

בעל ניסיון  משרד רואה חשבון הינו המציעלעיל,  ב'-מבלי לגרוע מהוראות ס"ק א' .ג

 ובמיוחד שנים( 10)לפחות  לעיל 1 במתן השירותים המצוינים בסעיף מקצועי מוכח

]וכן במשרד ממשלתי, רשות ציבורית, חברה  במגזר הציבורי לרבות במלכ"רים

מעסיק ו ;מועצה, התאחדות, איגוד, ועד[ –ממשלתית, עמותה, ובתחום הספורט 

 10עובדים/שותפים בכירים )רואי חשבון( בעלי ניסיון מקצועי מוכח של  5 לפחות

ניסיון מקצועי  יעובדים מקצועיים )רואי חשבון( בעל 5וכן  )כל אחד( לפחות שנים

 לעיל 1 במתן השירותים המצוינים בסעיף)כל אחד(  שנים לפחות 5של  מוכח

איגוד. על הם ו/או גופים ציבוריים או דו מהותיים ו/או בסדר גודל כדוגמת בתאגידי

 שירותיםק ועודנו מספק פהוא סיהם להמציע לצרף רשימת תאגידים ו/או גופים 

 .כאמור לעיל

כאשר  ,על המציע להציע בהצעתו את הרכב הצוות המקצועי שיעמוד לרשות האיגוד

וסמכים ובעלי רישיונות בראיית חשבון, צוות זה יכלול לפחות שני רואי חשבון מ

 כדלקמן: 

  שנים לפחות במתן  10רו"ח שהוא שותף במשרד ושהינו בעל ניסיון של

לעיל בתאגידים ו/או גופים ציבוריים או דו  1השירותים המצוינים בסעיף 

 איגוד.המהותיים ו/או בסדר גודל וכדוגמת 

 2 בראיית חשבון. מתמחיםעובדי המשרד שבהכשרתם הינם לא פחות מ 

 פרופיל משרד )בו יצוין בין היתר מספר השותפים והעובדים בו(, המציע יצרף .ד

רישיונות בראיית חשבון וקורות חיים של כל אחד מרואי החשבון המועסקים אלו 

 ם על ידי המציעהמוצעיאנשי הצוות רישיונות וקורות חיים של  יצורפו )לכל הפחות

 כנ"ל(; 

הועמד לדין מנהליו ובעלי השליטה( לא הורשע או  –המציע )ואם המציע הוא תאגיד  .ה

בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי 

דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכיוצ"ב(, זולת אם חלפה תקופת 

 .1981-התשמ"אההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים 

למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ו

 .1976-התשל"ו ,חשבונות ותשלום חובות מס(

 לפחות₪ מיליון  5אישור על עריכת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית על סך של  .ז

 . איגודההכוללת שיפוי לטובת 



נוחה לנציגי הקבוצות. להסרת ספק, כל הצהרה כי יש במשרדו חניון המאפשר חניה  .ח

תשולמנה ע"י  -עלויות החניה של קבוצות המגיעות לרישום או דיונים עם המציע 

  המציע.

ידוע למציע כי ככל שקבוצה תהיה מעוניינת, תעמוד לה הזכות שפגישות הבקרה  .ט

  ולא במשרדי המציע.איגוד ההספציפיות שלה יתקיימו במשרדי 

 שידרש יתן שירותים גם במהלך סופי שבוע. ידוע למציע כי ככל  .י

יתחייב להתפטר ממנה -ינים ולא ייצג קבוצה אחרת ואם כןיהמציע לא יהיה בניגוד ענ .יא

 מיד עם הודעה על זכייתו.

למתן שירותי  להציע הצעות שיפרסם האיגוד המציע לא יוכל להיות זוכה בהזמנה .יב

  ביקורת ודו"חות שנתיים לאיגוד.

  .איגוד לאחר היבחרובתחילת חפיפה מיידית המציע יהיה מוכן ל .יג

, במלואם ולאחר שמולאו בהם ההליךתנאי הגיש את כל המסמכים כמפורט בהמציע  .יד

 כל הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמכת כנדרש.

