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כט' בשבט התשע"ח

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
.2
.3
.4
.5

המועצה צורכת שירותי לקט מידע באמצעי המדיה השונים (רדיו ,טלביזיה ועיתונות) ,ובכלל זה
מידע בקשר עם ניתוח כמותי ואיכותי של אלמנטים פרסומיים במשחקי ספורט המשודרים
בערוצי המדיה ומחקר שווי חשיפה במשחקי ספורט.
למיטב ידיעת המועצה ,בין היתר על סמך מידע שניתן לה על ידי יפעת מידע תקשורתי (להלן:
"יפעת") ,יפעת הינה הספק היחיד המספק את השירות המבוקש המחזיק בהסכמי זכויות יוצרים
עם אמצעי המדיה השונים.
השירות של יפעת נצרך על ידי גורמים רבים ,הן ציבוריים ,כגון משרדי ממשלה וחברות
ממשלתיות ,והן חברות שונות בגוף הפרטי.
במהלך חודש ינואר  2016אושרה התקשרות דומה עם יפעת לאחר אישורה כספק יחיד.
בהתאם להוראות תקנה 3א(א)( )2לתקנות ,אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את
ההתקשרות ,רשאי לפנות למר לירן אלרם ,דובר המועצה ,באמצעות פקס  03-9221223או במייל
 lirane@winner.co.ilוזאת עד ליום  2.3.18שעה [ 12:00תקופה שלא תפחת מארבעה עשר ימי
עבודה החל במועד פרסום ההודעה] ,ולהודיע למועצה כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את
ההתקשרות.

לפנייה יצורפו כל הפרטים הבאים:
1.1
1.2
1.3

1.4

שם ,מען ופרטי ההתקשרות של הפונה.
שם ,מען ופרטי ההתקשרות של הספק המוצע.
פירוט בדבר השירות המוצע על ידי הספק המוצע ,פירוט בדבר נסיונו של הספק המוצע
במשוא ההתקשרות ,לרבות תקופת הנסיון הרלבנטית ,פרוייקטים ו/או התקשרויות דומים
אותם ביצע הספק המוצע ,שמות הלקוחות עבורם ביצע הספק המוצע את הפרוייקטים
האמורים ואת פרטי ההתקשרות עימם.
סטטוס 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.
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