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 " אירוח אליפויות בינלאומית"  בנושא ספורט איגודילהתאחדויות ו 2022/75' מסקול קורא 

   כללי .1

"( ולפי החלטת  חוק וינגייט)"  2017-בהתאם לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט )מכון וינגייט(, תשע"ז .1.1
"( תהווה חלק  אתנהלקידום ספורט נשים )" המרכז    - (, הוחלט כי אתנה  30.03.2017מיום  )  2621ממשלה  

 "(. המכון" וגם "מכון וינגייטמיחידות המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"

לשנת   .1.2 אתנה  תקציב  אישור  העבודה    2021במסגרת  לשנת    לשותכנית  תקצוב  2022אתנה  על  הוחלט   ,
  לקיים ,  על ידי ארגון הגג הבינלאומי הרלוונטי  אשר אושר להם ספורט  איגודיהתאחדויות ו של  פרויקטים  

המשתייכים לענפים    'בוגרות ונוער דברמת אליפות אירופה או עולם,    2024  -ו  2023אירוח בינלאומי לשנים  
לים/הפרויקט)"  המועדפים תקציב  "(.  זה  קורא  קול  לטובת  הוקצה  כך,  של  שם    ₪  400,000בסך 

 .  "(התקציב)"

 ים / הפרויקט מטרת .1.3

בכירות של ענפי  הספורטאיות  הו הספורט    פיענלחיקוי, חשיפת  מודלים    תוהפעל  תבניי ל  המסייע פרויקט  
אשרהספורט רשמיות    ,  בינלאומיות  אליפויות  נערות  מארחים  ו/או  בוגרות  או  יו)אליפו של  אירופה  ת 

   .צפייה בתחרויות בינלאומיותלעידוד  ותרום לקידום ושיווק האירוע והענף  להינה  חשיפה זו  מטרת  עולם(.  

עד   לבחור  רשאית  תהיה  המכון,  מיחידות  יחידה  כאמור  המהווה  אתנה,  זה,  קורא  קול    10במסגרת 
כאמור  יםהמעוניינ  ספורט  איגודיפרויקטים.   פרויקטים  מוזמנ לקדם  הצע  ים,  הקורא    הלהגיש  לקול 

 "(. ההזמנהכמפורט להלן )"ו, בהתאם לתנאי הזמנה זו

ידי   על  תוגש  זה  קורא  לקול  ספורטההצעה  איגודי  או  ספורט  עונ  התאחדויות  הסף    יםאשר  תנאי  על 
  (."ים/המציעלהלן )"  4המפורטים בסעיף 

 מימוןסוגי הפרויקטים והיקף ה .2

 : כדלקמן לרצועות יחולקו    הפרויקטים .2.1

 פרויקטים  מספר   מימוןה היקף המציע  זהות רצועה

 ' א   רצועה 

ידי    פרויקטים על  שיוגשו 
ו/או   ספורט  התאחדות 

קבוצתי  ענף  באיגוד ספורט  
  .בלבד

  אתנה היקף המימון שיינתן על ידי  
ך  סיהיה בזו,    ברצועה פרויקט  לכל  

עד   70,000  לש של  לסך  ועד   ₪  
וזאת  *₪  100,000   שיקול   לפי, 

    .אתנה ה שלדעת

רשאית   אתנה   ת הא 
פרויקטים    4עד    לבחור

 ( 2023/24)לעונות 

 ' ב   רצועה 

ידי    פרויקטים על  שיוגשו 
ו/או   ספורט  התאחדות 

ספורט   אישי  ענף  ב איגוד 
  .בלבד

  אתנה היקף המימון שיינתן על ידי  
  ך סיהיה בזו,    ברצועה פרויקט  לכל  

  50,000  ₪ ועד לסך של  30,000 לש
שלדעת   שיקול  לפיוזאת  ,  *₪   ה 

    .אתנה

רשאית   אתנה   ת הא 
פרויקטים  6עד    לבחור

 ( 2023/24)לעונות 

לעיל, וזאת  הנקוב  מהסכום    50%*בהגשת פרויקט לאירוח אליפות נוער, היקף המימון שיינתן יהיה עד  
 אתנה.   של הבלעדי ה  דעת שיקול לפי

  2.1יקבע בהתאם לרצועות המפורטות בסעיף  פרויקט,  כל  למציע, עבור    אתנהעל ידי    וענקהיקף המימון שי .2.2
  לרבות סכום  ,הכוללהפרויקט    היקף מסך    %80  שיעור של  עלהיקף המימון  לא יעלה  לעיל. בכל מקרה,  

, המציע נדרש להציג  סכום התמיכהעל מנת לקבל את    "(.סכום התמיכה)"  שמעמיד המציע  עצמיהמימון  ה
 סכום התמיכה. מלפחות  20% -  לבהיקף השווה  עצמימימון 

למימון  בנוסף,   .2.3 עצמאיים  מקורות  להעמיד  מתחייב  שלהמציע  בשיעור  מעלות    20%לפחות    הפרויקט, 
ועלות הפרויקט הינה בסך של  לדוגמה, ככל  .  מעבר לסכום התמיכה  "(, וזאתהמימון העצמי)"  הפרויקט

₪    24,000יעמיד סכום של    ₪, המציע   96,000  -השווה ל  סך  ב ואתנה תעניק למציע סכום תמיכה    120,000
 לפחות.  

