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מנהלת הליגות לכדורגל
ההתאחדות לכדורגל בישראל

הליך תחרותי מס' 02/2019
לקבלת זיכיון להפקת אלבום איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני
הכדורגל המשתתפים בתחרויות ליגת העל ,הליגה הלאומית ונבחרות ישראל
לגברים ולנשים במדי הנבחרות והקבוצות

חלק א'  -כללי
הליך תחרותי מס'  02/2019לקבלת זיכיון להפקת אלבום איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני הכדורגל
המשתתפים בתחרויות ליגת העל ,הליגה הלאומית ונבחרות ישראל לגברים ולנשים במדי הנבחרות והקבוצות
 .1מבוא
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ ("המנהלת" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות לקבלת
זיכיון להפקת אלבום/י איסוף העוסקים בתחרויות הכדורגל המקצועני בישראל כהגדרת המונחים בהליך זה.
.1.1

מסמכי ההליך ותיקונם  -מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את תנאיה ,את עיקרי הזיכיון המוצע ,את נוהל
בחירת הזוכה/ים וכן את הנספחים הדרושים למציע לשם הגשת הצעה.

.1.2

למסמכי ההליך עשויים להתווסף במהלך הליכי הבחירה של הזוכה ,מסמכים ,תוספות ,או הבהרות ,והם יהוו
חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

.1.3

כמו כן המנהלת שומרת על זכותה לעדכן את נוסח הסכם הזיכיון שייתחם בינה לבין המציע הזוכה ,בין היתר,
בעקבות תיקונים או עדכונים שיתקבלו ויאושרו במהלך ניהול ההליך עד המועד להגשת ההצעות ו/או בעקבות
עדכונים בתכולת השירותים שיתקבלו לגביהם החלטות על ידי הגופים המוסמכים לאחר מועד קבלת ההודעה
על הזכיה ,ובלבד שאלו יוסכמו על ידי הזכיין הנבחר .עדכונים כאמור יתבצעו בהתאם להוראות הדין.

.1.4

המנהלת רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתקן או לשנות את המסמכים הנ"ל בהודעה מתאימה
שתפורסם באתר האינטרנט של המנהלת ,והמשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם
לשינויים כאמור.

.1.5

פרשנות מסמכי ההליך ואי תחולת חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב  - 1992 -מסמכי ההליך יתפרשו ,ככל הניתן,
במקשה אחת וכמשלימים זה את זה .בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שיקבע
על ידי המנהלת.

.1.6

מובהר ומודגש כי המ הלת אי ה גוף החייב על פי דין לפרסם מכרזים ,והזמ ה זו ביחד עם כל המסמכים
המצורפים לה הי ה הזמ ה להציע הצעות על פי די י החוזים ואי ה מכרז במשמעותו המשפטית המקובלת.
ההליך למיון הצעות ול יהול משא ומתן שיתקיים על ידי המ הלת ,אם וככל שיוחלט על קיומו ,לא יהא כפוף
לחובות מכוח די י המכרזים .מבלי לגרוע מן האמור בשל אופיו של ההליך הוא יתנהל בצורה שוויונית ושקופה
תוך שמירה על עקרונות של תחרות חופשית ופתוחה.

.1.7

מטרת המנהלת בהתקשרות זו היא  -מלבד מקסום ההכנסות הכספיות של המנהלת ושותפיה  -קידום מותג
הכדורגל הישראלי ,הנגשתו לילדים ,ילדות ובני נוער ,קידום הערכים אותם מקדמת מנהלת הליגות לכדורגל.
המנהלת רואה חשיבות בבחירה במציע אשר יסייע למנהלת בהשגת המטרה האמורה.

.1.8

אישור ההתקשרות  -מובהר כי הזכייה בהליך זה כפופה לקבלת האישורים מכל האורגנים המוסמכים של
המנהלת (לרבות דירקטוריון המנהלת); בהשתתפותו בהליך זה מאשר המשתתף כי הוא מודע לכך כי ייתכן
וההתקשרות נשוא הסכם זה לא תאושר על ידי האורגנים המוסמכים של המנהלת ,וזאת מכל סיבה שהיא
ובכל שלב שהוא ,דבר אשר עשוי להוביל לביטול ההליך ו/או זכיית המציע הזוכה ,וכי בשום מקרה לא תהיה
לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם כך.

 .2הגדרות
במסמכי הליך זה למונחים המפורטים להלן תינתן המשמעות הבאה:
.2.1

"ההליך" או "מסמכי ההליך"  -מסמך זה ,לרבות כל מסמך או נספח המצורפים לו ,ובין היתר ההסכם  -כפי
שעודכנו או תוקנו מעת לעת.

.2.2

"ההסכם" -ההסכם המצורף למסמכיו ההליך על נספחיו.

.2.3

"ההתאחדות"  -ההתאחדות לכדורגל בישראל (ע.ר.58-000171-7 ).

.2.4

"הזוכה"  -מציע אשר הצעתו תיבחר ותוכרז כהצעה הזוכה.

.2.5

"הזיכיון"  -כהגדרת מונח זה בהסכם.

.2.6

"החברה"  -המנהלת או ועדת הבחירה שלה ,לפי העניין.

.2.7

"המציע"  -מי שהגיש הצעה בהליך בין אם המדובר במציע יחיד או במספר מציעים אשר הגישו הצעה במשותף.

.2.8

"תקופת הזיכיון"  -כהגדרתה בהסכם.

 .3מסמכי ההליך
להצעה יצורפו המסמכים הבאים כאשר המנהלת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת לעצמה את הזכות לדרוש
מהמציעים  -כולם או חלקם – להשלים מסמכים שלא הוגשו וכן להציג אישורים ו/או מסמכים נוספים (ובכלל זאת
לדרוש הצגת אישורים והתחייבויות שונות מגופי המדינה ,במידת הצורך ו/או להשלים פרטים שונים בהצעתם לרבות

הצגת ניסיון נוסף ו/או מידע נוסף) שלדעתה יש עניין בהמצאתם; המסמכים יוגשו כשהם מלאים וחתומים (כנדרש
בכל מסמך ובשולי כל דף בעט בלבד) ,על פי הוראות הליך זה (ביחד " -מסמכי ההליך"):
.3.1

חלק א'  -כללי;

.3.2

חלק ב'  -הצהרת המציע בהליך;

.3.3

חלק ג'  -אישור עורך דין בדבר רישום תאגיד ,מענו וזכויות חתימה;

.3.4

חלק ד'  -אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין;

.3.5

חלק ג'  -הצעת המחיר;

.3.6

חלק ו'  -פירוט לגבי המציע וההצעה;

.3.7

חלק ז'  -הסכם ההתקשרות;
אי צירוף המסמכים הנ"ל  -או כל חלק מהם  -על ידי המציע ,עלול להביא לפסילת המציע מהשתתפות בהליך וזאת
לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת הבחירה.

 .4וועדת הבחירה
.4.1

ההליך התחרותי ייערך ,ירוכז ויבוצע ,לכל דבר ועניין ,על ידי ועדת בחירה אשר החברים בה יקבעו ,מעת לעת,
ועל פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של מנכ"ל המנהלת ("ועדת הבחירה") .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
כל התקשרות כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של המנהלת וההתאחדות ,לתקנוניהן ,ולקבלת מלוא
האישורים הדרושים על פי דין.

.4.2

ועדת הבחירה תכלול שלושה חברים לפחות וביניהם חבר בעל השכלה משפטית; ועדת הבחירה מוסמכת לקבוע
את סדרי התכנסותה (לכל דבר ועניין) ,זהות המשתתפים בדיוניה ,לרבות הקוורום הדרוש ואופן ההתכנסות,
ואופן קבלת ההחלטות במסגרת פעילותה לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט.

.4.3

לוועדת הבחירה תוענקנה מלוא הסמכויות הדרושות לניהול ההליך ובין היתר מתן מענה לשאלות ההבהרה,
קיום מו"מ או הליכי התמחרות וכיו"ב כל פעולה אחרת הנדרשת מצד עורך ההליך ,ובכלל זאת (ומבלי לגרוע
מיתר הסמכויות המוקנות לה) הסמכויות לבצע כל שינוי ביחס לכל אחד מהמועדים המנויים בהליך; הסמכות
להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך (לרבות הסכם ההתקשרות) ביוזמתה או בתשובה לשאלות
המשתתפים (השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ומתנאיו) ועוד.

