המועצה להסדר ההימורים בספורט
בקשה פומבית ( - )RFIלקבלת מידע לאיתור ארגון המעניק תמיכה למהמרים בפריסה
ארצית ("הבקשה")
.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

.3

המועצה מבקשת לקבל מידע מגורמים ,אשר הינם בעלי ידע וניסיון למתן השירותים
הנדרשים (להלן" :המשיבים") ,והעומדים בדרישות המפורטות להלן ,להגיש מענה
לבקשה:
.2.1

המשיב הינו עמותה  /חל"צ בעלת ניהול תקין.

.2.2

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

.2.3

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

.2.4

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

.2.5

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

את הנוסח המלא של הבקשה ניתן לראות באתר האינטרנט של המועצה בכתובת
 www.winner.co.ilוניתן להורידה מהאתר .באחריות המשיבים לבדוק באופן שוטף את
ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט ,ככל שתהיינה.

.4

כל הרואה עצמו מתאים ,מתבקש להשיב לבקשה.

.5

שאלות בקשר עם הבקשה תוגשנה בכתב בלבד באמצעות הדוא"ל למר רונן גרינפלד ,איש
הקשר לבקשה ,באמצעות דוא"ל .ronen@winner.co.il :פניות לאיש הקשר למכרז יתקבלו
עד לא יאוחר מיום  17בנובמבר .2019

.6

יש להעביר את המענה לבקשה באמצעות דואר אלקטרוני לאיש הקשר ,עד ליום  24בנובמבר
 2019בשעה  .12:00המענה יכלול מסמכים בקובץ וורד (.)Word

.7

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 של המועצה.

 .8בהשתתפותם ,מוותרים המשיבים מראש על כל טענה בעניין סוד מסחרי או עסקי או אחר.
.9

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

.10

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי ההוראות המחייבות לעניין הבקשה נשוא הודעה זו ,הן
ההוראות הקבועות בבקשה בלבד ,והן גוברות על המידע המפורסם בהודעה זו.
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