مجلس تنظيم التكهنات يف الرياضة
إعالن عن نرش مناقصة علنية رقم 8/18
خدمات دعاية
.1مجلس تنظيم التكهنات يف الرياضة (فيام ييل”:املجلس”) يعلن بهذا عن نرش مناقصة علنية لتزويد خدمات دعاية كام هو
مبني يف كراس املناقصة .نص اإلعالن امللزم هو النص باللغة العربية.
.2املجلس ينوي اختيار مزود ْين ( )2حيث يزودان خدمات دعاية للمجلس ،الكل حسب الرشوط املبينة يف مستندات املناقصة.
يتم اختيار مزود واحد كمزود مركزي للخدمات ويعتني بـِ winner -يشمل  .winner 16املزود الثاين يعتني بـ -
أ) هوية املنظمة( corporate :توتو ،هوية).
ب) موضوع “مباريات مكفولة” (منع االدمان)
ج) خدمات ستوديو وتصميم برمجة.
.3يحق تقديم عروض لهذه املناقصة فقط ملقدم عرض يستويف جميع متطلبات الحد األدىن املبينة يف بند  .3يف كراسة املناقصة،
مبا فيه ،الرشوط التالية:
 3.1مقدم العرض مسجل يف كل تسجيل حسب القانون.
3.2مقدم العرض و/او اصحاب مقدم العرض ذو اقدمية مثبتة ال تقل عن  5سنوات متتالية حتى موعد تقديم العرض
للمناقصة يف تقديم خدمات دعاية.
3.3ملقدم العرض معدل دورة مالية سنوية بقيمة  150مليون ش.ج (يشمل ض.ق.م) عىل االقل يف السنوات  2015حتى
( 2017يشمل).
3.4ملقدم العرض زبوناً واحداً عىل االقل ،دفع خالل سنة  2017قيمة سنوية ال تقل عن  20مليون ش.ج (يشمل ض.ق.م)
اجاميل ،قبل الرتجيع.
3.5مقدم العرض ال يقدم خدمات شبيهة و/او يقيم عالقات تجارية مع جهات تعمل يف مراهنات رياضة و/او قرعات يف
ارسائيل.
ليس يف املذكور أعاله أن ينقص من التفاصيل املبينة يف كراسة املناقصة وعىل مقدمي العروض قراءة رشوط الحد األدىن املبينة
بتفصيل أكرث يف مستندات املناقصة.
 .4ميكن الحصول عىل كراسة املناقصة كاملة من مكاتب املجلس بعد تنسيق مع مندوب االتصال ،موطي يوخباز يف موقع
اإلنرتنت عىل العنوان mottiy@.winner.co.il :وتل .03-9208844 :عىل مسؤولية مقدمي العروض فحص بشكل جار
اإلعالنات املنشورة يف موقع اإلنرتنت ،كلام حدث ذلك.
 .5إيضاحات وتفاصيل إضافية حول املناقصة موضوع هذا اإلعالن ،ميكن الحصول عليها من مندوب اإلتصال للمناقصة .تسلم
التوجهات ملندوب اإلتصال يف موعد أقصاه  10حزيران  2018الساعة  .12:00يجري لقاء مقدمي عروض يوم 11حزيران 2018
يف الساعة .11:00
.6يجب إدخال عروض املناقصة اىل صندوق املناقصات املوجود يف الطابق األريض ملكاتب املجلس يف موعد أقصاه  2متوز
 2018الساعة .12:00
 .7يحق للمجلس حسب اعتباراته الحرصية أن يغري أي موعد حدد يف املناقصة.
 .8املجلس ال يلتزم بقبول أي عرض ويحق له إلغاء املناقصة جميعها أو جزء منها حسب اعتباراته الحرصية.
 .9منعاً لإللتباس ،نوضح بهذا أن التعليامت امللزمة بخصوص املناقصة موضوع هذا اإلعالن ،هي التعليامت املحددة يف كراسة
املناقصة فقط ،وهي تغلب املعلومات املنشورة يف هذا اإلعالن.
 .10مستندات املناقصة منصوصة باملذكر للتسهيل فقط وهي معدة للنساء والرجال عىل حد سواء.

