ז' בתשרי תשע"ח 27.9.2017 -
המועצה להסדר ההימורים בספורט
מודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בהתאם להוראות תקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג (להלן" :התקנות") המועצה מתכבדת
להודיע על כוונתה להתקשר עם ספק ,שלפי ידיעתה הינו ספק יחיד ,כדלקמן:
.1

בהתאם החלטת ממשלת ישראל מספר  1016מיום  8.12.2013בנושא פרחי ספורט :התכנית
הלאומית לקידום ספורט ילדים ובני נוער קבעה ,כי משרד התרבות והספורט (להלן  -המשרד)
והמועצה להסדר ההימורים בספורט יקצו סכומים למטרת עידוד הקמתן של קבוצות ספורט
חדשות לילדים בענפים המועדפים וענפי העל ,כל זאת במטרה להגדיל את פעילות קבוצות
ומועדוני ספורט לילדים ולנוער ,להגדיל את מספר הספורטאים בישראל ובתוך כך לקדם את
הספורט והחברה בישראל.

.2

על פי החלטת הממשלה ,הכסף הנצבר אמור להיות מוקצה בשני 'אפיקים' :הקמת קבוצות
חדשות מזה ,ועידוד קבוצות קיימות מזה .בהתאם לדין ,המועצה יכולה לחלק את כספי התמיכות
עבור קבוצות קיימות רק על פי אמות המידה שאושרו על ידי המועצה הלאומית לספורט.

.3

בכל הנוגע לקבוצות חדשות – הוסכם עם משרד הספורט כי המועצה מתקציבה תתמוך ,בין היתר,
בוועד האולימפי.

.4

במסגרת בדיקתה ,הובאה לידיעת המועצה כי ועדת המכרזים של המשרד אישרה בעבר התקשרות
עם איגוד הכדורסל במסגרת הפרויקט "פרחי ספורט" כספק יחיד .בעקבות זאת ,המועצה אף היא
אישרה בעבר התקשרות עם התאחדות לכדורגל במסגרת הפרויקט "פרחי ספורט" כספק יחיד.

.5

בכל הנוגע להתקשרות המבוקשת ,המועצה סבורה כי ניתן להתייחס לוועד האולימפי בישראל
בפטור ספק יחיד מהנימוקים הבאים :הוועד האולימפי בישראל הינו הגוף היחיד ,אשר אמון על
השתתפות משלחת ישראל במשחקים האולימפים ,הן מטעם מדינת ישראל והן מטעם הוועד
האולימפי הבינלאומי .כנגזרת מכך ,הוועד האולימפי מפקח למעשה באופן שוטף ,על פעילותם של
איגודי וענפי הספורט האולימפים ,לרבות קביעת המדדים להשגת הקריטריונים להשתתפות
באולימפיאדה ,התווית מדיניות מקצועית וארגונית ופיקוח על דרכי ביצועה ,הקמה וניהול של
תכניות מיוחדות לקידום הענפים והספורטאים ובקרה שוטפת על פיתוח וטיפוח ענפי הספורט
האולימפים במסגרת האיגודים השונים ,הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית.

.6

עיקרי ההתקשרות:
6.1

מינוי רכז תשתיות בעל נסיון וידע מתאים ,אשר ישמש כמרכז תכנית פרחי ספורט בוועד
האולימפי ,יפעל בתיאום עם הרשויות המקומיות הרלבנטיות ויפקח ויבקר את פעילות
המאמנים.

6.2

אחריות רכז התשתיות תכלול -קיום מפגשי הערכה ,אירועי ספורט והשתלמויות ,במסגרת
מפגשים אזוריים וארציים; קיום מפגשי הערכה ברשויות המקומיות וביקורים הכוללים
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צפייה ,בקרה והכוונה של הצוות  -כל זאת ,בהתאם לנהלי ודרישות התכנית הארצית
לפרחי ספורט.
.7

בהתאם להוראות תקנה 3א(א)( )2לתקנות ,אדם סבור כי קיים ספק אחר המסגל לבצע התקשרות,
רשאי לפנות למר עמרי קולין ,עוזר יו"ר ומנכ"ל ,באמצעות פקס  03-9221223או במייל
 omri@winner.co.ilוזאת עד ליום  ,26.10.2017שעה  ,12:00ולהודיע לו כי קיים ספק אחר
מסוגל לבצע התקשרות.

.8

לפניה יצורפו כל הפרטים הבאים:
8.1

שם ,מען ,פרטי התקשרות של הפונה.

8.2

שם ,מען ,פרטי התקשרות של הספק המוצע.

8.3

פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע בנושא התקשרות ,לרבות תקופת הניסיון
הרלוונטית ,פרויקטי/ים ו/או התקשרויות דומים אותם ביצע הספק המוצע ,שמות
הלקוחות עבורם ביצע הספק המוצע את הפרוייקטים האמורים ופרטי התקשרות עימם.

8.4

סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.

פניה אשר תתקבל לאחר המועד הנקוב לעיל ו/או פניה 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.
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