 

 מסמכים שצירופם נדרש .3

 , במדויק ועל פיללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים, 

 )אם וככל שנדרש(: הנוסח שנדרש

בחתימה חתומים  שמולאו בהם כל הפרטים הנדרשים לאחר ההליךכל מסמכי  .א

 למתן"הסכם  -זו להזמנה נספחלפי דין ובכלל זה  מוסמכת כנדרשמחייבת ו

 .למתן שירותים( המציע עם הגשת הצעתו יחתום בר"ת על ההסכם" )שירותים

ניהול חשבונות ותשלום  ם ציבוריים )אכיפתפי חוק עסקאות גופי-אישור בתוקף על .ב

 .1976-התשל"ו ,חובות מס(

תקף למועד הגשת  ,ס ערך מוסףעוסק מורשה מטעם מעל היות המציע אישור  .ג

 ההצעה.

המציע יצרף תצהיר שלו או של מנהלו, מאומת בפני עו"ד כי לא מתנהלות תביעות  .ד

לולים לפגוע בתפקודו אם כנגד המציע והוא אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל/פירוק שע

 יזכה בהליך זה.

 :לצרףתאגיד שהוא בהליך על משתתף  .ה

או השותפויות או האגודות  רשם החברותמאת עותק מתעודת התאגדות  (1

 .השיתופיות

, מאושר בהליךהכולל החלטה בדבר השתתפות  תאגידעותק מפרוטוקול הנהלת ה (2

 .התאגיד"ד של הע"י עו

, לרבות צירופי החתימות הנדרשים, התאגידמורשי החתימה של עדכני של פירוט  (3

 "ח שלה.האו רו תאגיד"ד של ההמאושר ע"י עו

, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד ואת תמצית מידע עדכנית מרשם החברות (4

 היותו של המציע תאגיד פעיל.



קורות חיים של המציע לצורך הוכחת ניסיונו באספקת השירותים כנדרש ופרופיל  .ו

  את השירותים.תן צוות שיה

 כמפורט בהליך זה ל ידומלקוחות המציע המתייחסות לעבודות שבוצעו ע המלצות .ז

חוקית או בשל הנחיה רגולטורית למסור המלצה בכתב יש  ]ככל שקיימת מניעה 

 . למסור שמות ופרטי איש קשר בלבד[

 זמנה זו.יש לצרף את כל האישורים הדרושים לצורך מדדי האיכות כפי שנקבעו בה .ח

 של הצעת המחיר המתייחסת למתן השירותים.  ונפרדתמעטפה סגורה  .ט

 

, במדויק ועל פי ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה כי צירוף כל המסמכים הנ"ל, 

ולכן השמטת מסמך  בהליךלהשתתפות  יסודיותנאי מוקדם הנוסח שנדרש, מהווה 

עלולים מהמסמכים שפורטו או הגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 .לגרום לפסילת ההצעה

 תקופת השירותים .4

ממועד החתימה על  (חודשים 12) אחת שנההינה למשך תקופת מתן השירותים  .א

חר או ממועד התחלת מתן השירותים, לפי המאו בין הצדדים למתן שירותים ההסכם

 . מבניהם

( תקופות נוספות 4האיגוד יהיה רשאי להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע ) .ב

)בסה"כ חמש  חודשים כל אחת, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 12ונפרדות, בנות 

 ."(תקופת האופציה)להלן: " שנים במצטבר(

את או להאריך תישמר הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקצר  לאיגוד .ג

 יום מראש. 30ובכתב של  בהודעה מראש תקופת ההתקשרות מדי שנה וזאת

 

 התמורה .5

ההצעה תכלול . לגבי מתן השירותים הצעת מחיר מטעמו אתלהזמנה זו צרף המציע ל על

 . בשקלים חדשים, ללא מע"מ יםנקוב ויהי יםהמחיר )גלובאלי(. שנתישכר טרחה 

שקלים אלף  הוחמיששבעים מאתיים )₪  ,,,,257האיגוד קבע "שכר מטרה" בסך 

. המציע ירשום "(שכר המטרה)להלן: " בגין מלוא השירותים נשוא ההזמנה לשנה (חדשים

במסמך "הצעת המציע" את הצעתו, כאשר שיעור ההנחה או התוספת שיוצע לא יהיה גבוה 

משכר המטרה. תמורה זו תהיה סופית מוחלטת ומלאה בגין ביצוע כל המטלות  20% -מ 

 שוא הזמנה זו וכפי שיפורטו בהסכם מתן השירותים.נ

 "מ כדין.מעעל שכר הטרחה יתווסף 

 

