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  2020בשנת  18אליפות העולם בכדור מים לנשים עד גיל  והקמת להפקתלהציע הצעות  הזמנה: הנדון

 

אליפות  והקמת להפקת הצעות בזה מזמין") האיגוד(להלן: " בישראל הכדור מים איגוד .1

 .להלן למפורט בכפוף והכל, 2020בחודש ספטמבר  18העולם לנשים עד גיל 

 

 

המציע יחתום על כל מסמכי ההצעה בכל עמוד ועמוד, על ידי המורשים מטעמו. ההצעה  .2

תוגש בשני עותקים, אחד מהם עותק מקור, במשרדי האיגוד לא יאוחר מיום ה' , 

 . 14:00עד לשעה  10/9/2019

 
 

במשרדי איגוד הכדור מים בישראל,  13:00בשעה   3/9/19מפגש  יערך מציעים בתאריך:   .3

 מכון וינגייט, נתניה.

יוצג ע"י נציגי האיגוד דגשים לאירוע. כמו כן יינתן זמן מוקצב לשאלות  המפגשבמהלך 

לח לכלל המציעים. מענה לכלל השאלות יינתן בכתב ו/או במקום ובכל מקרה ייש

תינתן  1.9.19 - המציעים שהשתתפו במפגש המציעים. בנוסף במהלך התקופה עד ה

אפשרות למציעים לשאול שאלות הבהרה. פרסום כל שאלה ותשובת האיגוד יהיה 

 אין כי מודגשבאמצעות דואר אלקטרוני לכלל המציעים שהשתתפו במפגש  המציעים. 

  .זה מציעים במפגש להשתתף חובה

 

 בתוקף למשך פרק זמן של חודש מהמועד האחרון להגשתה. ההצעה תהיה .4

  

 רשאים להגיש הצעות מציעים העומדים בכל התנאים המצטברים להלן:  .5

 

. מציע שהוא תאגיד ספורט/ חוק פי על הרשום תאגידעוסק מורשה או הוא  המציע .א

לצורך עמידה בתנאי זה יצרף אינו רשאי להציע הצעות. עמותה החבר/ה באיגוד 

המציע צילום תעודת זהות, תעודת עוסק מורשה או אישור על רישום התאגיד 

 ברשם החברות/רשם העמותות. היה המציע תאגיד יצורפו להצעתו המסמכים 



   

 

 

) 2) פירוט הרכב בעלי המניות ומבנה הנהלת המציע ובעלי השליטה; (1הבאים: (

מרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים אישור עדכני על רישום המציע ב

) אישור עו"ד או רו"ח על היות המציע תאגיד קיים ועל היות החתומים 3מסוגו; (

 והמציע במידה) 4בשמו על מסמכי ההצעה רשאים לחייב את המציע בחתימתם; (

 תקף, העמותות רשם מטעם, תקין ניהול על אישור להצעתו לצרף עליו, עמותה הינו

(תוך שהמציע מתחייב לדאוג לקיומו של אישור ניהול תקין לכל  השוטפת לשנה

  .אורך התקופה הרלוונטית) 

 

המציע בעל ניסיון מוכח בהפקת אירועים דומים בדגש על אירועים ו/או כנסים   .ב

 בינלאומיים. 

 

 וכן' וכו תאורה, במות עם תאומים שדורשים באירועיםמוכח  ניסיון בעל המציע .ג

לינות,  כגון שונים אלמנטים המשלבים אירועים של והפקה בהקמה ןניסיו בעל הוא

 "ב. וכיו תחרות מתחם הקמת, תחבורה, הסעדה

 

, לצורך ביצוע דין פי על הנדרשים וההיתרים הרישיונות כל בעל הוא המציע .ד

 התחייבויותיו ומתן השירותים לאיגוד. 

 

(להלן:  1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 סעיף בתנאי עומד המציע .ה

, זרים עובדים חוק לפי") בנוגע להעדר הרשעות  ציבוריים גופים עסקות חוק"

 .1987-"זתשמ, מינימום שכר וחוק 1991-"אתשנ

 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות: המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי .ו

 

אישור תקף מפקיד מורשה (פקיד שומה או מנהל המכס ומע"מ), מרואה  )1(

חשבון או מיועץ מס, כי הוא מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו 

לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור 

 מלנהלם.