בין היתר   .2.4 זה, אתנה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את סכום התמיכה,  על אף האמור בקול קורא 
ת התקציב ו/או כתוצאה מניוד תקציב בין סוגי  כתוצאה מאי ניצול התקציב במלואו ו/או כתוצאה מהגדל 

 הרצועות ו/או הפרויקטים, על פי קריטריונים שיקבעו על ידי אתנה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אתנה שומרת לעצמה את הזכות בנסיבות בהן לא יבחרו פרויקטים בהיקף   .2.5
כי ה  2.1הקבוע בסעיף     םמציעים אינה  ידי  על  הוגשוש  פרויקטיםלעיל ו/או בנסיבות בהן אתנה תמצא 

לעיל ו/או להוסיף    2.1, לבחור כמות גדולה יותר של פרויקטים באחת מהרצועות המפורטות בסעיף  יםראוי
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ו/או לחלק תקציב   נכללו במסגרת קול  או לגרוע פרויקטים באחת מהרצועות כאמור  לפרויקטים שלא 
 קורא זה, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 טבלת ריכוז מועדים  .3

 מועד אירוע

 2022 יולי ב 25, ב'  יום מועד פרסום ההזמנה 

 2022,  אוגוסטב 16,  ג'יום  המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  

 12:00בשעה  2022, אוגוסטב 30, ג'יום  המועד האחרון להגשת ההצעות  

המכון יהיה רשאי בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את המועדים הנקובים  
מובהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי. במקרה    ,בסעיף זה לעיל. למען הסר ספק

התאריך   יגבר  בהזמנה,  אחר  מקום  בכל  שמצוין  תאריך  ובין  שלעיל  בטבלה  שמצוין  תאריך  בין  סתירה  של 
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או בהודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד  

 מנה. פרסום ההז

   הסף תנאי .4

רק   זה,  קורא  לקול  להגיש הצעה  ל  מציע רשאי  להגשת ההצעות  במועד האחרון  זההעומד,  קורא  בכל  קול   ,
 :  במצטבר יםהבא  תנאיםה

 מציע שהינו אחד מאלה:  .4.1

   ; או"(הספורטחוק )"  1988-בחוק הספורט, תשמ"ח  זהכהגדרת מונח  , ספורט איגוד .4.1.1

 . בחוק הספורט זהכהגדרת מונח , התאחדות ספורט .4.1.2

, לרבות הוראות סעיף  1976-מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואשר    כנ"ל,מציע   .4.2
 ;לחוק האמור )בדבר ניהול פנקסים ודיווחים( 2

"(,  האירועאו עולם )"אירופה  יפות  אלברמת  מפעל ספורט בינלאומי  של  אירוח    ואשר אושר ל  מציע כנ"ל, .4.3
 ואשר עומד בכל הדרישות שלהן: 

, ואשר רלוונטי  י משרד התרבות והספורטל יד מוכר ע שבינלאומי  אירוח האירוע אושר על ידי איגוד   .4.3.1
 . לענף הספורט של המציע

 ומדינת ישראל.   מציעת את הות המייצגות ספורטאי משתתפואירוע  ב .4.3.2

כנ"ל,  .4.4 ביכולתו   מציע  מ    אשר  יפחת  שלא  בהיקף  הפרויקט  למימון  עצמאיים  מקורות     20%  – להעמיד 
ה כי    .של הפרויקטכולל  מהסכום  לציין    ,המציע להציג את העלות הכוללת של הפרויקטעל  מובהר  וכן 

 .ולהצביע על מקורות המימון העצמאיים

 .  להלן מציע כנ"ל, אשר הפרויקט שהוצג על ידו עומד בציון האיכות המינימאלי, כהגדרתו  .4.5

 הצעהל המצורפיםהמסמכים  .5

 להלן:  המסמכים המפורטים  כלאת  ו צרף להצעתי, המציע התנאים לצורך הוכחת

לקול קורא  '  נספח א, בנוסח המצורף כמורשה חתימה מטעם המציעמלא וחתום על ידי    טופס פרטי המציע .5.1
 ;זה

  ;והחל"צ  רשם העמותותכעמותה, מטעם  התאחדות הספורט ו/או איגוד הספורט  רישומה של    אישור בדבר .5.2

לקול    'בנספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ-ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על - תצהיר חתום על .5.3
 ; קורא זה