 האיגודפיקוח  .6

או מי מטעמו לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע האיגוד  לנציגהמציע יתחייב לאפשר  .א

שהאיגוד , לרבות פיקוח על השירותים למתן שירותים זה ועל הוראות ההסכםהליך 

 . ידרוש



למתן בכל העניינים הקשורים  נציג האיגודהמציע יתחייב להישמע להוראות  .ב

 ובהסכם שייחתם בעקבותיו.  בהזמנה זוכמפורט השירותים 

שמורה הזכות לקבוע פגישה עם הזוכה לצורך ביצועו של ההסכם על פי תנאיו לאיגוד  .ג

להנחות את הזוכה ככל שהדבר יידרש לצורך מילוי הוראות  והאיגוד יהיה רשאי

  והנחיות אלו יחייבו את הזוכה לכל דבר ועניין. עימוהסכם ה

 
 אמות מידה לבחירת הזוכה .7

 אמות מידה לפיהם ייבחר הזוכה הינם:

  .%,5 -ההצעה איכות. א 

 .%,3-המוצע מחיר ב. 

 תיפסל, האיכות בפרק 75% של מינימאלי לציון תזכה שלא הצעה. האיכות תיבחן תחילה

 .המחיר לבחינת תועבר ולא

 :להלן כמפורט (,%5)משקל  ההצעה איכות .א

 (,%3) לעיל  1 ףבמתן השירותים המצוינים בסעיניסיונו של המציע  .1

בין  שיכלול המוכח ניסיונו את לפרט מתבקש המציע הניקוד וקבלת זה סעיף להוכחת

  רוט כדלקמן:יאת הפ היתר

 .ד"חוו לקבלת טלפון מספר כולל ומכתבי המלצה מהם, לקוחות 5 רשימת .1

מוניציפאליות, גופי בקרה ניסיון בעבודה עם רשויות ממשלתיות, רשויות  .2

 .ומשרדי ממשלה תקציבית

 .יתרון יהווה - ו/או עם איגוד ספורט מלכ"ריםעמותות ובתחום  ניסיון .3

 (,%3) הביקורתהרכב הצוות המוצע לטיפול בשירותי התרשמות מ .2

  (,%1) אישיתהתרשמות  .3

יזמנו לראיון את שלושת והתקשרויות  ועדת מנהל לאחר ניקוד איכות ההצעות, חברי 

 האישית ההתרשמות בניקוד .עם הניקוד הגבוה ביותר )על צוותיהם( המציעים

 :הבאים המרכיבים בחשבון יילקחו

 טובים, נועם הליכות ויכולת גישור.יחסי אנוש  .1

 .ונכונות לעבודה מאומצתנמרצות  .2

 .יכולת מו"מ .3

  .כישורים ביצועיים .4

 .ראיה מערכתית רחבה ויכולת לקביעת אסטרטגיה לטווח ארוך .5

 .יכולת הנעת תהליכים וקבלת החלטות .6

 .יכולת לאתר בעיות עיקריות ולקבוע סדר עדיפויות נכון .7

 .עמידה בתנאי לחץ .8

 .יושרה ואמינות .9

 .כושר מנהיגות ויוזמה .10



 .בצוות והזדהות ערכית עם הארגוןיכולת עבודה  .11

 .צוגיותייכולת ביטוי בע"פ, רהיטות הדיבור וי .12

 .רושם כללי .13

 

 פתיחת מעטפת הצעת המחיר עבור מתן השירותים -( ,%3) -המחיר המוצע ב.

שאר ותקבל את מלוא הניקוד  מחיר הנמוכה ביותרההצעת  הניקוד בגין רכיב זה ייעשה כדלקמן:

 יחסי להצעה הזולה ביותר.ההצעות תנוקדנה באופן 

  