.4.4

ועדת הבחירה תוכל לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך ,היתר ,אישור ,רישיון או כל מסמך אחר
המהווה תנאי מוקדם לקיום ההצעה ,להשלים המצאתו למנהלת תוך פרק זמן שיקבע ע"י ועדת הבחירה ו/או
לזמנו לשימוע בפני ועדת הבחירה לצורך מתן הבהרות ו/או השלמות ,לפנות למציע בבקשה לקבלת הבהרות
בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו ,לאפשר למציע להציג ניסיון
נוסף מעבר לזה שיפורט על ידו בהצעתו ו/או כל מידע או פרט חסר אחר בהצעתו  -הכל כפי שתמצא לנכון .לעניין
זה תבחין ועדת הבחירה בין דרישותיו המהותיות של ההליך ,החייבות להתקיים במועד הגשת ההצעה ,לבין
הדרכים להוכחתן ,אשר יכול ויוכחו גם לאחר הגשת ההצעה.

.4.5

ועדת הבחירה תוכל לפסול את הצעת המציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר
לא התייצב לשימוע בפני ועדת הבחירה ,במועדים אותה קבעה המנהלת.

.4.6

ועדת הבחירה תוכל לפסול הצעת מציע ,אשר ערך שינוי או תוספת במסמכי ההליך ,לרבות בטופס ההצעה ,או
ציין כל הסתייגות לגבי התנאים המופיעים בהם ,בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך
אחרת ,ולחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות כאילו לא נעשו .כן תוכל ועדת הבחירה
לדחות או לפסול הצעת מציע אשר יתברר כי בפועל איננו בעל האיתנות הפיננסית ו/או היכולות הכספיות לביצוע
השירותים נשוא ההליך ,לרבות בנסיבות בהן ננקטו כנגד המציע הליכי פירוק ,פשיטת רגל ,הקפאת הליכים,
הוצא כנגדו צו כינוס נכסים ,מונה למציע כונס נכסים זמנים או קבוע וכיוצ"ב .ועדת הבחירה תוכל לדחות או
לפסול את הצעתו של מציע ,במקרה שמתנהלים נגדו או נגד בעל עניין או נושא משרה בו הליכים פליליים או
חקירות בקשר עם עבירה שיש לה נגיעות מהותית להליך זה ו/או במקרה שמציע או בעל עניין או נושא משרה
בו הורשעו בעבר כאמור .ועדת הבחירה תוכל לדחות או לפסול את הצעתו של מציע במקרה של התרחשות אירוע
יוצא דופן ,אשר יש בו לפי שיקול דעתה של ועדת הבחירה להשליך שלילית באופן מהותי על יכולת המציע לבצע
את הנדרש במסמכי ההליך ,וכן לדחות את הצעתו בכל מקרה בו הגיש המציע מידע שקרי ,מטעה ,מוטעה לוועדת
הבחירה או בכל מקרה של גילוי אירוע או מידע אשר אילו נגלו במועד מוקדם יותר היה בהם להשפיע על אישור
המציע.

.4.7

אלא אם יוחלט אחרת על ידי וועדת הבחירה ,בין אם באופן קבוע או אד-הוק ,החלטות וועדת הבחירה לרבות
כל עדכון ו/או ההבהרה הנוגעים למסמכי ההליך ,תפורסמנה באתר המנהלת בכתובת www.football.co.il
תחת לשונית "פרסומים".

 .5קבלת מסמכי ההליך ,שאלות ,הבהרות ותיקון פגמים
.5.1

מציע אשר יהא מעוניין להשתתף בהליך זה ולהגיש הצעה יפנה באמצעות דוא"ל  motty@football.co.ilעד לא
יאוחר מיום  3.8.2019בשעה  12:00בבקשה לקבל את מסמכי ההליך תוך ציון פרטיו ופרטי איש קשר מטעמו.
המנהלת תעביר את מסמכי ההליך לכתובת דוא"ל אותה ימסור הפונה .את ההצעות ניתן להגיש אך ורק על גבי
מסמכים שיתקבלו מאת המנהלת.

.5.2

על המציע לבדוק את מסמכי ההליך ביסודיות .שאלות ובקשות להבהרה בקשר עם ההליך התחרותי יש להפנות,
בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל  motty@football.co.ilו/או פקס  03-3734055עד לא יאוחר מיום 25.7.2019
בשעה  .12:00באחריות הפונה לקבל אישור כתוב מהמנהלת כי פנייתו התקבלה.

.5.3

התשובות לשאלות ולבקשות ההבהרה (ו/או כל עדכון ו/או תיקון אחר) יפורסמו באתר המנהלת כאמור בסעיף
 4.7לעיל (המנהלת לא תפרסם ,ככל הניתן ,את זהות הפונה ו/או תסתיר ,ככל הניתן ,פרטים מפנייתו אשר יחשפו
את זהותו) .באחריות המשתתפים להתעדכן כל העת באתר האינטרנט של המנהלת וזאת עד למועד להגשת
ההצעות ,והם יהיו מנועים מהעלאת כל טענה בדבר אי ידיעת פרט או שינוי או עדכון כלשהו שפורסם.

.5.4

כל תשובה של המנהלת ו/או של נציגיה למשתתפים בהליך תהא בכתב בלבד ואין כל תוקף לתשובה שתינתן
בדרך אחרת .המנהלת לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה ,יועציה ,באי כוחה ,קבלני
משנה מטעמה ו/או כל אדם אחר.

.5.5

תשובות המנהלת (ו/או כל עדכון ו/או תיקון אחר) אשר יועלו לאתר האינטרנט של המנהלת ייחשבו כחלק בלתי
נפרד ממסמכי ההליך התחרותי וכל מציע יידרש לצרפם בחתימתו למסמכי ההגשה.

.5.6

מציע שלא יפנה לקבלת הבהרות בתוך המועד האמור לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי
בהירות ,סתירות או אי התאמות כאמור.

.5.7

עורך ההליך רשאי בכל עת ,קודם המועד הקובע (כהגדרתו להלן) ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך
התחרותי ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
ממסמכי ההליך התחרותי ומתנאיו ויפורסמו לידיעתם של כל המשתתפים.

 .6מועד ומקום הגשת ההצעה
.6.1

על מורשי החתימה של המציע לחתום על כל מסמכי ההליך (חתימה  +חותמת) בעט בלבד; מסמכים אלה (ללא
יוצא מן הכלל) יוכנסו למעטפה אחת אשר תכלול את כל מסמכי ההליך ואת כל המסמכים ו/או האישורים שעל
המציע להגיש ,ועליה ירשם באותיות בולטות שם המציע .

.6.2

את המעטפות הסגורות יש להגיש במסירה אישית עד יום  4.8.2019בשעה "( 12:00המועד הקובע") לתיבת
ההצעות בדלפק הקבלה במשרדי המנהלת בדרך בן גוריון ( 1מגדל בסר  ,2קומה  ,)30בני ברק.

.6.3

בכפוף להפקדת המעטפות בתיבת ההצעות ימסר למגיש ההצעה אישור בדבר הגשת מסמכי ההגשה המהווה
תנאי להשתתפות בהליך התחרותי ("אישור ההגשה"); מובהר כי אישור ההגשה לא יהווה ,בשום צורה או אופן,
הכרה כלשהי בעמידת המציע בתנאי ההליך ודרישותיו.

.6.4

למען הסר ספק ,מובהר כי לא ניתן להגיש את מסמכי ההגשה באמצעות דואר ו/או פקס ו/או דוא"ל וכי יש
להפקידם פיזית במשרדי המנהלת (אלא אם תחולנה נסיבות שבעקבותיהן תחליט וועדת הבחירה ליתן אישור
מיוחד לכך והודעה מתאימה תפורסם באתר האינטרנט של המנהלת); מציע שמעטפת מסמכי ההגשה שלו לא
תמצאנה בתיבת ההצעות במועד הקובע לא יוכל להשתתף בהליך.

.6.5

פתיחת המעטפות תתבצע בנוכחות ועדת הבחירה בלבד .ועדת הבחירה רשאית להאריך ,מעת לעת וכפי שתמצא
לנכון ,את המועד הקובע האמור בסעיף זה ,בהודעה למשתתפים.