האמורים  לחוק עסקאות גופים ציבוריים, כשכל אחד מהאישורים    2העתק האישורים הנדרשים לפי סעיף   .5.4
 ;תקף על שמו של המציע, נכון למועד האחרון להגשת הצעות

 ; במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון  מורשי חתימהבדבר אישור  .5.5
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מהסכום    20%-בהיקף שלא יפחת מ  עצמימימון    עמידאישור רואה חשבון, המעיד על יכולת המציע לה .5.6
 ; של הפרויקט הכולל

' לקול  גנספח  ידי עו"ד, בנוסח המצורף כ- מטעם המציע ומאושר עלידי המורשה לשם כך  -תצהיר חתום על .5.7
  האמורהאיכות. במסגרת    ציון  מתן  לצורך  כןבתנאי הסף ו  המציע  תעמיד  הוכחת  לצורך  וזאתקורא זה,  

 ; הרלוונטיים לפרויקטהמסמכים המידע ו  כל את להצעתו יצרף  המציע

פירוט והסבר חופשי על הפרויקט, וכן כל מידע ומסמך  נספח תקציבי ו  הכוללת,  לפרויקט  המוצעת  התכנית .5.8
 ;הלןל  6.2ף ם לקבלת ציון איכות על פי סעינוסף הנדרש לצורך הוכחת הפרמטרי

 .בתחתית כל עמודמסמכי קול קורא זה, נספחיו ומסמכי הבהרה, חתומים על ידי המציע  .5.9

 הצעות הליך בחינת ה .6

 תהליך הבחינה של ההצעות והערכתן ייעשה בשלושה שלבים: .6.1

הצעה שלא  המכון יהיה רשאי לפסול  מובהר כי  תנאי הסף.  עמידת המציע בדרישות  : בדיקת  'שלב א  .6.1.1
וזאת מבלי לגרוע מסמכותו לכנס וועדה ולקבל הצעה שלא עמדה בתנאי    ,תנאי הסף  בכלתעמוד  

   . הסף, במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים שירשמו

בכל תנאי הסף, בהתאם לאמות המידה המפורטות  אתנה תעניק ניקוד להצעות שיעמדו    :'שלב ב .6.1.2
מלהלן  6.2בסעיף   נמוך  יהיה  שהוצגו,  לפרויקטים  שיינתן  האיכות  שניקוד  הצעות  ויפסול   ,-70  

פרויקטים, אשר קיבלו ציון איכות    7"(. ככל שלא יהיו לפחות  המינימאלי  האיכות  ציוןנקודות )"
את ציון האיכות המינימאלי ולחילופין, תהיה רשאית    ומעלה, אתנה תהיה רשאית לבטל   70של  

 .  לבטל את קול הקורא ולערוך קול קורא חדש או משלים, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי

 . ביותר, כזוכות בהליך יםהגבוה ציוני האיכותקיבלו את ר ש אצעות הה : בחירת 'שלב ג .6.1.3

 :  שלהלןציוני האיכות של ההצעות ייקבעו בהתאם לאמות המידה  .6.2

 ניקוד מרבי  פרמטר 'מס

 נק'  30 התרשמות כללית מהפרויקט   .1

 :רמטרים הבאיםהערכה מקצועית של הפרויקט בהתאם לפ  .2

   הספורט  ם מודלים לחיקוי בענףו דיהצגת תכנית שמטרתה ק .א

התכנית לכל  במסגרת  ולהתייחס  להציג  נדרשים  המציעים   ,
  .לוח זמנים ו  אבני דרך, נספח תקציבי: הבאיםהפרמטרים  

 ; נק' 40 

 הצגת תכנית שיווק, מיתוג ויחסי ציבור  .ב

לכל   ולהתייחס  להציג  נדרשים  המציעים  התכנית,  במסגרת 
של אתנה כחלק מהחשיבה    נוכחות מיתוגית:  הבאיםהפרמטרים  

של קידום  social media -נוכחות בתוכן וב; השיווקית של האירוע
 של אתנה   social mediaזמן התחרות, כולל תיוגים עמודי  ו  האירוע

   נק'; 20

 פרויקט ייעודי  .ג

ייעוד   הצגת וטרום    יפרויקט  האירועאירוע  י  ,בזמן    עמוד אשר 
רסומיים  אישור חומרים פ ;  של אתנה מטרות והמדיניותמה להליב

לוגו אתנה טרום הפקתם מופיע  כי    .בהם    תישמר לאתנה  מובהר 
 . הזכות להשתתף בפגישות הכנה לשיווק האירוע