מרואה חשבון או מיועץ מס, כי הוא אישור תקף מפקיד מורשה כאמור,  )2(

נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל  מע"מ על עסקאות 

 שמוטל עליהם מס לפי חוק מס ערך מוסף.

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, לעניין קיום 2המציע עומד בתנאי סעיף  )3(

 דיני העבודה.

 

ות החקיקה, התקנות וכו' המציע מקיים ויקיים בכל תקופת הצעתו את כל הורא .ז

 הרלוונטיות בתחום העסקת עובדים.



   

 

 

לא עומדות כנגד המציע ומי מבעליו תביעות משפטיות/הליכים משפטיים הנוגעים  .ח

 לפירוק/לפשיטת רגל/לכינוס נכסים/לצווי פינוי.

 

בכפוף לאמור בהזמנה זו ונספחיה, במידה והצעתו של המציע תתקבל, מתחייב  .ט

ם בנוסח שייקבע על ידי האיגוד, תוך ביצוע השינויים המציע לחתום על הסכ

לפי העניין בהתאם לזהותו של המציע, צורת התאגדותו (אדם פרטי,  המחויבים

חברה וכו') והתנאים האמורים בהזמנה זו על נספחיה. הנוסח הקובע להתקשרות 

 בין הצדדים יהיה אך ורק בהתאם להסכם שייחתם. 

 

ים המעידים על עמידתו בתנאים כאמור לעיל על המציע לצרף להצעתו מסמכ .י

לרבות ביחס לניסיון הקודם. האיגוד יהיה רשאי לדרוש מסמכים נוספים, לערוך 

 בדיקות מטעמו והכל לפי שיקול דעתו. 

 

 

 :הבאים למרכיבים התייחסותתכלול  ההצעה .6

  את  להגיש הצעה לקיום אליפות העולם. המציע מצהיר כי קרא מחויבהמציע 

 Rules & Regulation and Event Guide " :להלן לשם הנוחות)RREG וכן את ההסכם ("

  ").העולמי האיגוד עם ההסכם(להלן: "   FINAשנחתם בין איגוד הכדור מים הישראלי לבין 

וההסכם עם האיגוד  RRGE-ה עותק לקבל מחויבים לעיל 2 בסעיף כאמור בהליך המשתתפים

   . זו הזמנה מפרטי נפרד בלתי חלק מהווים אשר העולמי

 

, RREG-וה העולמיבמקרה של סתירה בין הזמנה זו לבין הוראות ההסכם עם האיגוד 

. זאת מבלי לגרוע מכך מן RRGE-וה העולמיתגברנה ההוראות של ההסכם עם האיגוד 

  לעיל.  5האמור בסעיף 

  

יה יפה גם למען הסר ספק כל התייחסות בהזמנה זו בנוגע להסכם עם האיגוד העולמי כוחה יה

ביחס לכל הסכם נוסף שייחתם עם האיגוד העולמי להפקת תחרויות לאורך כל התקופה נשוא 

הזמנה זו. ככל שייחתם/ייחתמו הסכם/הסכמים נוספים כאמור, הם יועברו לידיעת המציע 

  בסמוך לחתימתם ותנאיהם יחייבו את המציע.

 

כל מקרה ההצעה לא תפחת המציע יגיש הצעה המתייחסת לאלמנטים הבאים. מובהר כי ב .7

. המציע יפרט העולמיוההסכם עם האיגוד  RREG -בשום מרכיב מהמחויבות שיש עפ"י ה

 בהצעתו את הכלול בהתייחס לכל הפחות לסעיפים  הבאים:

 עמידה, RREGל  בהתאם וכללים נהלים מול עבודה , העולמי האיגוד מול התחרות תיאום •
  ביותר. הגבוהה לאומית הבין והמקובל ברמה התקנים לפי בסטנדרטים



   

 

  ומאמנים. משלחות ראשי מול תפעול,  התחרות של מקצועי וניהול ספורט תיאום •

 