 .7תנאי סף והגשת הצעות
.7.1

תנאים להשתתפות בהליך  -רשאי להשתתף בהליך מציע אשר המנהלת תקבע ,לפי שיקול דעתה ,כי הוא עונה
על כל הדרישות הבאות:
.7.1.1

המציע הינו שותפות ו/או חברה הרשומה בהתאם לדיני מדינת ישראל או בהתאם לדיני מדינה אחרת
עמה מקיימת מדינת ישראל יחסים דיפלומטיים ו/או תאגיד שהוקם מכוח חוק;

.7.1.2

המציע הנו בעל כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

.7.1.3

למציע ניסיון בשיווק או הפצה של מוצרי פופ ו/או אלבומי קלפים ו/או מוצרי איסוף אחרים בישראל
או בחו"ל;

.7.1.4

המחזור הכספי השנתי של המציע ,בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו –  2017 ,2016ו-
 ,2018עמד על עשרה מיליון  ,₪לא כולל מע"מ ,לכל הפחות  -בכל שנה;

.7.1.5

למציע ניסיון בשיווק והפצת מוצרים בהיקף של לפחות  70.000עותקים ב 150-נקודות מכירה בישראל
בו זמנית לכל הפחות ובפריסה ארצית;

.7.2

המנהלת מבקשת להבהיר כי בהליך זה תתאפשר הגשה משותפת של שני גופים (אך לא למעלה מכך) ועל המציע
לציין בהצעתו איזה מן הגופים החברים במציע עומד בתנאי סף  .7.1.3-7.1.5מובהר כי לא ניתן לצרף ניסיון של
שני הגופים להוכחת עמידה בתנאי סף אחד ועל אחד מן הגופים במציע לעמוד בתנאי הסף בשלמותו .בנוסף ,על
הגופים לצרף להצעתם הסכם או מסמך הבנות בדבר שיתוף הפעולה ביניהם והתחייבויות לפעול במשותף לכל
אורך תקופת הזיכיון.

.7.3

כן מובהר כי במקרה של הגשת הצעה על ידי שני גופים על שניהם לעמוד בתנאי סף  7.1.1-7.1.2ולצרף מסמכים
המעידים על כך.

.7.4

לא ניתן להגיש הצעה שבה ישתתף גוף אשר משתתף בהצעה נוספת/אחרת – לבדו או בשיתוף גוף אחר ,וכל גוף
יוכל להגיש הצעה אחת בלבד – כיחיד או באמצעות חבירה לגוף נוסף.

.7.5

ניסיון שלילי קודם  -וועדת הבחירה מוסמכת לקבוע ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט שלא לאפשר השתתפות
בהליך למציע אשר בעשר השנים שעובר לפרסום ההליך הפר הסכמים ו/או פגע בזכויות ו/או התנהל בצורה
שאינה הגונה מול המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או המועדונים ו/או מי שמטעמם של אלו .בהגשת ההצעה להליך
זה מצהיר המשתתף כי הוא מאשר ומסכים לתנאי זה ולא יוכל לעתור בדיעבד נגדו ו/או להתנגד לו.

.7.6

המציע  -כמשתתף יחשב כל מי שפנה אל המנהלת בבקשה לקבלת מסמכי ההליך ,ובחלוף המועד הקובע  -כל
מי שהגיש למנהלת הצעה במועד ,לפי תנאי הזמנה זו.

.7.7

הצהרת המציע  -בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי הוא מכיר את הדין בישראל ואת תנאי ההליך ,לרבות
הדרישות החלות על המשתתפים ו/או הזוכים בזיכיון ,וכי הוא מסכים לכל תנאי ההליך ,על כל מרכיביו ,חלקיו
ונספחיו ,וכי הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי ההליך על כל
מרכיביו ,חלקיו ונספחיו ו/או על אופן ניהולו.

.7.8

תוקף ההצעה  -ההצעה תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך  90יום לאחר המועד האחרון להגשת
ההצעות .המנהלת תהא רשאית לדרוש מן המציעים ,בהודעה בכתב שתינתן מטעמה ,להאריך את תוקף ההצעות
בהתאם לשיקול דעתה.

.7.9

הגשת ההצעות  -המבקש להשתתף יגיש הצעתו באופן ידני ובהתאם להוראות ההליך כשהיא כולל את כל
המסמכים ,האישורים והפרטים הדרושים ,למשרדי המנהלת ובמהלך שעות עבודתה )החל מהשעה ___ ועד
השעה ___) ,במסירה ידנית ,עד ולא יאוחר מיום  4.8.2019בשעה  12:00בצהריים ("המועד הקובע"); המציע
יוודא קבלת אישור על הגשת ההצעה המהווה תנאי להשתתפות בהליך.

.7.10

הארכת מועדים ושינויים  -המנהלת רשאית להאריך את המועד האמור ,וכל מועד אחר בהליכי הבחירה ,לפי
שיקול דעתה ואף לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות .המעטפות תשמרנה עד פתיחתן ,לאחר מועד
ההגשה כאמור ,בתוך תיבה נעולה אשר תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

.7.11

פתיחת התיבה תעשה בנוכחות נציגי המנהלת בלבד .במעמד פתיחת התיבה ייערך פרוטוקול שבו יירשמו ,בין
היתר ,מספר המעטפות שנמצאו בתיבה ותכולתן .למנהלת מסור שיקול הדעת הבלעדי לפסול ,או לא לפסול ,כל
הצעה אשר לא תוגש בהתאם למפורט לעיל ולהלן .אין להגיש ו/או לרשום כל הסתייגויות ,התניות ,הוספות ו/או
שינויים לתנאי או לדרישות הכלולות במסמכי ההליך .על המציע חלה חובה לעדכן את המנהלת ,בכל שינוי אשר
יחול ,במידה ויחול ,בכל מידע הנכלל בהצעתו.

 .8בחינת ההצעות וניקודן
.8.1

ניקוד ההצעות  -ההצעות תנוקדנה בהתאם למדדים המפורטים להלן כאשר לרכיב האיכות ינתן משקל של 30%
ולרכיב המחיר ינתן משקל של .70%

.8.2

בכדי לסייע לוועדת הבחירה בדירוג רכיב האיכות יצרף המציע להצעתו  -במסגרת חלק ז' להליך  -מסמך
מתודולוגיה ותכנית עבודה מוצעת ,במסגרת מסמך זה ידרש המציע במסגרת מסמך זה להביא את תפיסתו ואת
התייחסותו ביחס להיבטים המפורטים להלן:
.8.2.1

אתגרים :אסטרטגיה להתמודדות עם האתגרים הקיימים בשוק  -אתגרים רגולטוריים ותדמיתיים;
אתגרי תפעול והפצה; אתגר ה"מסכים" והסמרטפונים ועוד.

.8.2.2

דיגיטל ואונליין :ההיבטים הדיגיטליים המתוכננים של המוצר (נוכחות אונליין ,אפליקציה ,איסוף
דיגיטלי ,AR ,גיימפיקציות).

.8.2.3

הגדלת מכירות והפצה :תכנית להגדלת מכירות המוצר על פני שלוש שנים.

.8.2.4

ערכים :הדרך בה בכוונת המציא לקדם ערכים חברתיים באמצעות הזכיון.

.8.3

בנוסף ,יוכל המציע (אך לא יהיה חייב) לצרף לחלק ז' למסמכי ההליך נתונים נוספים אודותיו  -בכתב וכן לצרף
מסמכים ,קבצים ודוגמאות .פירוט זה יכול ויתייחס לרקע של המציע ,נסיונו במסחור מוצרי איסוף ,האופן בו
בכוונתו למסחר את הזיכיון ,התנהלותו מול גופי כדורגל בארץ ובעולם ,תוכניות העבודה שלו ,אמצעי ההפצה
שברשותו ,כח האדם שלו ,מוצרים אותם הפיץ בעבר ,כן יוכל המציע לצרף כל מסמך ,מידע או נתון אשר לשיטתו
ראוי לעמוד בפני ועדת הבחירה בטרם קבלת ההחלטה ("פירוט לגבי המציע וההצעה").

.8.4

התחייבותו של המציע במסגרת הפירוט לגבי המציע וההצעה תהווינה חלק מהסכם ההתקשרות בין הצדדים
(במידה והצעת המציע תיבחר כהצעה הזוכה) ותחייב את המציע לכל דבר ועניין ותראינה  -אלא אם תחליט
וועדת הבחירה אחרת  -כחלק מהסכם ההתקשרות .וועדת הבחירה תוכל ,אך לא תהיה חייבת לדרוש ,כי המציע
יעלה את כל או חלק מהפירוט לגבי המציע וההצעה בנוסח שיקבע על ידיה ,כתנאי לקבלת ניקוד בגין
התחייבויות אלו.