 החתימה על ההסכם .8

בנוסח המצורף האיגוד בין הזוכה לבין  -יידרש לחתום על הסכם בהליך מציע שיזכה ה .א

המציע עם הגשת הצעתו יחתום בר"ת על ) וז הזמנהל ""הסכם למתן שירותים כנספח

 השירותיםספק את . הזוכה י(הסכםכאישור להסכמתו לתנאי ה למתן שירותים ההסכם

 על נספחיו. הוראות ההסכם רבות בהתאם לל וז הזמנהבהתאם להוראות 

או במקרה של הפרה אחרת  ההסכםלחתום על  (הזוכה)במקרה של אי התייצבות המציע  .ב

להתכנס ולבחור  של האיגוד מכרזיםהועדת רשאית  ,בסמוך לאחר חתימתו הסכםשל ה

. במקרה כזה יחול הכלל יך חדשאו להחליט על עריכת הל בהליךבמציע אחר כזוכה 

מקרה שגם הזוכה בעל הזוכה החלופי.  העל נספחי וז הזמנההאמור לעיל וכל הוראות 

לבחור במציע הבא בתור  מכרזיםהועדת רשאית  ההסכם,החלופי נמנע מלחתום על 

 אחריו, בתנאים המפורטים לעיל. 

 להסכם מסמכי ההליךהיררכיה בין  .9

. יש לראות את ההליך, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי זו הזמנהההסכם המצורף ל .א

 ואת ההסכם המצורף לו כמסמך אחד משלים זה את זה. מסמכי ההליך 

יעשה מאמץ  ,ההסכםלבין נוסח מסמכי ההליך בכל מקרה של סתירה בין נוסח  .ב

 ליישב בין שני הנוסחים. 

 יגבר  ,םההסכלבין נוסח  הזמנה זובנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח  .ג

 . בהליךכנוסח המחייב את המציעים וכנוסח הכתוב בו , ויראו ההסכםנוסח 

 
  ושיקולי האיגוד כלליות הוראות .10

זו, אולם האיגוד יהא רשאי אך לא  הזמנהב המפורטות בדרישות לעמוד מציע כל על .א

שאינה עומדת בכל  מציע של הצעה חייב, להתייחס ו/או לקחת בחשבון ו/או לקבל

/או ו חדשים תנאים/או להתנות ו לוותר על דרישות לקיום תנאי כלשהו ,הדרישות

 לפי שיקול דעתו. ,המציעים כל כלפי ובין כלשהו מציע כלפי בין וזאת נוספים

 המועד לאחר גם הצעות הגשת להרשות רשאי יהא האיגוד, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .ב

 מועד בכל כלשהי להצעה בקשר שהוא פריט כל להשלים/או ו הצעות להגשת הקבוע

 מציע כל לבין מהם מי בין/או ו, עצמם לבין בינם, המציעים בין התמחרות לערוך/או ו

 .אחר



האיגוד יהא רשאי, גם לאחר מועד הגשת ההצעות, לדרוש הבהרות והסברים  .ג

מהמציעים )כולם או אחד/ים מהם(, לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחד/ים מהם 

 חרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. או מציעים נוספים א

לפי  במשרדי האיגוד לראיון יזומנו ידו על המוצע והצוות המציעכמו כן יובהר כי  .ד

 על הוצע הצוות, אשר מחברי אחד כל על כי יודגש,שיקול דעתו הבלעדי של האיגוד. 

 המוצע הצוות מחברי מי או/ו המציע השתתפות אי .בראיון המציע, להשתתף ידי

 .זו מידה באמת נמוך לניקוד לגרום בראיון עלול

קבלת ההצעה על ידי האיגוד תשתכלל אך ורק בחתימתו על ההסכם שייכרת בין  .ה

 המציע ובין האיגוד.

האיגוד לא יהא חייב בכל זמן שהוא למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או  .ו

 .והכל בהתאם לדין למסור פרטים בקשר להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל

האיגוד רשאי לבחור אחד משלושת המציעים שיגיעו לשלב הראיונות לפי שיקול דעתו  .ז

  מבלי להיות כבול לניקוד שלהם עד שלב הראיונות.

, ההצעות המפסידות לאיגודלעיל ומכל סעד או זכות המוקנית לי לגרוע מהאמור במ .ח

זאת למקרה שבו המציע הזוכה , וההליךיום נוספים לאחר סיום  45תעמודנה בתוקפן 

יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עמו או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם 

פי -רשאית עלאיגוד של ה מכרזיםהועדת . בנסיבות מעין אלה תהיה הזוכה-המציע

או לקיים  בהליךשיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה 

 הליך חדש.

היה אחראי לבדיקת תנאי הזמנה זו, לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע המציע י .ט

רלוונטי הקשור בהזמנה זו ו/או מצורף לה, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים 

 ולפרטים כאמור, ומוותר על טענת אי ידיעה ו/או גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.