 ' נק 10

 נק'  70

 נקודות  100 סה"כ

   הצעותאופן בחירת ה .7

  ףבסעיהנקובות  בדיקת ההצעות  ל  אמות המידההתאם לב   סופי המרביה ציון  את ה  יקבלואשר    יםהמציע ייבחרו  
אתנה תהיה רשאית ליתן    ,יםמציעמספר  בין    זההסופי  במידה של ניקוד    .פרויקטים  10יותר  לכל הולעיל,    6.2
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גבוה    ,לעיל(לטבלה    1  פרמטר מס')כמפורט ב  התרשמות הכללית מהפרויקט שהגישה עדיפות למציע אשר ניקוד  
 . יותר

 הנחיות להגשת הצעות  .8

בין אם ביוזמתו ובין אם בתשובה לשאלות  הקול קורא  המכון רשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי   .8.1
 . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

קורא  את   .8.2 קול  להוריד  זה  מסמכי  ניתן  ההצעה  שכתובתו  וטופסי  וינגייט  מכון  מאתר 
www.wingate.org.il, ידי הגורם הרלוונטי. - הטפסים ימולאו במלואם וייחתמו על 

המעוניי מצ .8.3 הבהרה   ןיע  בשאלת  המקוונת,    לפנות  המערכת  באמצעות  הצעה  להגיש  באופן  ייו/או  רשם 
מקו הצעות  לתיבת  מערכת  עצמאי  באמצעות  בשם    SourcingVisionונת  בקובץ  להנחיות  ובהתאם 

)להלן: זו  " שיפורסם באתר המכון בעמוד פרסום הזמנה  מדריך להרשמה לתיבת הצעות וטעינת קבצים"
באם    ,פרטי כניסה )שם משתמש וסיסמה(  מציעהרשמה יוגדרו לביצוע ה"(. בתיבת ההצעות המקוונת"

 .משתמש חדש במערכת והינ 

לקול קורא  להגיש שאלות הבהרה  יוכלושירשמו לתיבת ההצעות המקוונת   יםתשומת הלב כי רק מציע  .8.4
 .זה

    :נה באחת משתי האפשרויות שלהלןתוגש לקול הקורא  ההצעה .8.5

 .בית זולי, מחלקת רכשפיזית לתיבת המכרזים הממוקמת במכון וינגייט,  .8.5.1

 המקוונת. באמצעות תיבת ההצעות   .8.5.2

  .לעיל  3  להגשת ההצעות בהתאם לקבוע בסעיף   בכל מקרה, ההצעות יוגשו לא יאוחר מהמועד האחרון  .8.6
להגשת   האחרון  המועד  לאחר  המקוונת  ההצעות  לתיבת  או  המכרזים  לתיבת  תוגשנה  אשר  הצעות 

 ההצעות, לא תתקבלנה.

אשר   .8.7 אחד  בקובץ  העברית  בשפה  תוגש  או  ההצעה  קשיח  בעותק  המכרזים  לתיבת  לתיבת  יוגש  יצורף 
בנושא  להתאחדויות ואיגודי ספורט   75  'מסקול קורא " – כמפורט להלן   PDFההצעות המקוונת בפורמט

  ו כלול המציע את כל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתי". בקובץ זה  "אירוח אליפויות בינלאומית
  ;ךכבמקומות המיועדים ל  ו; כשהם מלאים וחתומים על ידהחובהשל המציע בתנאי הסף וביתר דרישות  

 .וכל יתר המסמכים הרלוונטיים המפורטים בהזמנה זו

טעון לתיבת ההצעות המקוונת עותק מושחר  הגיש לתיבת המכרזים או לבנוסף לאמור, רשאי המציע ל .8.8
"  PDFבפורמט   " המהווה עותק נוסף של ההצעה שבו הושחר המידע שלדעת  עותק מושחרתחת השם 

מנוע   אהי. מציע יםהאחר יםהמציע מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי, שאין לגלותם למציע
המ כי  המציעו לטעון  בהצעות  לעיין  רשאי  שסימ  יםהאחר   יםא  לאלו  המקבילים  כסודיים    ןבחלקים 

פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, מהם הנתונים ו/או המסמכים  - . מובהר כי המכון יחליט, עלובהצעת
, וזאת מבלי שלמציע תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.  יםהאחר  יםשל המציע  םאשר יחשפו לעיונ

ישא  י. המציע  החסוי  האינ   -  של המציע בתנאי הסף   ו כל מידע המתייחס להוכחת עמידת  –בכל מקרה  
בהצעת המאוזכרים  הגורמים  את  הצורך,  במידת  ליידע,  והבלעדית  המלאה  מידע  ובאחריות  כי   ,

קורא  בקול    יםאחר  יםוכי מידע כאמור הנו כפוף לזכות עיון של מציע לקול קורא    ותאודותיהם נכלל בהצע
 של המציע.  יםמתחר ם, אשר ייתכן והנזה

טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה/הצעה, על מנת להבטיח    עד יממהמומלץ לבצע את ההרשמה   .8.9
ככל שתידרש. מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי    ,זמן מספק לתמיכה טכנית למציע