.8.5

פגישה עם המציע :וועדת הבחירה תוכל ,אך לא תהיה חייבת ,להזמין את המציעים (כולם או חלקם ,לפי שיקול
דעתה) ,לפגישה לצורך( :א) בחינת יכולות המשתתף/ים ניסיונו ,כישוריו ,המלצות ו/או כל נתון אחר אשר
המזמינה תיראה לנכון ,לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט ,כרלבנטי להליך; (ב) בחינת הצעת המשתתף ובכלל
זאת דריש ה מהמשתתף כי יתאים את הצעתו להערות וועדת הבחירה; (ג) קיום מו"מ עם המשתתף בדבר הצעתו
הכספית או כל היבט אחר בהצעתו .המנהלת תוכל ,אך לא תהיה חייבת ,לרשום סיכום פגישה והתחייבויות

המשתתף במסגרת הריאיון תיחשבנה כחלק מהסכם ההתקשרות ,במידה והמשתתף יוכרז כזוכה .הפגישה יכול
ותתקיים לפני או אחרי שלב הדירוג.
.8.6

כמו כן מובהר כי חברי ועדת הבחירה יוכלו להתרשם ,להיעזר ,להסתמך ,ולפנות אל כל צד שלישי שהוא לפי
ראות עיניהם לצורך בירור ואימות פרטים בקשר למידע שמסר המציע ,וכן להשתמש במידע הקיים על המציע
בהתאם לניסיון המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או כל צד ג' אחר עם המציע ,ככל שקיים ,לצורך הערכת הצעתו.
בנוסף יוכלו חברי ועדת הבחירה לעשות שימוש בידע הקיים אצלם אודות המציע ,בין אם נוצר לפני הגשת
הצעתו ובין אם אחרי ,לצורך בחינת ההצעה.

.8.7

מובהר כי אין בניקוד זה בכדי לחייב את המנהלת לבחור (א ו לפתוח בהליכי משא ומתן) במגיש ההצעה בעלת
הדירוג הגבוה ביותר או ההצעה הנוקבת בסכום הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה אחרת או בהצעה כלשהי ונתון לה
שיקול דעת מלא ומוחלט ביחס לאופן בחירת ההצעה הזוכה.
דירוג ניקודו של המציע ברכיב האיכות יקבע על סמך אמות המידה הבאות:
 %מניקוד
איכות

 %מניקוד
כולל

הרכיב בגינו ניתן הניקוד
מתודולוגיה ותכנית עבודה ,כמפורט לעיל

50%

15%

המציע עצמו – כח אדם ,היקפי עבודה ,נסיון עבר בתחום.

20%

6%

יכולת המציע לעומד בלוחות הזמנים הקצרים שנקבעו

20%

6%

התרשמות כללית

10%

3%

סה"כ

100%

30%

.8.8

ועדת הבחירה תוכל לדרוש קבלת פרטים נוספים מהמציע ובנוסף תוכל שלא להעניק ניקוד בגין רכיב זה למציע
שלא פירט תכניותיו .תכניות המציע לעניין זה תחייבנה אותו באופן מלא ומוחלט ולכל אורך תקופת ההתקשרות
אם וככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה.

.8.9

רכיב המחיר  -בנספח ב'  -נספח הצעת המחיר  -יפרט המציע את המחיר אותו הוא מוכן לשלם לעונה בעבור
קבלת הזיכיון ("התמורה") .התמורה תחולק לשני חלקים :תמורה מובטחת ואחוזים מכלל הכנסות הזכיין
ממכירת המוצרים נשוא זכיון זה (בניכוי מע"מ) ("אחוזים מהפדיון").

.8.10

הצעת המחיר לא תפחת מסך של ( ₪ 500,000לא כולל מע"מ) לכל עונה עבור רכיב התמורה המובטחת ,כאשר
אין חובה להציע גם תשלום אחוזים מהפדיון .במקרה בו לא יוצע תשלום עבור אחוזים מהפדיון יקבל המציע
תחת רכיב זה ניקוד של  0נקודות.

.8.11

הצעת התמורה המובטחת הגבוהה ביותר לעונה (שלא תפחת כאמור מ ₪ 500,000-לפני מע"מ) תקבל  56נקודות.
הצעות התמורה המובטחת האחרות תקבלנה ניקוד יחסי בהשוואה להצעת התמורה המובטחת הגבוהה ביותר
לפי הנוסחה הבא:
[ההצעה הנבדקת  / ₪ההצעה הגבוהה ביותר  = 56 * ]₪הניקוד בגין הצעת התמורה המובטחת.

.8.12

נוסחה זו תחול גם לגבי ההתחייבות לתשלום אחוזים מהפדיון ובמקום הכפלה ב 56-תבוצע הכפלה ב.14-

.8.13

דוגמא לחישוב :הוגשו שתי הצעות :הצעה א' על סך של  ₪ 2,000,000תמורה מובטחת ו 10%מהפדיון והצעה ב'
על סך של  ₪ 1,800,000ו 20%-מהפדיון .בגין התמורה המובטחת הצעה א' תהא זכאית ל 56-נקודות והצעה ב'
תהא זכאית ל  54נקודות; בגין ההתחייבות לתשלום אחוזים מהפדיון תקבל הצעה ב' (הגבוהה ביותר)  14נקודות
והצעה א' תקבל  7נקודות לפי החישוב .הניקוד הכספי הכולל של הצעה א' יהיה  63והניקוד הכספי הכולל של
הצעה ב' יהיה .68

.8.14

הניקוד בגין רכיב המחיר יחושב כדלקמן:

 %מניקוד
מחיר

 %מניקוד
כולל

הרכיב בגינו ניתן הניקוד
תמורה שנתית מובטחת בש"ח (לא כולל מע"מ)

80%

56%

התחייבות לתשלום אחוזים מהפדיון (לא כולל מע"מ)

20%

14%

סה"כ

100%

70%

 .9שינויים ,השמטות ופסילת משתתפים
כל שינוי או תוספת שיעשה המציע במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם ,בין אם בדרך של תוספת בגוף המסמכים
ובין באמצעות מכתב לוואי (שלא בהתאם להוראות הליך תחרותי זה) או בכל דרך אחרת יחשבו כאילו לא נכתבו,
ועלולים להביא לפסילת המציע מהתמודדות בהליך  -והכל בכפוף לשיקול דעתה של ועדת הבחירה .ועדת הבחירה
תפסול כל הגשה אשר אינה עומדת בתנאי הסף ,והיא תהיה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא לפסול הגשות
שאינן מקיימות בקפדנות ובשלמות את ההליך התחרותי ו/או לפסול הגשה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת או
מוטעית.
 .10בחירת הזוכה/ים
.10.1

הודעת הזכייה והשלמת ההתקשרות -המנהלת תחליט על הזוכה ו/או הזוכים בהליך זה ותודיע על כך בכתב
למציעים.

.10.2

המציע ייחשב כזוכה בהליך ,וחוזה התקשרות עם המנהלת ייכנס לתוקף ,רק אם לאחר ובכפוף להוצאת חותמת
וחתימות המנהלת על חוזה ההתקשרות ולאחר קבלת מלוא האישורים הדרושים במנהלת (ובכלל זאת אישור
דירקטוריון המנהלת וקבלת חתימות הקבוצות  -ככל שהמנהלת תהא סבורה כי הדבר נחוץ) להתקשרות .בנוסף
תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות בתוקף תהיה העברת ערבות הביצוע לידי המנהלת .למען הסר ספק מובהר,
כי עובר לחתימת ההסכם בפועל על ידי המנהלת וההתאחדות לא יהיה קיים הסכם בר תוקף בין הצדדים.

.10.3

הזוכה מאשר למנהלת  -ומסמיך אותה באופן בלתי חוזר  -להשלים החלקים החסרים בהסכם כך שיתאימו
להצעת המחיר ואף לחתום בשמו על ההסכם ,ככל והדבר ידרש .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  -וככל וידרש
הדבר על ידי המנהלת  -מתחייב הזוכה לחתום על ההסכם ונספחיו בנוסח שיומצא לו ע"י המנהלת ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי של המנהלת ,וזאת תוך  7ימים ממועד שנשלח ההסכם לחתימתו.