 
 עיון במסמכים  - ועדת מכרזיםהחלטות  .11

 -המבקש לעיין במסמכים שונים הליך זה תאפשר למציע שהשתתף ב ועדת מכרזים .א

)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21עיון במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה 

, ובהתאם להלכה 1998-בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח ;1993-התשנ"ג

 הפסוקה.

ים הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות מקצועי מציע .ב

 :אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו(, "סודיים חלקים: ")להלן

 .הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין .ג

 משמעי.-וחד ברור באופן שבהצעתו הסודיים החלקים את יסמן .ד

 .פיזית הפרדה ההצעה מכלל אלה חלקים יפריד .ה

שמסכים למסירת ההצעה מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים יראוהו כמי  .ו

כולה לעיון מציעים אחרים. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך 

שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן 

 שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.



 ועדת מכרזיםשל המציעים הינו של יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון  .ז

אמות המידה המחייבות רוח דיני המכרזים ובלבד, אשר תפעל בנושא זה בושלה 

 .בעניין

לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת המציע הגם שהמציע  ועדת מכרזיםהחליטה  .ח

התראה למציע, ותאפשר לו מינהל והתקשרויות הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת 

 זמן ההולם את נסיבות העניין. כך בפניה בתוך פרק על להשיג

 לדחות את ההשגה של המציע, תודיע על כך  ועדת מכרזיםהחליטה  .ט

 בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.למציע 

  - 1993 -)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21יודגש בזאת בהתאם להוראות תקנה  .י

 , ההצעה הזוכה וכלמינהל והתקשרויות, החלטות ועדת הליך זהכי עיון במסמכי 

מינהל ככל שיותר העיון בו, בכפוף להחלטת ועדת  -זה  להליךמסמך אחר בהתייחס 

מינהל , ייעשה תמורת תשלום לכיסוי העלות הכרוכה, לדעת ועדת והתקשרויות

 .1993 -)ה( לתקנות חובת המכרז, התשנ"ג21, בקיום הוראות תקנה והתקשרויות

 

 שאלות והבהרות .12

עד לתאריך  ibba@basket-ball.co.ilלמייל  בכתב בלבדשאלות והבהרות יש להפנות 

-03בטלפון  יש לוודא אישור קבלת המייל .יפית זריהן אל הגב' 12:00 שעה 15.2.2020

5686662. 

 הנחיות להגשת הצעות .13

-ibba@basketהגשת הצעה או שאלות הבהרה מותנית בשליחת דוא"ל לכתובת  .א

ball.co.il   7.2.2020עד ליום.  

 36בשדרות יהודית , איגוד הכדורסל בישראלניתן לקבל במשרדי את מסמכי ההליך  .ב

 . 03-5686662, טלפון: 15:00 - 09:00בין השעות  ,תל אביב

 )משודכות אחת לשנייה( גורותמעטפות ס 2 -את ההצעות יש להגיש בשני עותקים ב .ג

  .איגוד הכדורסל בישראלללא סימני זיהוי של המציע לתיבת המכרזים של 

 .,,:12 בשעה ,27.2.2,2הוא להליך המועד האחרון להגשת ההצעות  .ד

להליך על המציע להגיש את הצעתו בלבד. ההליך  שם אתעל המעטפות יש לרשום  .ה

כולל הצעת  את כל הפרטים המבוקשים חתומים על ידו וכולליםההליך כשכל מסמכי 

 .וסגורה נפרדתהמחיר במעטפה 

 על המציע להגיש את הצעתו חתומה כנדרש, למלא הפרטים הנדרשים ולצרף את  .ו

. אם יש למציע הזמנה זו להלןסמכים והאישורים שצירופם נדרש כמפורט בהמ 

יוסיף  -הערות ותוספות מלבד מילוי סעיפי ההצעה וצירוף המסמכים הנדרשים 

 .במסמך נפרד אותם בהצעתו

 תוגשנה במתכונת את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא ושומר לעצמהאיגוד  .ז

 עיל.ל המפורטת
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mailto:ibba@basket-ball.co.il


חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור  ההצעה הגשת .ח

את  המצורף לו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכךהסכם והההליך  במסמכי

 מסויגת.הסכמתו הבלתי 

  .ת ההצעותשראיונות לשלושת ההצעות המובילות יתבצעו לאחר המועד להג .ט

 

 