לפעילותן התקינה של רשת הטלפון ו/או האינטרנט, על    אינן אחראיות ולא יהיו אחראיות באופן כלשהו 
כל רכיביהן ולא יישאו באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר  

שהשתתפות כפופה לזמינות    וייגרמו למגישי ההצעות בתיבה האלקטרונית. כל מציע מצהיר כי ידוע ל
היה רשאי להעלות כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות  י ן לא  ועל כ  ,ותקינות רשת האינטרנט

לקידום עסקי ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בגין נזק שייגרם עקב טעות, תקלה,  
איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לרשתות התקשורת האמורות. מכון וינגייט אינו אחראי  

לא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים והמציע מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה  להצעות שהוגשו ו
ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מכון וינגייט ו/או משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בעניין זה על כל  

 . הקשור, הכרוך והנובע ממנו

 המועד והמען להגשת ההצעות .9

המועד האחרון להגשת לעיל )להלן: " 3 בסעיףלמועד הקבוע  המקוונת, עדההצעות ההצעה תוגש לתיבה  .9.1
או לתיבת המכרזים  הצעות אשר תגענה לתיבת ההצעות המקוונת  רשאי לפסול  יהיה  מכון  ה"(.  הצעות

 . לאחר המועד האחרון להגשת ההצעותהפיזית, 

http://www.wingate.org.il/
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בכל עת, בהודעה שתפורסם, לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן    םרשאי  המכון ו/או אתנה .9.2
 . ם הבלעדיעל פי שיקול דעת  ,לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים לקול הקורא

או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין אם ייעשו  ו/כל שינוי שייעשה במסמכי הקול הקורא או בנספחיהם   .9.3
להתעלם    םרשאי  אתנהאו  /מכון ו הם חסרי תוקף וה  ,בכל דרך אחרתבתוספת למסמכים, במכתב נלווה או  

 .  , לפי שיקול דעת הבלעדיאו לפסול את ההצעהמהם 

 פנייה לשאלות הבהרה  .10

ההצעות  לתיבה  כל השאלות והבירורים במסגרת הזמנה זו יש להפנות בכתב בלבד, ולשלוח אותן בכתב   .10.1
נרש  ,המקוונת. תשומת הלב מציע שלא  להור  םכי  סעיף  בהתאם  לא    8.3אות  למכון    וכל ילעיל,  לפנות 

 בשאלות הבהרה. 

 בלבד, במבנה שלהלן:  Wordאת שאלות ההבהרה יש לשלוח באמצעות קובץ  .10.2

 שם המסמך מס' 
  –]הפנייה למסמך אליו מתייחסת השאלה  

 ההזמנה, נספח וכיו"ב[ 

 סעיף/מראה מקום אחר 
אליו   במסמך  הרלוונטי  לסעיף  ]הפנייה 

 מתייחסת השאלה[ 

 שאלה/הערה

 

1.    

מכן   .10.3 ולאחר  ההזמנה  לגוף  המתייחסות  שאלות  תופענה  תחילה  כאשר  עולה  בסדר  יסודרו  הסעיפים 
  שאלות   לעיל.  2.2המועד האחרון להעברת שאלות כאמור הוא בהתאם למועד המפורט בסעיף    לנספחיו.

 שתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא תיענינה.  

במועד   .10.4 לכל המציעתשובות לשאלות שתגענה  בכתב  לכך, תישלחנה  שהגישו שאלות הבהרה    יםהקבוע 
, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות שיינתנו  המקוונת  באמצעות תיבת ההצעות

. המציע נדרש לצרף את מסמך התשובות להצעתו, כשהוא חתום  ההליךכי  מיהווה חלק בלתי נפרד ממס 
פה. בהתאם לכך, יחייבו את המכון רק תשובות או הבהרות  -ה לשאלות בעל. יובהר, כי לא יהיה מענועל יד

 שניתנו בכתב.  

למסמכי   .10.5 ותיקונים  הבהרות  להוציא  רשאי  לשאלות  ההליך  המכון  בתשובה  אם  ובין  ביוזמתו  אם  בין 
   . הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן

מחויב לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה  להשיב לכל שאלת הבהרה, וכן אינו  המכון אינו מתחייב   .10.6
 לאופן בו הן נשאלו. 

כל  לא תינתן בכתב, לא תיצור  ר  שאלצורך כך,    מטעמם  או מי שהוסמךו/  המכון ו/או אתנהכל תשובה של   .10.7
 בסיס לטענת השתק או מניעות.