 השירותים על ופיקוח ספקים בחירת, והוצאות הכנסות ח"דו כולל וניהולו תקציב הכנת •
   השונים הספקים י"ע הניתנים

 תשלומים., חוזים סגירת, הספקים מול מ"מו ניהול 

 

  לתחרות. החסות נותני מול טיפול •

 

 .' וכו מלונות, תחרות אתר סיור – הארגון לנציגי מקדים הכנה סיור הכנת •

 

 הכנת הבריכות, לתחרות תשתיות הכנת – האיגוד דרישות לפי התחרות של אתר  ובנייה הכנה •
 צוות, חימום מתחם, ומשקאות מזון,  תקשורת בינוי תאורה הגברה הקרנה -טכני ציוד, 

 .' וכו תפעול צוות, רפואי

 

 .' וכו שידור, טכני צוות ,אינטרנט מערך בניית מחשוב אחריות •

 

 . והתקשורת  העיתונות במערך טיפול •

 

 . והפרסום הציבור יחסי בנושא טיפול •

 

 התחרות. מנחה מול ועבודה תדרוך •

 

 שופטים. צוות, VIP ב טיפול •

 
 מסיבה.|  סיום טקס|  פתיחה טקס הפקת •

 מידע אתר,  משלחות טיסות מלונות רישום לצורך האנגלית בשפה  אינטרנט אתר בניית •
  האיגוד. דרך לינק כולל, העולמי האיגוד מול בתיאום

 דוחות והפקת עיבוד הרשמה אישורי שליחת,  כספים גבייה, רישום ניהול - רישום מרכז •
  לשטח. ונתונים

 בשדה בהתאם לצורך.  קליטה עמדות הצבת -התעופה בשדה המודיעין יידוע  •

  והשופטים. המלווים הצוות אנשי, לספורטאים מלון בתי תיאום מול  •

  התיירות. לאתר הסעות,  במלונות המשתתפים לקבלת תפעול צוות •

 . VIPניהול ותפעול הסעות מ/ל שדה תעופה, אתר התחרות, הסעות  – היסעים •

  שופטים.|  המארגן לצוות אירוע, בכיר צוות אירוח •

  .'וכו תגים, משתתף תיקי,  גרפי עיצוב ודפוס שילוט מיתוג הפקות •

  . הצורך במידת סימולטני תרגום, מקצועי תרגום שירותי •

 מהנדסי אישור,  אבטחה תוכנית,  לאירוע בטיחות תוכנית הכנת – ובטיחות בטחון •
 פרויקט.  ליווי,  וחשמל בטיחות,  קונסטרוקציה

 . כללי וניהול פיקוח, האיגודים מול השנה כל במהלך שוטפות ועבודה הכנה סטאטוס פגישות •

  מתחמי האירוע.  סידור – תרשים הכנת •

 דגלים+  המנונים •

 



   

 מובהר כי בשלב זה אין וודאות באשר לתקציב ההכנסות ומפרט האירוע וקיימת

ההצעה תכלול את הסעיפים אפשרות לשינויים והתאמות הנובעים מכך. על כן 

 הבאים:

 

עלות כח אדם מטעם  בתוך המחיר יהיה כלול  -ול והפקת הפרויקטהצעת מחיר לניה .א

 לא. ההצעה הכספית ובמובחן לרבות תכולתה במפורש שתצויןהמציע ועל חשבונו 

תכלול בסעיף זה עלויות ספקי משנה ( כגון הסעדה, תחבורה, ספקי במות וכיו"ב), וכן 

לאירוע, חלקו יהיו  עלויות של כח אדם נוסף (חלקו יהיה מתנדבים שיקצה האיגוד

עובדים שיועסקו ע"י המציע בתיאום עם האיגוד, וחלקו יהיה כח אדם של האיגוד 

  בתיאום עם המציע). הפרויקטשיועסק לצורך 

  ההצעה תינתן באחד משלושה אופנים: .ב

i. .מחיר קבוע על ההצעה  

ii.  במקרה כזה המציע יציין במפורש  .הפרויקטמחיר שנגזר כאחוזים מתקציב

 ציב ומה לא נכלל. מה נכלל בתק

iii.  מחיר שהוא שילוב של השניים: מחיר קבוע כבסיס בתוספת אחוז מתקציב

. במקרה זה המציע יציין את המדרגה המוצעת וכן מה נכלל הפרויקט

  בתקציב. 