.10.4

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  1.3לעיל מובהר כי המנהלת תהא רשאית לעדכן את הסכם הזיכיון – בין אם לפני
חתימתו על ידי הזכיין הזוכה ,ובין אם לאחר מכן – וזאת בהתאם להחלטות שיתקבלו על ידי הגופים המוסמכים
ובתיאום עם הזכיין .בהשתתפות המציעים בהליך זה רואים בהם כמי שהסכימו לסעיף זה ולא יוכלו להעלות
כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

.10.5

אין בהודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותה של ועדת הבחירה לשוב ולבחון את ההצעה הזוכה ,בין אם ביוזמתה ובין
אם לנוכח פניות מציעים אחרים.

.10.6

ביטול ו/או יציאה בהליך חדש  -המנהלת תוכל להחליט כי היא מבטלת את ההליך ו/או לא מעניקה את הזיכיון
לכל גורם שהוא וזאת לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט .במקרה כאמור למנהלת הזכות המלאה להרחיב מעגל
הזכיינים בהתאם לצרכיה וע"פ שיקול דעתה הבלעדי לאחר סיום ההליך נשוא הזמנה זו בכל צורה שהיא (לרבות
על דרך של פרסום הזמנה נוספת) .אם תחליט המנהלת לבטל את ההליך או חלקו ,לא להעניק זיכיון ,לא לחתום
על חוזה ,או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים בהליך זה ולמציעים כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג
שהוא.

.10.7

משא ומתן והתמחרות  -המנהלת רשאית לנהל משא ומתן ו/או הליכי התמחרות עם המציעים ,או עם אחדים
מהם ,שהצעותיהם תמצאנה מתאימות בכל שלב משלבי ההליך ,הן ביחס לרכיב הכספי והן ביחס לרכיב
האיכות .המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה שייתן במהלך
המו"מ/ההתמחרות כאמור .בשלב זה אין המציע רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על
ידיו במהלך המשא ומתן/התמחרות או להפכה לכדאית פחות למנהלת ,אך הוא רשאי להוסיף ,להבהיר ולשפר
את הצעתו ,בהתאם להנחיותיה של המנהלת.

.10.8

פיצול הזכייה  -המנהלת רשאית להציע שיתופי פעולה ו/או סינדיקציה ו/או התקשרויות אחרות בין המציעים
שהצעותיהם תמצאנה מתאימות או להחליט על פיצול ההתקשרות בין מספר מציעים – בחלוקה לתחומים או
להיקפים או בהתאם לכל פיצול אחר שתראה לנכון .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המנהלת תוכל לבצע
שינויים ו/או התאמות בהסכם ההתקשרות ובכלל זאת ביחס לתנאי ההתקשרות ,אופן מימוש הזיכיון ,שיתופי
פעולה ומיזמים משותפים בין הצדדים (לרבות בתחום הדיגיטל) ,ובלבד שלא יהיה בשינויים אלו משום סתירה
מהותית ,ממשית וחריגה הסוטה באופן יסודי מעקרונות ההתקשרות עם הזוכה.

.10.9

ויתור על טענות  -הזוכה ו/או כל מציע אחר מנועים מלטעון לקיומה של כל זכות ,או סמכות מעבר לכתוב
בהסכם ,לרבות בשל מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הבנה ,פרטיכל ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ לחוזה ,לרבות
במסגרת ההליכים לקראת כריתתו ,ואף לאחר שנחתם .בכל מקרה לא יהיה מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר
הוצאות כלשהן בקשר להשתתפותו בהליכים אלה.

.10.10

היה והזוכה יפר את התחייבויותיו כאמור במסמכי ההליך ,לרבות במקרה של אי עמידה בתנאים המוקדמים
להשתתפות בהליך ,תהיה המנהלת זכאית לבטל לאלתר את זכייתו של הזוכה בהליך התחרותי ,להתקשר עם
מציע אחר ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר כלפי אותו זוכה וכן ללא צורך בהוכחת נזק.

.10.11

הוראות סעיף זה ,כמו שאר ההוראות במסמכי ההליך ,הינן מהותיות ויסודיות והמציע יהיה מנוע בעתיד
מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו לגבי ההליך ,סמכותה של המנהלת לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.

 .11סיכום לוחות הזמנים בהליך התחרותי
מועד אחרון לביצוע
פרסום מסמכי ההליך
שאלות הבהרה
הגשת הצעות
פגישות עם משתתפים (ככל שידרש)
צפי הכרזה על זוכה וחתימה
מועד אחרון להפקת החוברת

יום
א'
ה'
א'
ה'
א'
ו'

תאריך
19.7.19
25.7.19
4.8.19
4-5.8.19
11.8.19
1.11.19

שעה
18:00
12:00
12:00
יקבע בהמשך
17:00
-

מיקום
עיתון/דוא"ל/אתר
דוא"ל
מנהלת
מנהלת
יפורסם

 .12הוראות נוספות
.12.1

מציע שהגיש הצעה בהליך ,יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור להליך או לתנאיו .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל כל מציע בהליך יגיש ,יחד עם מסמכי ההליך ,טופס הצהרה בו הוא מאשר ,כי קרא,
בחן היטב והבין את כל מסמכי ההליך וכי הגיש את הצעתו בהתאם לכך; ההצהרה תינתן על גבי טופס הצהרת
המציע המצורף כחלק ב' למסמכי ההליך.

.12.2

בכלל זאת מצהיר המציע כי הגיש הצעתו לאחר שבדק בעצמו ובאופן עצמאי ,תוך קבלת כל הייעוץ המקצועי
הדרוש לשם כך (על ידי יועצים מטעמו) לרבות תנאי השוק בישראל ,כל הרגולציה הרלבנטית ,מגבלות על ביצוע
פעילויות שונות ,מאפייני הצריכה של הקהל ,עלויות ההפקה וכן כל נתון משפטי ,רגולטורי ,ביצועי ,תפעולי או
עסקי הרלוונטי לצורך הגשת הצעתו במסגרת ההליך.

.12.3

הסתמכות של מציע ו/או כל מי מטעמו על מידע אשר נמסר על ידי המנהלת ו/או מי מטעמה ובכלל זה כל הנחה,
מסקנה ,פרשנות ,כוונה או מידע בקשר עם ההליך היא על אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי המנהלת
ו/או מי מטעמה כל הקשור לכך.

.12.4

המנהלת אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה ,ו/או בשל אי
קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר .המציע יישא בעצמו ועל חשבונו בהוצאות השתתפות בהליך והכנת
הצעתו והגשתה ,ובכל מקרה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי מאת המנהלת בגין הוצאות אלה ,לרבות מקרה
של ביטול ההליך (מכל סיבה שהיא) ,אי-אישור ההתקשרות במוסדותיה המוסמכים של המנהלת (מכל סיבה
שהיא) ,פסילת הצעת המציע מכל סיבה שהיא או שינוי תנאי/ם בהליך .כל מציע מוותר בזאת על כל דרישה ו/או
טענה ו/או תביעה לפיצוי מאת המנהלת ו/או כל מי שמטעמה (לרבות ההתאחדות) בשל כל האמור לעיל או חלק
ממנו .אם יקבע בית המשפט המוסמך כי סעיף או סעיפים בהליך ,לרבות חלק מהם ,אין להם תוקף ,או שהם
בטלים ,או שלא ניתן לאוכפם ,על קביעה זו יחול עקרון "העיפרון הכחול" ,כלומר ,לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר
מסמכי ההליך ,אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין ,אלא אם כן החליטה ועדת הבחירה אחרת.

.12.5

המציע ייחשב כמי שקיבל ייעוץ מקצועי ,טכני ומשפטי לצורך הכנת ההצעה ,ההשתתפות בה והגשתה .בחתימתו
על מסמכי ההליך מאשר המציע כי קיבל לידיו את מסמכי ההליך ,קרא אותם והבינם ,והוא מקבל על עצמו את
תנאיהם.

.12.6

המציע לא יעמוד בניגוד עניינים בינו או בין התחייבויותיו במסגרת ההליך זה ובין קשריו העסקיים,
המקצועיים ,או האישיים ,בין בשכר או תמורת טובת הנאה כלשהי ,ובין אם לאו ,לרבות כל עסקה או התחייבות
שיש בה ניגוד עניינים .לעניין זה ,ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור .היה ונוצר מצב של
ניגוד עניינים ,ידווח על כך המציע מיד למנהלת בכתב ,ויפעל בהתאם להנחיותיה.