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה  .11

ועדת המכרזים ובמסמכי ההצעה הזוכה  , יהיה מציע  הליךרק לאחר בחירת הזוכה ב רשאי לעיין בהחלטות 
משנה   בתקנות  לאמור  המכרזים,    ( )ו21-ו   (ה)21בהתאם  חובת  עם  וזאת    ,1993- תשנ"גלתקנות  תאום  לאחר 

  ובכפוף להוראות סעיף,  ₪, כולל מע"מ   ()שלוש מאות 300נציג/ת ועדת המכרזים, וכל זאת תמורת תשלום בסך  
 לעיל.  8.8

  ואתנה המכוןזכויות  .12

המכון ו/או אתנה רשאים לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, וכן כל מסמך או מידע   .12.1
 לשם קבלת החלטה.  אחר, הדרושים לדעתם לשם בדיקת ההצעות ו/או הנחוצים לדעת אתנה  

ו/או  , כדי לקבל  נות במהלך הבדיקה וההערכה, למציעהמכון ו/או אתנה רשאים לפ .12.2 הבהרות  השלמות 
 ו/או להסיר אי בהירויות העלולות להתעורר בעת בדיקת ההצעות ו/או כל מידע אחר.  

רשאים   .12.3 ו/או אתנה  ו/או  להתייעץ  המכון  ביועצים  להיעזר  רלוונטו/או  בחינת    צורךל  יםיגורמי מקצוע 
 ים.הערכת הפרויקטההצעות ו/או 

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה והמסמכים הנדרשים בעניינה, וכל ההוצאות האחרות הקשורות   .12.4
 זה.  ללא כל קשר לתוצאות הליך  , וזאתלהצעה או למסמכיה, יחולו על המציע

  ד מציע זוכה אחלבחור    תרשאיאתנה  מובהר כי    לקבל כל הצעה שהיא.  יםמחויב  םאינ  המכון ו/או אתנה .12.5
   הבלעדי.  האו לא לבחור כלל, והכל בהתאם לשיקול דעת יםזוכ יםמציעאו מספר 

ו/או   סכום התמיכה  יוענקהפרויקטים להם  יהיו רשאים להוסיף ו/או לגרוע את מספר   המכון ו/או אתנה .12.6
. מבלי  הכל על פי שיקול דעתם הבלעדיו כלל,    סכומי תמיכההעניק  בחור פרויקטים כלל ו/או לא ל לא ל
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פרויקט  ביחס לכל    תמיכה אינם מתחייבים להעניק את מלוא סכום ה לגרוע מהאמור, המכון ו/או אתנה  
   .של אתנה הבלעדי ה, והכל לפי שיקול דעתופרויקט

שיקול  על פי    ,לבטל את הקול הקורא או חלקים ממנו או לפרסם קול קורא חדש  םרשאי  המכון ו/או אתנה .12.7
 או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת. ו/  ים, ללא מתן הסברים כלשהם למציעדעתם הבלעדי והמוחלט

סכום   .12.8 כי  מובהר  הסר ספק,  למציע  התמיכהלמען  ידי  ים  נבחרה   יםמוענק  שיקול הדעת    ה ול  אתנה על 
בזאת    יםמוותר   יםנבחרה   יםהמציעבהשתתפותם בהליך,  .  מסמכי ההליךהבלעדי, והכל בהתאם להוראות  

  יםמציע על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון ו/או אתנה בקשר עם קול קורא זה, תנאיו, בחירת ה
 . וכיו"ב  יםזוכה

 .  לפי קול קורא זה, כולן או חלקן  ולאחר את זכויותי  להמחותרשאי להעביר או  ואינ  זוכהההמציע  .12.9

ו/או דין, מובהר כי במידה    מסמכי ההליךלפי  ו/או אתנה  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד המוקנים למכון   .12.10
  ושלא להעביר ל תרשאיאתנה קול קורא זה, הליך על פי  והתחייבויותי בהתאם ל פעלי לא  זוכהוהמציע ה
 . בכללותו התמיכהאת סכום 

בכל מקום במסמך זה שבו נכתב אתנה או המרכז לקידום ספורט נשים, הכוונה תהא המכון באמצעות   .12.11
 המרכז לקידום ספורט הנשים.    -אתנה 

 

  בברכה, 

המרכז   – אתנה  מכון וינגייט 
 לקידום ספורט נשים
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 פרטי המציעטופס  – 'נספח א

 פרטי המציע 

  מציע שם ה

  מספר ישות 

  המציע  כתובת

  טלפון מס' 

  מס' פקס

  המציע מנהלי 

  ורשי חתימהמ
  במציע

 לצורך הפרויקט איש הקשר המוסמך מטעם המציע 

  מלא שם 

תפקיד איש  
  הקשר

    קווי טלפון 'מס

  טלפון נייד 'מס

  פקס 'מס

  דואר אלקטרוני 

 

 

     

 המציעחותמת   שם המציע  תאריך
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 1976-ו"תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל – 'בנספח 

ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא "אני הח"מ, _________, נושא ת
 אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________   .1
",  [רישוםה )להלן:   _____________ רישום:  "אירוח  "(,  המציעמס'  בנושא  ספורט  ואיגודי  להתאחדויות 