 המציע יתייחס בצורה מפורטת מה נכלל בהצעתו בסעיף א' לעיל ומה לא נכלל.  .ג

 בפועל מטעם המציע.  הפרויקטהמציע יציין בצורה מפורשת מי יהיה מנהל  .ד

 .ויצרף מסמכים מתאימים הרלבנטי המוכח להפקת האירוע ניסיונוהמציע יציין את  .ה

ו/או  זה התייחסותו הכוללת לגבי כל אחד מהסעיפים המצויים בסעיף  ייתןהמציע  .ו

נושאים אחרים שהוא מוצא לנכון וזאת בהתאם לתפיסתו המקצועית לצורך הפקת 

  האירוע ברוח הדברים שהוצגו בפגישת המציעים.

 המציע יציג בהצעתו תכנית מסגרת כללית ( אומדן ראשוני) של תקציב האירוע. .ז

המציע ייתן התייחסותו המפורשת כבר בהגשת ההצעה על יכולת האשראי / תנאי  .ח

 שלום המוצעים מבחינתו.הת

 מובהר כי המרכיבים הבאים לא יהיו באחריות המציע ו/או על חשבונו: .8

  /מקום האירועשכירת האולם .א

 לאיגוד העולמי. זיכיוןתשלום דמי  .ב

המציע ימנה .  זו בהזמנה כמפורט האדם כח למעט מתנדבים או/ו אדם לכח תשלום .ג

סופי יילקח בחשבון כמות כח מטעמו כח אדם ויפרט כח אדם זה בהצעתו. בתמחור ה

 האדם שיוסכם כי על המציע יהיה לשכור על חשבונו. 

וכן תיאום ספורט וניהול מקצועי של התחרות עולמי מובהר כי תיאום התחרות מול האיגוד ה
. עולמיו/או האיגוד ה הכדור מיםלא יהיה ע"י המציע ו/או מי מטעמו ומסור בלעדית לאיגוד 

. כמו כן RREGלעבודה עפ"י הכללים המצויים ב  מחויבר יהיה יחד עם זאת המציע הנבח
. המציע לא יהיה בקשר עולמיבנושאים הקשורים למיתוג המציע יפעל עפ"י מדיניות האיגוד ה

, בעניינים אלו. נושאים אלו יטופלו ע"י צוות האיגוד האורגני העולמיישיר עם האיגוד 
 בהתאם להנחיות מנכ"ל האיגוד.

 



   

  התייחסותו המפורטת בסעיפים הנדונים לנקודות הבאות:המציע ייתן  .9

 

 ככל"ב וכיו הצעות קבלת, סיורים, והיערכות תיאום ישיבות כוללת המחיר הצעת .א

 .ההצעה ביצוע לצורך שיידרש

 

 בכללם ביטוחים, עובדיו מול מעסיקים וחבות שכר, משנה לספקי תשלום המציע באחריות

 ללא כמוטב יופיע האיגוד בו תחרויות ארגון הכולל מקצועית אחריות וביטוח' ג צד ביטוח

  .שיבוב זכות

  :דגשים .ב

לצורך קיום התחרות תגובש רשימה של המציע יחד עם האיגוד של  : ציוד •

ציודים נדרשים. האיגוד יפנה לקרן המתקנים על מנת לבחון מה מהפריטים 

ים, מסלול, שעריםמאושר לרכישה מכספי קרן המתקנים. הציוד יכלול ככלל: 