.12.7

הסמכות הבלעדית הייחודית לדון בכל סכסוך משפטי מכל מין וסוג בקשר להליך זה מוקנית לטריבונלים
המוסמכים במחוז תל אביב.

בכבוד רב ובברכה,
מוטי ברונשטיין ,עו"ד
סמנכ"ל פיתוח עסקי ומזכיר החברה

חלק ב'  -הצהרות המשתתף בהליך ופירוט ניסיונו הקודם
הליך תחרותי מס'  02/2019לקבלת זיכיון להפקת אלבום איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני הכדורגל
המשתתפים בתחרויות ליגת העל ,הליגה הלאומית ונבחרות ישראל לגברים ולנשים במדי הנבחרות והקבוצות
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי ההליך ,מצהירים ,מאשרים ומתחייבים בזה ,כדלקמן:
.1

הבנו באופן מלא את כל האמור במסמכי ההליך ,על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,ונתקבלו אצלנו כל ההחלטות הדרושות
לשם הגשת מסמכי הצעה אלו; אישור עו"ד מטעמנו ,בנוסח המצורף בחלק ג' ,מצורף להצהרתנו זו.

.2

אנו שותפות ו/או חברה הרשומה בהתאם לדיני מדינת ישראל או בהתאם לדיני מדינה אחרת עמה מקיימת מדינת
ישראל יחסים דיפלומטיים או שהננו שני גופים אשר חברו יחד להגשת ההצעה.

.3

אנו בעלי ניסיון בשיווק או הפצה של מוצרי פופ ו/או אלבומי קלפים ו/או מוצרי איסוף אחרים בישראל או בחו"ל על
פי הפירוט הבא :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

.4

יש לנו מחזור כספי בכל אחת משלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו –  2017 ,2016ו ,2018-עמד על עשרה מיליון  ,₪לא
כולל מע"מ ,לכל הפחות  -בכל שנה – כמפורט להלן :
שנת  ₪ __________________________ : 2016לפני מע"מ
שנת  ₪ __________________________ : 2017לפני מע"מ
שנת  ₪ __________________________ : 2018לפני מע"מ

.5

אנו בעלי ניסיון בשיווק והפצת  70,000מוצרים לפחות ב 150-נקודות מכירה בישראל בו זמנית לכל הפחות ובפריסה
ארצית על פי הפירוט הבא :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

.6

אנו בעלי הידע ,המומחיות והניסיון הדרושים להפעלת הזיכיון כמפורט במסמכי ההליך .בחתימתנו על מסמכי ההליך
אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו הינם נכונים ומדויקים והם חלק בלתי נפרד מהצעתנו בהליך
התחרותי.

.7

ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המנהלת להשתתפותנו ו/או לזכייתנו בהליך התחרותי וכי המנהלת
שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים האמורים (לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה).

.8

היה ונפר את התחייבויותינו כאמור במסמכי ההליך ,תהא המנהלת זכאית לבטל לאלתר את השתתפותנו בהליך וזאת
מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד אחר (לרבות סעדים כספיים) כלפינו וכן ללא צורך בהוכחת נזק .במקרה כזה ,נהיה מנועים
מלטעון כל טענה כנגד המנהלת .יחד עם זאת ,החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה לאפשר לנו לתקן את הפרתנו
כאמור ו/או לקבל מאיתנו פיצוי מוסכם בגין ההפרות לעיל.

.9

הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי ההליך ,ללא כל הסתייגות או שינוי ,ואין לנו ולא תהיינה לנו
כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בדבר אי ידיעה ו/או אי בהירות של תנאי ההליך ו/או חוסר הבנה של תנאים אלה.

 .10ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג ,תהא המנהלת זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את החוזה שיחתם
עמנו ,אם נזכה בהליך ,ולא תהא לנו כל טענה לעניין זה.
 .11אנו מצהירים בזה ,כי הצעה זו מוגשת בתום לב וללא הסכם ,קשר או תיאום עם מי מהמשתתפים האחרים ,מתוך רצון
עסקי לזכיה בזיכיון ותפעולו ולא מכל מניע אחר.
 .12אנו מצרפים למסמכי ההגשה את מלוא את המסמכים והאישורים הנדרשים עפ"י מסמכי ההליך.

תאריך

שמות מורשי החתימה

חותמת  +חתימה

חלק ג'  -אישור בדבר רישום תאגיד ,מענו וזכויות חתימה
במידה וההצעה מוגשת על ידי שני גופים – על כל אחד מהם להגיש את הנספח בנפרד

תאריך:

לכבוד
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ
דרך בן גוריון ( 2מגדל ב.ס.ר ,1 .קומה )11
רמת גן
א.ג.נ,.
הנדון :אישור רישום תאגיד ,מענו וזכויות חתימה

אני עו"ד _______________שכתובתי _________________ ,היועץ המשפטי של תאגיד _____________,
מאשר בזאת כדלקמן:
.1

התאגיד ששמו ____________________ ,נרשם כדין ביום ________ ,התאגד ________ ,ומספרו הרשום
הוא _________ (להלן" :המציע").

.2

משרדו הרשום של המציע מצוי בכתובת שלהלן._______________________________ :

.3

חותמת המציע בצרוף חתימותיהם של ה"ה _________________ ת.ז ________________ וה"ה
_______________ ת.ז ________________ .כל אחד בנפרד/כולם יחדיו (מחק את המיותר) מחייבים את
המציע בכל הקשור להליך זה ,לרבות לשם מתן התחייבויות ומצגים בשם המציע ולשם התקשרותו במסגרת
ההליך הנ"ל.

.4

התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת הצעה להליך ההזמנה להגשת הצעות לקבלת זיכיון להפקת אלבום
איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני הכדורגל המשתתפים בתחרויות ליגת העל ,הליגה הלאומית
ונבחרות ישראל לגברים ולנשים במדי הנבחרות והקבוצות

_____________
תאריך

__________________________
שם עורך הדין ומספר רישיון

__________________
חתימה וחותמת

חלק ד'  -אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין
יש לצרף אישורים חתומים
במידה וההצעה מוגשת על ידי שני גופים – על כל אחד מהם להגיש אישורים בנפרד

חלק ה'  -הצעת המחיר

הצעת המחיר מטעמנו עומדת על:
(א) סך של ___________  ₪ובמילים ________________________________________ שקלים
חדשים בלבד כתמורה מובטחת לכל עונת משחקים; ככל ויחול מע"מ הרי שהוא יתווסף לתשלום הנ"ל.
**הצעת המחיר בסעיף התמורה המובטחת לא תפחת מסך של  ₪ 500,000לפני מע"מ לכל עונת משחקים.
(ב) תשלום של __( %ובמילים )________ :אחוזים מכלל הכנסות הזכיין ממכירת המוצרים נשוא זכיון זה;
היקף התשלום יגזר מהכנסות הזכיין ממכירת המוצרים כאמור ללא מע"מ (אך ככל ויחול מע"מ הוא יתווסף
לחלק שיועבר למזמינה).

_______________
שם המציע

_______________
חתימת המציע

חלק ו'  -פירוט לגבי המציע וההצעה ,תכניות אסטרטגיות וכיו"ב

חלק ז' – הסכם ההתקשרות
הסכם
אשר נערך ונחתם ברמת גן ביום __ בחודש אוגוסט 2019
בין:
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ ח.פ51-510778-7 .
מדרך בן גוריון ( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה )30
טלפון ;03-373405 :פקס'03-3734055 :
("המנהלת" או "החברה");
ת.ד ,131 .בני ברק
עם
ההתאחדות לכדורגל בישראל ע.ר58-000171-7 .
מאצטדיון רמת גן
טלפון ;03-3734050 :פקס03-3734055 :
ת.ד 3591 .רמת גן

("ההתאחדות")
=מן הצד האחד=

ובין:

("הזכיין");
=מן הצד השני=
הואיל:

והמנהלת מארגנת ומפעילה את הליגות המקצועניות לכדורגל ובין היתר את ליגת העל ,הליגה הלאומית
ותחרויות גביע הטוטו ואלוף האלופים והיא בעלת הזכויות לניהולן של אותן התחרויות ולתפעולן וזאת
מכח הבנותיה אל מול ההתאחדות;

והואיל:

