__ ב____ 2019
__' ב____ התש"פ

בקשה פומבית ( - )RFIלקבלת מידע לאיתור ארגון המעניק תמיכה למהמרים בפריסה
ארצית
.1

בהתאם להסמכת  Responsible Gamingהמוענקת על ידי ארגון ה,European Lotteries -
מבקשת המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן" :המועצה") להתקשר עם ארגון
המעניק תמיכה למהמרים (להלן" :השירותים").

.2

אשר על כן ,בהתאם להוראות תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1993 -מבקשת
המועצה לקבל מידע מגורמים ,אשר הינם בעלי ידע וניסיון למתן השירותים הנדרשים
(להלן" :המשיבים") ,בהתאם לעקרונות המופיעים בבקשה זו )להלן" :הפנייה").

.3

לפיכך ,מבקשת המועצה ממשיבים ,העומדים בדרישות המפורטות להלן ,להגיש מענה
לבקשה לקבלת מידע (:)RFI
.3.1

המשיב הינו עמותה  /חל"צ בעלת ניהול תקין.

.3.2

המשיב הינו ארגון המעניק תמיכה למהמרים בפריסה ארצית (לפחות שלוחה
אחת בדרום ,בצפון ובמרכז).

.3.3

המשיב מעמיד קו טלפון לקבלת עזרה ראשונה למהמרים החשים בסכנה ,וכן
לבעלי תחנות טוטו.

.3.4

המשיב מעניק שירותים של טיפול ,שאינם במסגרת של מוסד סגור.

.3.5

המשיב מעניק סדנאות והרצאות בנושא (ויידרש לעשות כן לעובדי המועצה באם
יידרש).

.4

יובהר כי ,פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד ,אין בה כדי להוות שלב
בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה ואין בה משום התחייבות לפרסם מכרז
בנושא כאמור ,או התחייבות כלפי פרטי המכרז ,ככל שיפורסם כזה .יודגש כי ,אין בפנייה
משום התחייבות של המועצה להמשיך בתהליך זה ,בכל דרך שהיא ,ואיננה מהווה מכרז או
הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספקים.

.5

המועצה לא תישא בכל תשלום או הוצאה ,שייגרמו למי מהמשיבים בגין פנייה זו ועקב
המגעים עמו ,אם יקוימו ,בהקשר לבדיקת המידע או כל הקשר אחר בעניין זה .כל ההוצאות
הכרוכות בהגשת המידע יחולו על המשיב בלבד והמשיב לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי
בגין הגשת המענה לפנייה.

 .6בהשתתפותם ,מוותרים המשיבים מראש על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר.
.7

המועצה אינה מתחייבת להשתמש במידע ,כולו או מקצתו ,למטרת הכנת מכרז ,או לכל מטרה
אחרת.

.8

העברת המידע איננה מעניקה למשיב כל זכות כלפי המועצה ואינה מטילה על המועצה חובה
כלשהי .אם יתקיים הליך מכרז או הזמנה לקבלת הצעות בעתיד בקשר עם השירותים
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הנדרשים ,תהא המועצה רשאית לשנות או להוסיף תנאים ודרישות ,הכל לפי שיקול דעתה
הבלעדי ובהתאם לצרכיה.
.9

המועצה תהא רשאית להעביר כל מידע או נתון הקשור במידע שנמסר בקשר עם פנייה זו ,לכל
אדם הקשור במועצה וכן לפרסם בדרך של מכרז ו/או בדרך אחרת ,כל מידע אשר יצטבר
כתוצאה מהליך זה.

.10

המועצה רשאית ,אולם לא חייבת ,לבקש מן המשיבים להציג עצמם ו/או את הנציג מטעמם
למתן השירותים בפני צוות מקצועי מטעמה בדרך שתיבחר בה .הצגה זו ,אם תתקיים ,תהווה
חלק מהמענה של המשיב לפנייה ותהיה כפופה לאמור בה.

.11

היה ויפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו ,ומבלי להתחייב לפרסום כאמור ,מענה לפנייה לא
יהווה תנאי להשתתפות במכרז ,לא יקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה,
ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

.12

איש הקשר מטעם המועצה לבקשה לקבלת מידע ,אליו יש להפנות את כל הבירורים
והשאלות ,הינו:
מר רונן גרינפלד
דוא"ל ronen@winner.co.il :טל03-9208843 :

.13

שאלות בקשר עם פנייה זו תוגשנה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל לאיש הקשר ,כאמור לעיל.
פניות לאיש הקשר יתקבלו עד לא יאוחר מיום  17בנובמבר ( 2019להלן" :המועד האחרון
לפניות").
המשיב מתבקש להתייחס בשאלותיו למספר הסעיף הרלבנטי בפנייה זו.
על המשיב לוודא ששאלותיו הגיעו בשלמותן לאיש הקשר.
לאחר המועד האחרון לפניות ,תפרסם המועצה במרוכז את השאלות שנשאלו ואת תשובות
המועצה לשאלות אלו באתר המועצה.

.14

.15

.16

אופן מסירת המענה לפנייה זו:
.14.1

יש להעביר את המענה לבקשה לקבלת מידע באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר,
עד ליום  24בנובמבר  2019בשעה .12:00

.14.2

המענה יכלול מסמכים בקובץ וורד (.)Word

תכולת המענה:
.15.1

יש להתייחס לכל תת סעיף ולפרט ביחס לכל השאלות מידע הרלוונטי לדרישות
המועצה ,כמפורט בבקשה זו.

.15.2

ניתן להגיש כל חומר ,מסמכים ומענה נוסף ,על פי שיקול דעת המשיבים.

המסמכים ,אשר מועברים למועצה לצורך מענה על הבקשה לקבלת מידע ,הינם קניינה הרוחני
של המועצה בלבד והמשיבים מוותרים ומעבירים למועצה ,בעצם הגשת המסמכים לבקשה,
כל זכות במסמכים וקניין רוחני בקשר אליהם ,בכלל זה ,מוותרים המשיבים על זכות מוסרית
ועל זכות התביעה בגינה.
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.17

מובהר ומודגש ,כי המשיבים מתבקש להקפיד שלא לצרף התייחסות תמחירית כלשהי ולא
להתייחס להצעה עתידית של מי מהם ,אם וככל שיפורסם מכרז.

.18

פרטי המשיב  -יש לפרט כדלקמן:
.18.1

שם המשיב_________________________

.18.2

מספר ספק/תאגיד____________________

.18.3

כתובת______________________

.18.4

טלפון___________________________

.18.5

פקס____________________________

.18.6

__________________________ EMAIL

.18.7

שנת הקמה_______________________

.18.8

נציג/איש קשר למענה לבקשה לקבלת מידע ___________________

פרטים נוספים על פי שיקול דעת המשיב.
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