
 פנייה לקבלת הצעות- זכיין של "הכדור הרשמי"

 
 ישתלרכבקשר להציע הצעות  את"( מזמין בזהאיגודאיגוד כדורסל בישראל )ע"ר( )להלן: " .1

בישראל )ע"ר(  ה'כדור הרשמי' של איגוד הכדורסל של ןהזכות הבלעדית להיות הזכיי

עונות )להלן: " 2022/23 –ו  2021/22, 2020/21ת המשחקים ולעונ "(האיגוד)להלן: "

כל אחת  ,(2025/26, 2024/25, 2023/24) ונות נוספותעלוש אריך לשעם אופציה לה "(ההסכם

 .והכל בהתאם לתנאי ההסכם המצ"ב לפנייה זו רד,פבנ

 

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי ההזמנה להציע הצעות, לרבות פרטי ההתקשרות וכל  .2

ה, ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים מידע רלוונטי הקשור בהזמנה זו ו/או מצורף ל

 .ילוי ו/או טעות ו/או אי התאמהולפרטים כאמור, ומוותר על טענת אי ידיעה ו/או ג

 והמסמכים המצורפים ההצעהאופן הגשת תנאי סף,  .3

 ."(הסכם הזכיינות)להלן: " זכיין לכדור הרשמיהסכם על המציע לחתום על  (1)

את סכום התמורה הבסיסית  נותהזכיילהסכם  (1))א(2על המציע לפרט בסעיף  (2)

 ת ההסכם.הזכויות בגין כל עונה מעונו רכישתאותו הוא מציע עבור 

–הכדורים )עור וגומי כמות את הזכיינות  )ב( להסכם2בסעיף  לפרטעל המציע  (3)

תמורה בכל ללא  לאיגוד עניקאותם הוא י (הזכיינות )ב( להסכם2כמפורט בסעיף 

 .אחת מעונות המשחקים

כל אישור ו/או רשיון הדרוש, אם דרוש, ע"פ כל דין  לצרף להצעתועל כל מציע  (4)

המחירון הסיטונאי של  -נספח א' להסכם ל זאת את ובכל לצורך ההתקשרות

 .(הזכיינות )ד( להסכם2)כמפורט בסעיף  החברה

 3עד בתוקף ₪  20,000להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד, בסך של  .4

האיגוד יהיה רשאי לחלט את הערבות לקיום ההצעה, כפיצוי . ת ההצעהחודשים מיום הגש

טרחתו ועבור נזקיו במקרה שהמציע יקבל הודעה על זכייה בהליך זה מוסכם וסביר עבור 

. הערבות תוחזר למציעים שלא זכו לאחר האיגודעם  הסכם הזכיינותולא יחתום על 

 החלטה לגבי הזוכה.

 
על ידי הכנסתה בפועל גיש בתוך מעטפה המיועדת לכך את טפסי ההצעה החתומים יש לה .5

 .אין לשלוח בדואר -ועד האחרון להגשת ההצעותלתיבת המכרזים של האיגוד לפני המ

 
אין לערוך כל מחיקות ושינויים בטפסי ההצעה, אין להוסיף תנאים, תניות או בקשות.  .6

 .מחיקות, שינויים, תוספות או הסתייגויות יביאו לפסילת ההצעה

 
חומר טכני נוסף או נספחים נוספים, שאין המעטפה המיועדת יכולה להכילם, יומצאו  .7

פה נוספת, עליה יצוין שם או מספר הליך זה )במעטפה הנוספת אין לכלול את טופסי במעט

 הליך זה(.
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 מועד להגשת ההצעות .8

 ךיאביב, לא יאוחר מתאר-, תל36ברחוב שדרות יהודית  האיגודעל ההצעות להגיע למשרדי 

שהיא, לא . הצעות שתגענה לאחר מועד זה, מכל סיבה 12:00, בשעה 2020 ינואר 20

 קלנה.תיש

 
 שיקולי האיגוד .9

איגוד יהא רשאי, אך לא העל כל מציע לעמוד בדרישות המפורטות בפנייה זו, אולם  (1)

ו/או לקחת בחשבון ו/או לקבל גם הצעה של מציע שאינה עומדת  להתייחסחייב, 

 בכל הדרישות, כאמור.

