
 

 

להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ, דוברות ויחסי ציבור  08/22להזמנה מס'  3הבהרה מס'  מסמך

 להתאחדות לכדורגל בישראל

 

 תשובה שאלה

 זו שבקשה להבין ניתן המכרז קריאת מתוך

 .קיים אם, ספורט איגוד עם להסכם רק נוגעת

 כי להבין ניתן לשאלות תשובתכם מתוך

 בבקשת שיוזכר לקוח עם הסכם בכל מדובר

 .המועמדות

לדעת איזה מהשניים הנ"ל תקף,  נשמח

 אם האופציה השנייה תקפה, –ובנוסף 

שכן  –שוב שתשקלו לוותר על בקשה זו  נבקש

גם כאשר משחירים את המספרים, יש סעיפים 

 ותתי סעיפים. 

 לא, ללקוחותינו כבוד מתוך, לפחות אנחנו

 מבלי עימם חלקי או הסכם למסור נוכל

 .לכך הסכמתם את שנבקש

ונבקש ולא יסכימו, האם ניפסל להגשה?  היה

 זו בקשה שראוי לשקול לוותר עליה. –בעיננו 

 

 מתקבלת.  הבקשה

יבוא הנוסח המתוקן  64נוסח סעיף  תחת

ספורט  איגודיעם  ההתקשרותשלהלן: "פרטי 

 שם: לרבות, שישנם ככלגדולים, 

; משכה ההתקשרות מועדהמזמין; /הלקוח

 העבודה עיקרי; ההתקשרות של הכספי היקפה

 ".מזמין/בלקוח קשר איש פרטי; שבוצעה

 המתוקן הנוסח יבוא 65.2 סעיף נוסח תחת

 מזמיניםההתקשרות עם  פרטי: " שלהלן

 שם: לרבותגדולים,  ציבוריים גופים שהינם

; משכה ההתקשרות מועדהמזמין; /הלקוח

 העבודה עיקרי; ההתקשרות של הכספי היקפה

 ".מזמין/בלקוח קשר איש פרטי; שבוצעה

 

נותרים בעינם,  ההזמנה תנאי יתר, כי מובהר

 מסמכות לגרוע כדי באמור אין כיובפרט, 

 למסמכי 66 סעיף מכוח, היתר בין, ההתאחדות

או /ו אישורים ממציע לדרוש, ההזמנה

 .בהמצאתם צורך יש שלדעתה נוספים מסמכים

 

 :מובהר כי

לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי אלא אם צוין אחרת,  .1

 ההזמנה.

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, יחייבו את המציעים וייחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מההזמנה.

המציע יצרף להצעתו להזמנה מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום  .3

 ידו בכל עמוד.-על

 -"ב תשנ, מכרזים חובת בחוק כהגדרתו מכרז אינהמך זה מס נשוא ההזמנה כי, מובהר .4

-"בתשנ, המכרזים חובת חוק כי, מובהר. המכרזים דיני הוראות עליה יחולו ולא 1992

ועל הליך זה. גם אם  ההתאחדות על חלים אינם זה חוק מתוקף שהותקנו והתקנות 1992



שימוש במונח "מכרז" )בין ע"י ההתאחדות ובין ע"י מי מהמציעים(  זה מסמךנעשה ב

 הדבר נעשה למען הנוחות בלבד.


