
קול קורא מס' 2022/111 לאגודות ספורט בנושא קידום והתמקצעות בענפי הכדור הקבוצתי בליגות  
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 מענה לשאלות ההבהרה 

 

מס'  שאלת ההבהרה  מענה לשאלת ההבהרה 
 סידורי

אין צורך להגיש הצעת מחיר רק לעלות את כלל  
 .המסמכים הסרוקים

מסמכי הגשה לקול  יש לשמור כקובץ בשם " 
לאגודות ספורט קידום בענפי  111-2022 קורא

"הכדור  

בשלב הגשת ההצעה,   - המסמכים לאחר העלאת 
 .ה"חיר הצע "מ קשומב

1.  

.רצועה א' נוגעת לליגות העל בלבד א' בהצעה מדובר באליפות של  10האם בסעיף   
 קבוצת נערות או אליפות של קבוצת ליגת על 

2.  

לא. רשימת בעלי המוקצע הרלוונטיים מפורטת  
. בקול הקורא  

האם אשת מדיה או לחלופין סקאוטר/ית אמורים  
' להיות במעטפת מקצועית רצועה ב  

3.  

כפי שפורט בטבלת אמות המידה, המציע אינו  
נדרש למלא נתון זה, והמידע ימולא על ידי אתנה  

 במועדים הרלוונטיים. 

לא ניתן לדעת מהי כמות   2023עד יולי  – 11סעיף 
 השחקניות בנבחרת ישראל 

4.  

לא. רשימת בעלי המקצוע הרלוונטיים מפורטת  
 בקול הקורא. 

האם יועצת מנטלית/מאמנ/ת מנטלי/ת יכולה  
שם ברצועה ב'? ירלה  

5.  

ספר עמותה ומספר קבוצה לפי מה שרשום באתר  
 משרד התרבות והספורט/ טוטו. של תמיכות 

ל קורא צריך למלא מספר  ובק  21בעמוד מספר 
 סידורי ומספר קבוצה מה הכוונה למספר סידורי 

6.  

במקרה זה כל אחת מהעמותות תגיש את ההצעה  
בעצמה לרצועה הרלוונטית, בצירוף כל  

המסמכים הנדרשים ובהתאם להוראות ההגשה  
 הכלולות בקול הקורא. 

ל  עמותות נפרדות, אחת של ליגת ע 2אגודה אחת, 
ואחת של נערות. כל עמותה מגישה בנפרד, ליגת על  
מגישה רצועה א, נערות מגישות רצועה ב, האם יש  

מסמכים משותפים שצריך להחתים את העמותה  
? האחרת בכדי להגיש את הקול הקורא  

7.  

השאלה לא ברורה. בהנחה שהשאלה מתייחסת  
)בקול הקורא שפורסם לא קיים   9.1.1.5לסעיף  

שם ובכל מקום אחר בו נדרשת   –( 9.1.5סעיף 
חתימת המציע/המורשה לכך בשם המציע,  

נדרשת חתימה של הגורם המוסמך להצהיר  
ולהתחייב בשם המציע. אם במציע ספציפי  

על   -נדרשת חתימת שני מורשי חתימה יחד
שניהם לחתום על ההצעה ועל 

 ההצהרות/הנספחים הרלוונטיים. 

  9.1.5 מבקשת הבהרה והסבר בבקשה: בסעיף
  חתום על ידי המציע, השאלה האם מבקשים

מורשה חתימה שמופיע כמציע או בכל מקרה שני  
? מורשה חתימה  

8.  

לקול הקורא, המציע נדרש    9כפי שהובהר בסעיף 
וכחת עמידתו  להגיש את המסמכים הנדרשים לה

הענפים  בלבד ביחס לכל פעם אחת בתנאי הסף 
את כל  והקבוצות הכלולים בהצעתו. לעומת זאת, 

המסמכים הנדרשים לקבלת ניקוד באמות מידה  
ביחס לכל קבוצה בכל  בנפרד על המציע לצרף 

.רצועה לכל ענף הכלול בהצעתו  
 

האם הגשת הצעה לשתי רצועות )א" + ב"(  
? כפולה של מסמכיםמחייבת שליחה   

9.  

הטופס המלא מגיע לדואר האלקטרוני של  
  ו.המגישים מיד לאחר השלמת 

אם הטופס לא נראה בתיבת הדוא"ל, ניתן לחפש  
או לחפש את הטופס    "את המילים "ליגות על 

  .בספאם או בתיבת העדכונים 

 כי בסוף התהליך ישלח קובץבקול הקורא מצוין 
 .זה לא קרה  -למערכת  להעלות  יש   אותו

 

10.  

 


