
     
 איגוד הכדורסל בישראל

 עמותה רשומה מס' 580002160 
 

 איגוד הכדורסלשירותי נסיעות ללהזמנה לקבלת הצעות הודעה בדבר 
     .תונוספתיים עם אופציה לשנלוש שנים ל שלתקופה ש

במשרדי איגוד הכדורסל  קבלההסכם ניתן לוסח לרבות נההזמנה את מסמכי  .1
)לשונית האיגוד אביב או באתר -, תל36יהודית  ברח' שדרות )ע"ר( בישראל

 ./http://ibasketball.co.il שכתובתומכרזים( 

הגשת הצעה או שאלות הבהרה מותנית בשליחת דוא"ל לכתובת  .2
ibba@basket-ball.co.il   27.11.19עד ליום . 

אי ההזמנה עד ולא יאוחר מיום להגיש בהתאם לתנ שאלות והבהרות יש .3
 .10:00בשעה  2.12.2019

 ולא יאוחר מיום עד בהתאם לתנאי ההזמנה את ההצעות יש להגיש .4
 .12:00בשעה  15.12.2019

במשרד ; המציע הינו בעל משרד נסיעותאי הסף: מוד בתנעל המציע לע .5
חודשים שקדמו להגשת  5המציע מועסקים בעת הגשת ההצעה )וכן במשך 

 5חד מהם הוא בעל ניסיון של ההצעה(, לפחות שני סוכנים מומחים, שכל א
לעניין סעיף  .שנים או יותר במקצוע, ועוד שני סוכנים מומחים או מורשים

סוכן שקיבל רישיון  -פירושה חה ולסוכן מורשהוכן מומיחסות לסזה, התי
כסוכן מומחה או כסוכן מורשה, לפי העניין, מהמשרד הממשלתי המוסמך 

המציע  2018-ו 2017, 2016השנים במהלך כל אחת מ; להוציא רישיונות כאלה
סיפק באופן שוטף שירותי נסיעות עסקיים לשלוש חברות או לשלושה 

; איש 50עלתה על  של כל אחד מהם ת, שמצבת העובדיםארגונים לפחו
בעת הגשת ההצעה, על רצוי כי ; המציע יגיש רשימת ממליצים ואנשי קשר

משרד המציע להיות מנוי על שירותי מערכות ממחושבות לקבלת הזמנות 
בעת הגשת ההצעה, על ; ואמדאוס WORLDSPAN ,SEIBERמסוג 

 -המציע )ואם המציע הוא תאגיד ; IATAהמציע להיות חבר/מנוי בארגון 
 מנהליו ובעלי השליטה( לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון, או עבירה

נושאה פיסקלי )כגון: אי העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן ש
קבלות רשמיות וכיוצ"ב(, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק 

המציע מנהל ספרים כחוק ; 1981-המרשם הפלילי ותקנת השבים התשמ"א
-התשל"וובידיו אישורים תקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 

 -המציע הוא תאגיד אם ; ל המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ. ע1976
התאגיד רשום כדין בישראל במרשם הרשמי הרלוונטי )רשם החברות/ 

ערבות ; 1.1.2020ום מיהמציע יכול להתחיל עבודתו באיגוד החל  ;שותפויות(
חודשים  6בתוקף עד ₪  20,000בנקאית אוטונומית צמודה למדד, בסך של 

 מיום הגשת ההצעה.

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

קף השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות ליותר מגורם אחד, לצמצם את הי
לערוך התמחרות בין ו שומר על זכות איגודה. או ההליך או לבטל את הפנייה

)עם כל מציע  לנהל משא ומתן בכל שלב שהוא כולם או מקצתם, המציעים,
 .חרים(בנפרד או עם א
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