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י"א באדר התשע"ז

המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
בהתאם להוראות תקנה 3א*א )לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג* 1993-להלן" :התקנות ")מתכבדת להודיע
המועצה על כוונתה להתקשר עם ספק ,שלפי ידיעתה הינו ספק יחיד ,כדלקמן:
.1

בהתאם לדרישות ארגון ה ,)"EL"* European Lotteries -המועצה נדרשת להתקשר עם
ארגון המעניק תמיכה למהמרים בפריסה ארצית.

 .2לדעת המועצה עמותת אפשר הינה הגוף היחיד הנותן מענה לדרישות ה ,EL-לפי הדרישות
הבאות:
.2.1עמותת אפשר מעמידה טלפון לקבלת עזרה ראשונה למהמרים החשים בסכנה ,וכן לבעלי תחנותi
.2.2עמותת אפשר הינה הגוף היחיד עם למעלה מ - 30שלוחות בכל רחבי הארץ למתן מענה
למטופלים שמגיעים לסדנאות ,בניגוד למוסד סגור.
 .3למיטב ידיעתה של המועצה ,עמותת אפשר היא הגוף היחיד אשר מעניק שירותים של טיפול
שאינו במסגרת מוסד סגור ,וזאת מן הטעמים הבאים:
.3.1מבדיקות שערכה המועצה ,עולה כי עמותת אפשר היא הגוף היחיד שמבצע את הפעילות של
מענה טלפוני וסדנאות למהמרים בפריסה ארצית ,כאשר יתר הגופים הפועלים בתחום הינם
מוסדות סגורים לטיפול במהמרים ,ולא גופים שנותנים טיפול באמצעות סדנאות לקהל רחב
יותר.
.3.2עמותת אפשר אושרה כספק יחיד על ידי משרד הרווחה כספק יחיד של שרות לטיפול
בהתמכרויות להפעלת מרכזים למתן שרותי אבחון וטיפול למבוגרים נפגעי אלכוהול והימורים
בפריסה ארצית.
 .4בהתאם להוראות תקנה 3א*א )*)2לתקנות ,אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את
ההתקשרות ,רשאי לפנות למר עומרי קולין ,עוזר יו"ר ומנכ"ל המועצה להסדר ההימורים בספורט,
באמצעות פקס  03-9221223או במייל  omri@winner.co.ilוזאת עד ליום  4.4.2017שעה ,12:00
ולהודיע למועצה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות.
לפנייה יצורפו כל הפרטים הבאים:
 .4.1שם ,מען ופרטי ההתקשרות של הפונה.
.4.2

שם ,מען ופרטי ההתקשרות של הספק המוצע .

 .4.3פירוט בדבר המוצר המוצע על ידי הספק המוצע ,פירוט בדבר נסיונו של הספק המוצע במשוא
ההתקשרות ,לרבות תקופת הנסיון הרלבנטית ,פרוייקטים ו;או התקשרויות דומים אותם ביצע

1824\2\2167

2
הספק המוצע ,שמות הלקוחות עבורם ביצע הספק המוצע את הפרוייקטים האמורים ואת פרטי
ההתקשרות עימם.
 .4.4סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.
פנייה אשר תתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים הנקובים
לעיל ,לא תיבחן על ידי המועצה.
המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לפנות לפונה ו;או ישירות לספק המוצע ,בכל עת ,על מנת לקבל
הבהרות ו;או לבצע השלמת מסמכים ו;או פרטים ו;או מידע מכל סוג שהוא ,הקשורים בפניה.
**נגיש**
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