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 2019היסעים לאליפות העולם בטניס בכיסאות גלגלים שירותי קול קורא  למתן 

להציע הצעות להסעת נכים  חברות הסעה מאושרותאיגוד הטניס בישראל ע"ר )להלן: האיגוד( מזמין 

)להלן: "התחרות"( סאות גלגלים ישירותי היסעים במסגרת אליפות העולם בטניס בכלאספקת 

  .2019מאי  20 -מאי ועד ל  9 םבין התאריכיבישראל  שתתקיים

ו/או תקנותיו השונות  -1993על האיגוד לא חלות הוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ג מודגש בזאת  כי 

ואין בקול קורא זה משום מכרז, והאיגוד  שומר לעצמו את הזכות לנהוג כאמור בקול קורא זה ובהתאם 

 לראות עיניו.

האיגוד שומר לעצמו את הזכות לנהל, לפי שיקול דעתו המלא, הסופי, המוחלט והבלעדי, משא ומתן 

או חלקם ולא בהכרח עם ו/בין המציעים ו/או התמחרות או מי מהם ו/או לקיים תחרות  ,עם כל המציעים

או על פי שיקולים  ,הנ"לאו התחרות  ,המציע הזול ביותר, ולבחור את הספק על פי תוצאות המשא ומתן

 אחרים, הכל על פי ראות עיניו.

ביותר, או כל הצעה שהיא. במסגרת שיקוליו בבחירת  נמוכההאיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה ה

המציע, יהא האיגוד רשאי לשקול כל שיקול שיביא להשגת מירב היתרונות עבורו, על פי שיקול דעתו 

זה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי.  במקרה הבלעדי ואף לחזור בו מקול קורא 

 כזה לא תהיה למציע כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא.

של איגוד הטניס בתחום שייבחר ספק ההיסעים הרשמי היצרן/יבואן/ספק )להלן: הספק( שייבחר יהיה 

 לתחרות זו בלבד.
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