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 2019שרותי הפקה לאליפות עולם בכיסאות גלגלים מאי קול קורא  למתן 

 :כללי .1
איגוד הטניס בישראל ע"ר )להלן: האיגוד( מזמין חברות הפקה מוכרות ומורשות להציע הצעות  .1.1

לאספקת שירותי הפקת אירוע אליפות עולם בכיסאות גלגלים שתתקיים בישראל בין 

 כמפורט להלן.   2019חודש מאי  19 -עד ה  13התאריכים  

 -2993"ג התשנלב המציע לכך שעל האיגוד לא חלות הוראות חוק חובת מכרזים,  תשומת .1.2
 הזכות את לעצמו שומר  והאיגוד, ו0או תקנותיו השונות ואין בקול קורא זה משום מכרז

 -עיניו לראות ובהתאם זה קורא בקול כאמור לנהוג

שומר לעצמו את הזכות לנהל, לפי שיקול דעתו המלא, הסופי, המוחלט והבלעדי,  האיגוד .1.3
משא ומתן עם כל המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ולא 
בהכרח עם המציע הזול ביותר, ולבחור את הספק על פי תוצאות המשא ומתן או התחרות 

 פי ראות עיניו-על  הכלהנ"ל או על פי שיקולים אחרים, 

 שיקוליו במסגרת- שהיא הצעה כל או, ביותר זולהה ההצעה את לקבל מתחייב אינו האיגוד .1.4
, עבורו היתרונות מירב להשגת שיביא שיקול כל לשקול רשאי האיגוד יהא, המציע בבחירת

 לשיקול בהתאם שהיא סיבה מכל זה קורא מקול בו לחזור ואף הבלעדי דעתו שיקול פי על
 מכל טענהאו /ו דרישהאו /ו תביעה כל למציע תהיה לא כזהבמקרה   -והסופי המלא דעתו

 -שהוא סוג

היצרן/יבואן/ספק )להלן: הספק( שייבחר יהיה ספק הרשמי של איגוד הטניס בתחום שייבחר  .1.5

 לתחרות זו בלבד.

 

 בישראלאיגוד הטניס ל שירותי הפקהעקרונות והנחות עבודה למתן  .2
 

 בנספח א'()פרוט   :מתווה .2.1

 מטכס פתיחה ועד טכס סיום – הפקת האירוע משלב ההכנות ועד לסיום האירוע .2.1.1

 הקמת בסיס נתונים לזימון האורחים .2.1.2

 עיצוב והפקת הזמנות .2.1.3

 הפקת ערכות אישיות לכל משתתף .2.1.4

 הפקת תגי זיהוי לכל המשתתפים ולבעלי תפקידים .2.1.5

 הפקת מסרים ושיגורם למדיות השונות ולאורחים .2.1.6

 האירועמיתוג  .2.1.7

 
 תשתיות ולוגיסטיקה .2.2

 אירוח השחקנים )ע"פ מפרט המצורף לאוהלים למנהלת התחרות ומתחמי הקמת שני  2.2.1

 .'(בבנספח       
 '(ג)כמפורט בנספח  אספקת חשמל לאוהליםגיבוי ל KVA 250  גנרטור 2.2.2

 '(ד)נספח  אחד לכל אוהל. -ם מסכי 2 2.2.3

 '(ה)נספח  ריהוט ואביזרים נלווים לאוהלים 2.2.4
 

 )נספח ה'( הגברה ותאורה .2.3

  500פנסי קוורץ   - עמודי תאורה 2.3.1
 חשמל שירות 2.3.2



 

 

 הסעדה .2.4

 '(זבנספח )סדירות במהלך כל ימי התחרות על פי המצורף  אספקת ארוחות 2.4.1
 '(.חעל פי המפרט המצורף בנספח  -ארוחת ערב חגיגית לפתיחת המשחקים  2.4.2
 רץ במשך כל היום. -שתיה חמה וקלה, פירות וחטיפים  -פינות ריענון  2.4.3

 

 תנאי סף: .3

 אירועי ספורטבדגש להפקת  הפקת אירועים מורכביםניסיון מוכח בתחום  3.2.1
 .בינלאומיים

 ספקים מובילים ומקצועיים לאספקת השירותים הנדרשים קשרי עבודה עם  3.2.2

 למתן השירותים.עמידה בכל התקנים הנדרשים לפי כל דין  3.2.3

רישוי האירוע עמידה בכל הדרישות הבטיחותיות הנדרשות לפי כל דין לרבות  3.2.4

  .בטיחותמהנדס ו

 

יצורפו  -כתב כמויות ושירותים הנדרשים לצורך ביצוע תנאי ההצעה בתוספת עלויות  .5
 בנפרד בנספחים.

 
 הנחיות להגשת הצעה: .6

על הספק להשיב בדיוק על סעיפי ההצעה המפורטים לעיל לרבות אלו המצוינים       3.1
 .בנספחים המצורפים

על הספק לציין את בידולו ויתרונו בתחום הנדרש בדגש לאיכות השירות אשר       3.2
 תסופק.

 על ההצעה לציין מחירים הכוללים מע"מ.      3.3

מסמך מודפס( וניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת:. את ההצעה יש להגיש בכתב )      3.4
avi@ita.co.il 

  2019פברואר בחודש   7 -' ה האת ההצעה יש לשלוח עד יום  3.5

הספק שייבחר ע"י האיגוד יחתום על הסכם מיוחד עם איגוד הטניס אשר יועבר לו  3.6
 בסמוך לאחר בחירתו.

בנפרד למבקשים להגיש הצעה באמצעות פניה  ויועבר -תכולת עבודה וכתב כמויות  ינספח .7
 לעיל( 3.4)כאמור בסעיף   בדוא"ל

             
 בברכה,

 
 

 גארי שטרסבר                        ניסים סספורטס                             אבי לחיאני       
 מרכז הטניס בישראלמנכ"ל איגוד הטניס           מנכ"ל התאחדות ספורט נכים      מנכ"ל 