וההתאחדות מאגדת למעלה מ 1,000-קבוצות כדורגל ישראליות ואחראית ,בין השאר ,לארגון והפעלת
נבחרות ישראל לגברים ולנשים;

והואיל:

והמנהלת וההתאחדות פרסמו לציבור את הליך תחרותי מס'  02/2019לקבלת זיכיון להפקת אלבום
איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני ושחקניות הכדורגל המשתתפים בתחרויות ליגת העל,
הליגה הלאומית ,ונבחרות ישראל במדי הנבחרות והקבוצות ("ההליך התחרותי") ,כמפורט בהסכם זה
ובמסמכי ההליך התחרותי;

והואיל

ועם סיום ההליך התחרותי נבחרה הצעת הזכיין בתור ההצעה הזוכה בזיכיון (כהגדרת מונח זה להלן),
והצדדים מעוניינים להסדיר את אופן ההתקשרות ביניהם כמפורט במסמכי ההליך התחרותי ובהסכם
זה להלן;

והואיל:

והזכיין הוא גורם מוביל בתחום מוצרי האיסוף ובעל ניסיון והתמחות בהפצת מוצרי איסוף בפריסה
ארצית ובהיקפים משמעותיים;

והואיל:

והצדדים שמו לעצמם  -כמטרה משותפת  -ליתן חשיפה מרבית לשחקני הכדורגל המקצועני בישראל תוך
מתן דגש על טיפוח ערכי המנהלת (ובכלל זאת המלחמה באלימות ובגזענות ,ערכי הספורטיביות וההגינות,
ה Fair Play-ועוד) והגברת המודעות לענף הכדורגל בקרב חובבי הספורט בקרב בני הנוער וכיו"ב והזכיין
מתחייב כי אופן מימוש הזיכיון יעל ידיו יבוצע בין היתר ברוח עקרונות אלו;

והואיל:

וברצונם של הצדדים להעלות תנאי ההתקשרות ביניהם  -ובכלל זאת תנאי הזיכיון  -על הכתב בכדי
שיחייבו אותם באופן בלתי חוזר.
אי לכך הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 .1כללי
.1.1

המבוא להסכם זה ,הנספחים לו ,ומסמכי ההליך ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו; הכותרות המופיעות
בהסכם זה הינן למען נוחות הצדדים בלבד והן לא תשמשנה לצרכי פרשנות הסכם זה.

.1.2

לכל המונחים בהסכם זה שיש לגביהם הגדרה במסמכי ההליך ,תינתן אותה משמעות כפי שניתנה להם
בהגדרות שבמסמכי ההליך; מילים ,מונחים וביטויים אחרים בהסכם זה אשר לא הוגדרו במפורש לעיל
או להלן ,יתפרשו על פי המשמעות הקבועה להם בדין.

.1.3

מלבד אם נוסח הכתוב או הקשרו מצריך פירוש אחר ,מלים הבאות ביחיד כוללות את הרבים ולהיפך,
מלים הבאות בזכר כוללות את הנקבה ולהיפך ,והתייחסות לבני אדם משמעה התייחסות גם לתאגידים.

 .2הגדרות
.2.1

אוסף התמונות" או "האלבום"  -אוסף של קלפים ו/או תמונות ו/או מדבקות (על נייר ו/או פלסטיק וכן
אוסף דיגיטלי המכיל תמונות סטטיות) הנאספים במסגרת אלבום – פיזי או דיגיטלי.

.2.2

"זכויות המנהלת"  -הזכות להשתמש בדמותם או תמונתם של שחקני הליגות המקצועניות במשולב עם
שם המועדון ,הצבע ,המדים ,סימני המסחר ,הסמלים ,ו/או הצבעים המזוהים עם המועדונים החברים
במנהלת ,וכן בסמלי המנהלת ובסמלי התחרויות המאורגנות על ידיה;

" .2.3הזיכיון"  -מתן רשות לעשות שימוש בלעדי בזכויות המנהלת ובזכויות ההתאחדות לשם הפקה והפצה
של אלבום איסוף בלבד ,כהגדרתו בסעיף  2.3לעיל.
.2.4

"זכויות ההתאחדות" – הזכות להשתמש בדמותם אם תמונתן של שחקני ושחקניות נבחרות ישראל
במשולב עם מדי הנבחרות ,סמליהן והצבעים המזוהים עם הנבחרות ,וכן בסמלי התחרויות המאורגנות
על ידי ההתאחדות;

.2.5

"החומרים"  -כל קניין לרבות קניין רוחני מכל מין וסוג ובכל פורמט ו/או מדיה אשר הועבר לידי הזכיין
במסגרת התקשרותו עם המנהלת וההתאחדות לרבות צילומים (סטילס ווידאו) ,עיצובים ,טמפלטים
ופורמאטים שונים ,מותג האלבום ,סמלי הקבוצות ו/או ההתאחדות ו/או המנהלת וכן כל סמלי המסחר
ו/או הסימנים האחרים השייכים לקבוצות ו/או למנהלת ו/או להתאחדות ו/או לכל מי שמטעמן של אלו
ו/או לכל צד ג' אחר.

.2.6

"המועדונים" או "הקבוצות" – מועדוני ליגת העל והליגה הלאומית;

.2.7

"השחקנים"  -שחקני מועדוני ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל (ליגת העל והליגה הלאומית) ,שחקני
נבחרת ישראל בכדורגל (בוגרים ואולימפית) ושחקניות נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל;

 .3הצהרות הזכיין והתחייבויותיו
הזכיין מצהיר ומאשר:
.3.1

כי יפעל לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה באופן מדוקדק וקפדני ובכלל זאת ככל הנוגע למימוש
הזיכיון והתחייבויותיו מכח הסכם זה באיכות מעולה ובגימור גבוה ,תוך כיבוד הכדורגל הישראלי
והמעורבים בו (ובין היתר שחקני הכדורגל ,המועדונים ,צוותי השיפוט ,האוהדים ,ההתאחדות והמנהלת)
וקידום אינטרסים החיוניים לשיפור הספורט בישראל ובכלל זאת ערכי המנהלת וההתאחדות המנויים
לעיל ולהלן.

.3.2

כי הינו תאגיד הפועל כדין ורשום בהתאם לדיני מדינת ישראל וכי אין כל מניעה מצידו  -על פי כל הסכם
ו/או על פי כל דין  -להתקשר בהסכם זה ולבצע התחייבות על פיו.

.3.3

כי התקשרותו בהסכם זה אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים שלו וכי הסכם זה נחתם על ידי מורשי
החתימה שלו.

.3.4

כי הינו עוסק מורשה כדין ואשר מחזיק בידו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו ,1976-מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ.

.3.5

כי הוא בעל הכישורים ,המיומנות ,העובדים ,הציוד ,המשאבים ,האישורים ,ההסמכות ,הרשיונות,
הטכנולוגיות ,הסכמי ההפצה ,ספקי המשנה וכל שאר והאמצעים הדרושים לצורך ביצוע כל התחייבויותיו
על פי הסכם זה על נספחיו במלואן ובמועדיהן ,ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

.3.6

כי יש לו את הניסיון המוכח ואת היכולת בהפקה ובהפצה של מוצרי דפוס באיכות גבוהה וכן ידע ויכולת
מוכחים בקידום מכירות וכי והוא מוותר בזאת על כל טענות ברירה מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או אי
התאמה מכל סוג.

.3.7

כי בידיו כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם
זה ,לרבות אישורים ממשלתיים ,עירוניים ו/או אחרים ,לפי העניין הדרושים לצורך מימוש הזיכיון וכי אין

כל מניעה ,חוקית ו/או אחרת ,אשר יש בה בכדי למנוע ממנו לקיים הסכם זה ו/או כל חלק ממנו.
.3.8

הזכיין מצהיר כי אין ולא יהיו יחסי עובד מעביד בין המנהלת לבין הזכיין ו/או המועסקים על ידיו ו/או
מטעמו וכי לא תהיינה למועסקים ע"י הזכיין ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו כל זכויות של עובד
המנהלת והם לא יהיו זכאים לכל זכויות המגיעות לעובד המנהלת ולא לכל פיצויים ו/או הטבות כלשהן
בקשר לביצוע הסכם זה ו/או ביטולו ו/או סיומו ו/או הפסקת הסכם זה מכל סיבה שהיא .לצרכי סעיף זה
המונח "מנהלת" כולל גם את ההתאחדות ו/או קבוצות הכדורגל בישראל ו/או כל מי שמטעמם של אלו.