, מחשבים, מנצחים דוכני, שלטים, מסלולי שיפוט, גדרות, במהכדורים, 

 ההתקשרות ביצוע לצורך המציע בשימוש יהיה ציוד כאמור -מצלמות, מסכים

 ציודים לרכוש ירצה שהאיגוד ככל, ולא יהווה חלק מהצעת המציע. בלבד

 להתאמת לאיגוד ולייעוץ לעזרה המציע יעמוד האיגוד אירועי לצורך נוספים

ככל הנדרש כחלק בלתי נפרד מזכייתו של המציע וללא  לאירועים הציוד

 .תמורה נוספת

כחלק בלתי  חשבונו ועל המציע"י ע יסופקו, ככלל, הבאים והחומרים הציודים •

 :נפרד מההצעה

ככל שיידרשו, חומרי דפוס כאמור לעיל ( כולל גרפיקה), ותקשורת , כבלי חשמל בדים

  ה., תאורה והגבר במות

הציוד יסופק בכמות הנדרשת לצורך ביצוע התחייבויות האיגוד והמציע בכל הנוגע 

לקיום התחרות. הציוד יהיה מאיכות טובה ומספקים מוכרים באישור האיגוד. בכל 

  וכן בתקנים ו/או בהוראות דין  RRGEהנוגע לציוד הנדרש לעמוד בדרישות המפורטות 

  

  

המציע לדאוג לאספקת ציוד העומד בכל  אחרות (כדוגמת כבלי חשמל), באחריות

  ההוראות החלות בעניין.

הצעת המחיר תביא בחשבון שהמציע נושא על חשבונו (לרבות באמצעות קבלני  •

משנה) בכל השירותים הנדרשים ממנו בהתאם להזמנה זו ובהתאם לדרישות 

המצופות לגבי כלל האירוע. על אף האמור, האיגוד יהיה רשאי לקבוע לפי 

דעתו כי לגבי סעיף  זה או אחר יינתנו על ידי המציע רק חלק מן  שיקול

השירותים או לקבוע כי באירוע זה או אחר יידרשו שירותים נוספים והתמורה 

תותאם בהתאם (תופחת או תוגדל בהתאם לעניין). בכל מקרה המציע לא יהיה 

 זכאי לתמורה בגין שירותים שלא יינתנו על ידו או באמצעותו. 



   

 

 

שהוא  וסוג למען הסר ספק מובהר כי כל פרסום או חסות מכל מין •

יהיה באישור האיגוד, בכתב ומראש,  /האירועבשטח התחרות /תעשהשייעשה

לאיגוד בלבד. יחד עם זאת האיגוד  כל תשלום או זכות בשל כך יהיו שייכים ו

יהיה רשאי, אך לא חייב, לנתב את התמורה המתקבלת מחסות או פרסום 

  לטובת השבחת התחרות בתאום עם המציע. כאמור,

כמו כן, התשלום בגין כרטיסים וכל תשלום אחר שיתקבל בגין האירוע/התחרות, 

  יהיה שייך לאיגוד לכל דבר ועניין ויועבר לאיגוד מיד עם קבלתו.

מציע שהצעתו תיבחר יחויב להפקיד להבטחת קיום התחייבויותיו ערבות  •

בתוך שבעה ימים מיום ₪   75000סך של בנקאית אוטונומית צמודה למדד ב

. הערבות תושב למציע בתוך שבעה ימים לאחר קיום עמוחתימת הסכם 

  האירוע האחרון, ככל שלא יוחלט על מימושה. 

 לתפיסת והתאמתה המקצועיות ברמת בהתחשב השאר בין ,השונות המציעים הצעות את יבחן האיגוד

 עם מ"מו לקיים רשאי האיגוד .המקצועית ולגישה המוצע למחיר ,המציע לניסיון ,האיגוד של העולם

 חייב אינו האיגוד .הבלעדי דעתו שיקול כפי הכל ,מציעים למספר הזכייה לפצל ואף ,חלקם או המציעים

מובהר כי ככל שהאיגוד יתקשר עם המציע הוא אינו  .כלשהי הצעה או ביותר הזולה ההצעה את לקבל
  לקבל את כלל סעיפי ההצעה. מחויב

 בין שייחתם ההסכם נוסח יהיה המחייב הנוסח .המכרזים דיני יחולו לא הצעות להציע ההזמנה על

  .הצדדים

יהיה רשאי להודיע על ביטול ההליך להזמנת הצעות בכל שלב וכן אינו מתחייב להתקשר  האיגודכי  מובהר

  .עם מציע כלשהו ביחס לאירוע

 