 . אליפויות בינלאומית"

ונותן תצהירי זה בשמ .2 נשוא התצהיר  הנני משמש כ ___________ במציע,  ו, מכוח הכרתי את העובדות 
 ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר:  .3

אליו   .3.1 הזיקה  ובעל  המציע  שביצעתי  ובדיקה  בירור  לאחר  כי  בזאת  מצהיר  לסמןאני  במקום      ]יש 
 : הרלוונטי[

❑  ( ביותר משתי  זרים, תשנ"א2לא הורשעו  עובדים  לפי חוק  "  1991-( עבירות  עובדים )להלן:  חוק 
 "(.  חוק שכר מינימום)להלן: "  1987-"( וחוק שכר מינימום, תשמ"זזרים

האחרון  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2הורשעו ביותר משתי )  ❑
 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

ו  עהורשלצורך סעיף זה: " -כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  –"  בעל זיקה"  -" 
 "(.חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976

 מס' 
 פירוט העבירה  

 ]מספר סעיף ושם חוק[ 
 תאריך ההרשעה  

 ]חודש ושנה[ 

1 .   

2 .   

 :  במקום הרלוונטי[    ]יש לסמן  מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי  אני .3.2

סעיף    ❑ תשנ"ח  9הוראות  מוגבלות,  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  ")  1998-לחוק  שוויון להלן:  חוק 
 על המציע.  לא חלות( "זכויות

על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר   חלותלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף    ❑
כי   (i)עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:    100  –מ  

יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו  
לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין    –הצורך לחוק שוויון זכויות ובמידת  9לפי סעיף 

(ii)    כי פנה בעבר  למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
לעיל, קיבל ממנו הנחיות    (ii)לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף    9יישום חובותיו לפי סעיף  

 בעניין ופעל ליישומן.  

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.   –" מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

סעיף   לפי  מהתצהיר  העתק  יעביר  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר  משרד    3.2המציע  למנכ"ל  לעיל,  זה 
 שת ההצעות.   ימים מהמועד האחרון להג  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 . 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  2מצורף בזאת לתצהירי זה, כל האישורים הנדרשים לפי סעיף   .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5
 

 חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר 

הריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע  
 ולחייבו לצורך ההזמנה.  

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר  
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  

 כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך  
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   האיכות  לציון ומענהבתנאי הסף  תצהיר בדבר עמידה – 'ג נספח

ז מס' ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא "אני הח"מ, _________, נושא ת
להתאחדויות    __לקול קורא מס'  הצעה    גיש מתכבד בזאת לה  אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, 

 : , כדלקמן, בהתאם לתנאי הקול קורא, ומצהיר בזה בכתבבנושא "אירוח אליפויות בינלאומית"ואיגודי ספורט 

]*יש לנקוב בשמו המלא של המציע כפי הוא מופיע בתעודת  אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________   .1
",  [רישוםה )להלן:   _____________ רישום:  ואיגודי  "(,  המציעמס'  "אירוח  להתאחדויות  בנושא  ספורט 

 . אליפויות בינלאומית"

נשוא התצהיר   .2 ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח הכרתי את העובדות  הנני משמש כ ___________ במציע, 
 ומכוח היותי מורשה לחתום על הצהרה זו בשם המציע. 

 .לכל הוראותיו םיו, ואני מסכיכי קראתי את מסמכי קול קורא זה ונספחהריני מצהיר  .3

 ודרישות חובהבתנאי סף עמידה  .4

  את  מגיש  המציע  כי  מצהיר  הננילהזמנה,    4.1  ידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעיףלצורך הוכחת עמ .4.1
 בחלופה הרלוונטית[   ]יש לסמן   : שלהלן החלופות לאחת בהתאם, זה קורא לקול הצעתו

  1988- התאחדות ספורט, כהגדרת מונחים אלו בחוק הספורט, תשמ"ח  -  1חלופה מס'      .4.1.1
 ;"(חוק הספורט)"

 .דרת מונחים אלו בחוק הספורטאיגוד ספורט, כהג – 2חלופה מס'     .4.1.2

אושר  למציע    להזמנה, הנני מצהיר כי  4.3  ידת המציע בתנאי הסף הנקוב בסעיףלצורך הוכחת עמ    .4.2
ספורט   מפעל  של  )"אירוח  עולם  או  אירופה  אליפות  ברמת  בכל  האירועבינלאומי  עומד  אשר   ,)"

 : [ים הרלוונטי   מותבמקו  ]יש לסמן    הדרישות שלהן

אירוח האירוע אושר על ידי איגוד בינלאומי שמוכר על ידי משרד התרבות והספורט, ואשר    .4.2.1
 . הרלוונטי[  םבמקו  ]יש לסמן    רלוונטי לענף הספורט של המציע