גשת הצעות אך לא חייב, להרשות ה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האיגוד יהא רשאי, (2)

להגשת הצעות ו/או להשלים כל פריט שהוא בקשר להצעה  הקבועלאחר המועד  גם

יעים, בינם לבין עצמם, ו/או בין מי כלשהי בכל מועד ו/או לערוך התמחרות בין המצ

 מהם לבין כל מציע אחר.

ים האיגוד יהא רשאי, גם לאחר מועד הגשת ההצעות, לדרוש הבהרות והסבר (3)

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

 מהם או מציעים נוספים אחרים, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

י לוותר על דרישות לקיום תנאים כלשהו ו/או להתנות תנאים האיגוד יהא רשא (4)

לפי שיקול  חדשים ו/או נוספים וזאת בין כלפי מציע כלשהו ובין כלפי כל המציעים

 דעתו.

 .יודיע האיגוד למציע על אי קבלתה תוקפה של כל הצעה יהיה עד למועד בו (5)

שייכרת בין קבלת ההצעה על ידי האיגוד תשתכלל אך ורק בחתימתו על החוזה  (6)

 המציע ובין האיגוד.

האיגוד לא יהא חייב בכל זמן שהוא למסור נימוקים לאי קבלת הצעה כלשהי ו/או  (7)

 להצעה כלשהי, לרבות זו שתתקבל. למסור פרטים בקשר

פנייה זו אינה מהווה הצעה והאיגוד אינו מתחייב לקבל איזו הצעה שהיא, והוא  (8)

ותר מגורם אחד, לצמצם את היקף שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה לי

 השירות, לקבל הצעה לחלק מהשירות או לבטל את ההזמנה להציע הצעות. 

 צעות הזוכה/ זוכותאמות מידה לבחירת ההצעה/ ה .10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האיגוד שומר את הזכות לבחור את ההצעה/הצעות 

 הבאות: המעניקה/מעניקות את מירב היתרונות לאיגוד, ע"פ אמות המידה

 .היתרון הכספי שיוענק לאיגוד בהצעה (1)

הערכה של אמינות המציע, כישוריו, היקף עסקיו, דרך ארגונו וניסיונו, כפי שאלה  (2)

 .יראו לאיגוד לאחר בדיקותיוי
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 הודעת זכייה וחתימה על חוזה התקשרות .11

ת לתוקפו הסכם הזכיינו סעם הודעת הזכיה יכנ .הזוכה בהצעה יקבל הודעה על כך מהאיגוד

 .חתום על ידי המציעהצעה לאשר צורף 

 

 הצעות פסילת .12

בכל הטפסים והנספחים כנדרש לעיל, ואשר לא כללה את כל החתימות,  הצעה שלא לוותה

 במסמכי הליך זה, ולא כללה ערבות, רשאי האיגוד שלא לשקול אותה. במקומות הנדרשים

 

 שונות .13

כדי לגרוע מהתנאים המפורטים פנייה זו הינה בלתי נפרדת ממסמכי ההתקשרות ואין בה 

 לא להוסיף עליהם., או/או מההסכם המצ"ב במסמכי ההתקשרות

 

 שאלות הבהרה  .14

 . 10:00בשעה  10.1.2020עד ליום שאלות הבהרה ניתן לשלוח 

שפטית בכתב וישלחו לכל המציעים. תשובות או תשובות והבהרות יינתנו על ידי היועצת המ

 א יחייבו את האיגוד.כאמור להבהרות שלא ניתנו בכתב 

 

 יצירת קשר .15

מנהלת משרד איגוד הכדורסל,  פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגברת יפית ורד זריהן,

 .8:00-15:00ה' בין השעות -בימים א' 03-568666  בטלפון

 

 

 

__________________ 

 (ע"ר) איגוד הכדורסל בישראל


