הודעה על כוונה להתקשר עם ספק חוץ
המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") ,מבקש
להתקשר עם חברת "( SPIETHהמתקשר") ,בהסכם לרכישת טובין.
עיקרי ההסכם :אספקת משטחי התעמלות אומנותית וציוד התעמלות מכשירים בשווי  640,000יורו
("הציוד") במסגרת הכשרת מתקני המכון לשימוש איגוד ההתעמלות בישראל  ,בין היתר לטובת
אימונים לקראת המשחקים האולימפיים של  .2020המכשירים דרושים על מנת לייצר תשתית
ראויה למתעמלי ההישג בשטח מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט .תקופת ההתקשרות המתוכננת
היא שלוש שנים.
מפרט הציוד :מפרט המכשירים הינו ציוד ייעודי לרבות מקבילים ,מקפצות ,קורות וטבעות ,מזרנים
אולימפיים שונים למכשירים לרבות מזרנים למקבילים ,מזרון קפיצות ,מזרון נחיתה ובורות נחיתה
ע"פ מידות מדויקות.
עיקרי חוות הדעת המקצועית :המתקשר הוא ספק חוץ כיוון שאין בנמצא בישראל טובין מהסוג
הנדרש ,מהסיבות המפורטות להלן :נערכה בדיקה לאיתור ספקים באמצעים הבאים :חיפוש
באינטרנט ופניה לפדרציה העולמית להתעמלות לקבלת הספקים המאושרים על ידה לתחרויות
אולימפיות .ממצאי הבדיקה העלו שישנם  5יצרני ציוד מאושרים על ידי הפדרציה הלאומית
להתעמלות – ( THISHANחברה סינית)( GYMNOVA ,חברה צרפתית)( SPIETH ,חברה
גרמנית)( SENOH ,חברה יפנית)( JANSSEN FRITSEN ,חברה הולנדית).
המכשירים שישמשו למשחקים האולימפיים באולימפיאדת  2020יסופקו באמצעות שני ספקים
בלבד מבין המפורטים לעיל – החברה הגרמנית והחברה היפנית .לאחר בחינת הצורך והאיכות
בהתייעצות עם שלל גורמי המקצוע וציין כי לשם מקסום תנאי האימון של ספורטאי ההישג בענף
לקראת המשחקים האולימפיים הקרובים ,יש להתקשר עם אחד מבין ספקי הציוד הגרמני או
היפני ,אשר בציוד שלהם יעשה שימוש במסגרת המשחקים האולימפיים .כמו כן ,המלצת הגורמים
המקצועיים היא לבחור בספק הגרמני ,מכיוון שרוב התחרויות של איגוד ההתעמלות במסגרת
ההכנה למשחקים האולימפיים יערכו באירופה .על פי ממצאי הבדיקה ,לא ניתן לרכוש בארץ את
הציוד של החברה הגרמנית או החברה היפנית .בהתאם ,נמצא כי המתקשר הוא ספק חוץ.
אדם הסבור שספק אחר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות להילה גיגי באמצעות כתובת
הדוא"ל  Hillag@wingate.org.ilומספר הטלפון  09-8639583עד ליום  07באוקטובר  2019בשעה
 12:00ולהודיע לה שקיים לדעתו גורם אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.