  ם במקו   ]יש לסמן     באירוע משתתפות ספורטאיות המייצגות את המציע ומדינת ישראל   .4.2.2
 . הרלוונטי[

 תנאי איכות .5

הכוללת  לפרויקט תכנית מוצעת  הנני מצהיר כי להצעתי לקול קורא זה, מצורפת קבלת ניקוד איכות,לצורך 
 התייחסות לכל הפרמטרים שלהלן:   

   הספורט ם מודלים לחיקוי בענףוד יתכנית שמטרתה ק .5.1

 .  לוח זמניםו  אבני דרך,  נספח תקציבילהציג ולהתייחס לכל הפרמטרים שלהלן:    ישבמסגרת התכנית,  

 תכנית שיווק, מיתוג ויחסי ציבור  .5.2

לכל הפרמטרים שלהלן:    ישבמסגרת התכנית,   ולהתייחס  כחלק  להציג  של אתנה  מיתוגית  נוכחות 
זמן התחרות,  ו  של קידום האירוע social media -נוכחות בתוכן וב;  מהחשיבה השיווקית של האירוע

 . של אתנה social mediaכולל תיוגים עמודי  

 פרויקט ייעודי  .5.3

;  של אתנה מטרות והמדיניותמה להליב עמודאשר י ,בזמן האירועאירוע וטרום  יפרויקט ייעוד הצגת
לוגו אתנה טרום הפקתם חומרים פרסומיים בהם מופיע  כי לאתנה תישמר הזכות  אישור  . מובהר 

 להשתתף בפגישות הכנה לשיווק האירוע. 

באופן עצמאי ולכלול בה פירוט  לפרויקט  לצרף להצעה את התכנית המוצעת  המציעים מתבקשים  :  הערה
  6.2הנקובים בסעיף  י על הפרויקט, וכן כל מידע ומסמך נוסף הנדרש לצורך הוכחת הפרמטריםוהסבר חופש

 . לקול קורא  12.2מבלי לגרוע מזכותו של המכון לפנות למציעים בהתאם להוראות סעיף הכל להזמנה, ו

 צירוף מסמכים .6

 :כוללת את המסמכים הבאים הצעת המציע
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 צורף/לא צורף  מסמך/נספח     'מס

אם המסמך צורף   ✓]יש לסמן 
 במסגרת ההצעה[ 

  לקול קורא.' אנספח טופס פרטי המציע, בנוסח המצורף כ  .1

התאחדות הספורט ו/או איגוד הספורט כעמותה,  רישומה של    אישור בדבר   .2
  והחל"צ;  רשם העמותותמטעם 

 

גופים ציבוריים  .3 קול  ' לבנספח  , בנוסח המצורף כתצהיר לפי חוק עסקאות 
 .קורא

 

סעיף    .4 לפי  הנדרשים  האישורים  ציבוריים,    2העתק  גופים  עסקאות  לחוק 
למועד   נכון  המציע,  של  שמו  על  תקף  האמורים  מהאישורים  אחד  כשכל 

 . האחרון להגשת הצעות

 

   .במציע מטעם עורך דין או רואה חשבון מורשי חתימהבדבר אישור   .5

יכולת    .6 על  רואה חשבון, המעיד  לה אישור  בהיקף   עצמימימון    עמידהמציע 
 .של הפרויקט הכוללמהסכום  20%-שלא יפחת מ

 

ידי עו"ד, -ידי המורשה לשם כך מטעם המציע ומאושר על-תצהיר חתום על  .7
  המציע תעמיד הוכחת לצורך וזאת ' לקול קורא זה, גנספח בנוסח המצורף כ

ו הסף  במסגרת    ציון  מתן  לצורך  כןבתנאי    יצרף   המציע  האמור האיכות. 
 . הרלוונטייםהמסמכים המידע ו כל את להצעתו

 

פירוט והסבר חופשי על נספח תקציבי ו  הכוללת,  לפרויקט  המוצעת  התכנית  .8
הפרויקט, וכן כל מידע ומסמך נוסף הנדרש לצורך הוכחת הפרמטרים לקבלת  

 קול קורא.ל 6.2ף ציון איכות על פי סעי

 

המציע   .9 ידי  על  חתומים  הבהרה,  ומסמכי  נספחיו  זה,  קורא  קול  מסמכי 
 בתחתית כל עמוד.

 

 

 ותוכן תצהירי אמת.  י מצהיר כי זהו שמ הריני .7

 

 וחותמת עו"ד חתימת   תאריך  חתימת המצהיר 

על  רי המצהי כ  הריני מאשר בחתימתי - הוזהר 
וכי   לעונשים    הא יידי להצהיר את האמת  צפוי 
לא   אם  בחוק  ולאחר    ה עשיהקבועים  כן, 

 בפני על תצהיר זה.   םשהוזהר כאמור, חת

 תאריך 

 
 

 

 

 


