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 עמותה רשומה 065550085

 
 הליך מספר 10-2019

 
 

של משחקי גביע המדינה  לרכישת זכויות שידורהזמנה לקבלת הצעות הודעה בדבר 
הליגה הלאומית לגברים ומפעלים נוספים  לגברים, לנשים ולנוער, ליגת העל לנוער,

ואופציה בעונות  2022/23, 2021/22, 2020/21 בעונות המשחקיםשל איגוד הכדורסל, 
     .2025/26, 2024/25, 2023/24 -המשחקים

 במשרדי איגוד הכדורסל בישראל קבלההסכם ניתן לההזמנה לרבות נוסח את מסמכי  .1
 שכתובתו)לשונית מכרזים( באתר האיגוד  כןב ואבי-, תל36יהודית  ברח' שדרות )ע"ר(

http://ibasketball.co.il/. 

לכתובת  בהתאם לתנאי ההזמנה הגשת הצעה ושאלות הבהרה מותנית בשליחת דוא"ל .2
ibba@basket-ball.co.il 24.10.19 עד ליום . 

 .10:00בשעה  29.10.2019שאלות והבהרות יש להגיש בהתאם לתנאי ההזמנה עד ליום  .3

 .12:00בשעה  10.11.2019 יוםל עד בהתאם לתנאי ההזמנה את ההצעות יש להגיש .4

על המציע להיות גוף משדר בעל רישיון מתאים. על המציע על המציע לעמוד בתנאי הסף:  .5
על  ;ישיון הדרוש, אם דרוש, על פי כל דין לצורך ההתקשרותלצרף להצעתו כל אישור או ר

מנהליו ובעלי  –המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ; המציע )ואם המציע הוא תאגיד 
השליטה( לא הורשע או נחקר בעבירה שיש עמה קלון, או עבירה שנושאה פיסקלי )כגון: 

ן קבלות רשמיות וכיוצ"ב(, זולת אם אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מת
; 1981-חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים 
התאגיד רשום כדין בישראל במרשם  -; אם המציע הוא תאגיד1976-ציבוריים, התשל"ו
יות(; המציע לא נמצא בהליכי פירוק או פשיטת ו)רשם החברות/שותפהרשמי הרלוונטי 

 2; המציע צירף ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח נספח רגל
   .להזמנה יחד עם מסמכי ההצעה ובהתאם לתנאי ההזמנה

כל פנייה זו אינה מהווה הצעה והאיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או  .6
הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה ליותר מגורם אחד, לצמצם 

 איגודה. או ההליך את היקף השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את הפנייה
לנהל משא ומתן בכל  כולם או מקצתם, לערוך התמחרות בין המציעים,ו שומר על זכות

 .ם אחרים()עם כל מציע בנפרד או ע שלב שהוא
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