.3.9

כי הוא ו/או מי מבעלי מניותיו ו/או יחידיו אינם בעלי תפקיד ו/או נושאי משרה בהתאחדות ו/או במנהלת
ו/או בקבוצות המקצועניות החברות בהן.

 .3.10כי ידוע לו שיתכנו ,מעת לעת ,שינויים במבנה הליגות ו/או גביע הטוטו ו/או בלוחות המשחקים ו/או במועדי
המשחקים ו/או בזהות הקבוצות המשחקים בליגות המקצועניות ,או חלק מהם ,מסיבות שונות והכל על
פי שיקול דעתה הבלעדי של המנהלת .בכל האמור לעיל ,לא יהיה משום הפרה של התחייבויות המנהלת
ו/או ההתאחדות לפי הסכם זה ,בין שהשינויים נגרמו בשל סיבה חיצונית ובין מסיבות הקשורות במנהלת
ו/או בהתאחדות או בקבוצות או מכל סיבה אחרת.
 .3.11כי בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו לכל תנאי ההליך ולכל האמור במסמכי ההליך.
 .3.12כי ידוע לו שיתכנו ,מעת לעת ,שינויים במבנה הליגות ו/או גביע הטוטו ו/או בלוחות המשחקים ו/או במועדי
המשחקים ו/או בזהות הקבוצות המשחקים בליגות המקצועניות או במספרן ,או חלק מהם ,מסיבות
שונות והכל בהתאם לנסיבות ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי של המנהלת .ארע האמור בסעיף זה לעיל,
לא יהיה בכך משום הפרה של התחייבויות המנהלת ו/או ההתאחדות לפי הסכם זה ,בין שהשינויים נגרמו
בשל סיבה חיצונית ו/או ספורטיבית ו/או כלכלית (לרבות קריסה כלכלית של מועדון) ובין מסיבות
הקשורות במנהלת ו/או בהתאחדות או בקבוצות או מכל סיבה אחרת.
 .3.13ידוע לזכיין כי ייתכן ובהסכמת הצדדים יחולו שינויים בהסכם זה ו/או יתווספו לו שירותים או תכולה
נוספת – הכל בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים במנהלת ו/או בהתאחדות – והצדדים יחתמו על
נספח להסכם זה שיעגן את כל ההסכמות אליהן יגיעו.
 .3.14ידוע לזכיין כי הצהרות אלו עומדות בבסיס הסכמת המנהלת וההתאחדות להתקשר עמו בהסכם זה וכי
אי נכונות אלו מהצהרות אלו ,בין אם במעמד חתימת ההסכם או בכל שלב במהלך תקופת הזיכיון ,תהווה
הפרה יסודית של ההסכם.
 .4הצהרות המנהלת והתחייבויותיה
.4.1

המנהלת הוסמכה על ידי הקבוצות להקנות את זכויות המנהלת ושאר הזכויות נשוא זיכיון זה ואין כל
מניעה אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת להתקשרותה בהסכם זה.

.4.2

המנהלת תסייע לזכיין ככל שביכולתה בכל מקרה בו תתעורר טענה ו/או תביעה מצד כל אדם ו/או גוף
משפטי אחר בקשר לזכויות נשוא הסכם זה.

.4.3

במשך כל תקופת ההסכם וכל זמן היותו תקף ,המנהלת לא תיתן את הזיכיון לצד ג' אחר כל שהוא -
במישרין ו/או בעקיפין  -אלא בהסכמת הזכיין בכתב ומראש.

 .5הצהרות ההתאחדות והתחייבויותיה
.5.1

ההתאחדות מוסמכת להקנות את זכויות ההתאחדות ושאר הזכויות נשוא זיכיון זה ואין כל מניעה חוקית
ו/או אחרת להתקשרותה בהסכם זה.

.5.2

ההתאחדות תסייע לזכיין ככל שביכולתה בכל מקרה בו תתעורר טענה ו/או תביעה מצד כל אדם ו/או גוף
משפטי אחר בקשר לזכויות נשוא הסכם זה.

.5.3

במשך כל תקופת ההסכם וכל זמן היותו תקף ,ההתאחדות לא תיתן את הזיכיון לצד ג' אחר כל שהוא -
במישרין ו/או בעקיפין  -אלא בהסכמת הזכיין בכתב ומראש.

.5.4

כן מובהר כי אין באמור בהסכם זה בכדי למנוע מהמנהלת ו/או ההתאחדות ו/או כל מי שמטעמן להפיק,
בעצמן או באמצעות אחר ,כל מוצר אשר חורג מהגדרת "אלבום איסוף" כהגדרת המונח בהסכם זה ובכלל
זאת ביצוע כל פעילות שהיא במדיות או פלטפורמות דיגיטליות.

 .6אופי הזכות המוקנית
.6.1

המנהלת וההתאחדות מעניקים בזאת לזכיין את הזיכיון הבלעדי לעשיית שימוש בדמויות השחקנים
ובזכות לשימוש בסמלי הנבחרות והקבוצות וזאת למטרת אוסף תמונות שיוקדש לכדורגל המקצועני

בישראל; מובהר בזאת ,כי הענקת הזיכיון הינה לצורך הפקת והפצת אוסף התמונות ולמטרה זו בלבד
למשך תקופת ההסכם בלבד .זכויות נוספות אשר ייתכן ותכללנה בזיכיון וזאת מבלי לחייב את המנהלת
להעניקן:
 .6.1.1הזכויות להשתמש אף בדמויות הגורמים הבאים ללא תשלום נוסף :בעלי הקבוצות ,מאמני
הקבוצות והנבחרות ושופטי "סגל הזהב" של איגוד השופטים בישראל (לרבות מדיהם וסמל
האיגוד) וכן שחקני נבחרת האמנים  -היה ויתאפשר שימוש בדמויות גורמים אלו יחולו עליהם,
ביחס לזכיין ,הכללים החלים על השחקנים ,כהגדרת מונח זה לעיל .רק אישור בכתב מאת
המנהלת יהווה אישור לשימוש הזכיין בדמויות האמורות (כולן או חלקן);
 .6.1.2צילום הגורמים הנוספים הנ"ל ,ככל ויתאפשר ובמידה והזכיין יהיה מעוניין בכך ,יבוצע על ידי
המנהלת והזכיין ישא במלוא הוצאותיה בקשר עם כך או לחלופין על ידי צלם שיאושר על ידי
המנהלת ולאחר תיאום מראש;
 .6.1.3המנהלת תוכל לפי שיקול דעתה המלא ,בתמורה או ללא תמורה ,להתיר לזכיין שימוש דיגיטלי
בתכני וידאו של כדורגל ישראלי ו/או בגיפים ו/או בכל דרך תצוגה אחרת של השחקנים ו/או
מדי הנבחרות (כגון  ,AR ,VRתלת מימד וכו') וכן להעמיד לרשות הזכיין תמונות וצילומי וידאו
של האצטדיונים;
 .6.1.4המנהלת תוכל לפי שיקול דעתה המלא ,בתמורה או ללא תמורה ,להרחיב הזיכיון כך שיחול
ביחס לבובות דמות (פיגורינות) של שחקנים;
 .6.1.5המנהלת תוכל להרחיב הזיכיון כך שיחול אף ביחס למוצרי פופ או איסוף שונים.
.6.2

הזיכיון מוגבל אך ורק לזכויות המפורטות במפורש בהסכם זה .לעניין זה מובהר כי זכות אשר אינה מצוינת
במפורש בהסכם זה ככזו המוקנית לזכיין אינה מוקנית במסגרת הזיכיון.

.6.3

בכלל זאת מובהר כי אין בהענקת זיכיון זה בכדי למנוע מהקבוצות ו/או השחקנים ו/או ההתאחדות ו/או
המנהלת להתקשר עם כל צד ג' ולהשתתף בכל אלבום אשר אינו מוקדש לקבוצות כדורגל מקצועני בישראל
ו/או התחרויות המאורגנות על ידי המנהלת ו/או ההתאחדות .בכלל זאת מובהר  -מבלי לגרוע חלילה
מכלליות האמור לעיל  -כי הקבוצות תוכלנה להשתתף ,לפי שיקול דעתן ,באוספים של ליגת האלופות ו/או
הליגה האירופאית ו/או של כל מפעל בינלאומי אחר וכן כי ההתאחדות תוכל להתקשר בכל אלבום שנושאו
תחרויות בינלאומיות הנערכות על ידי גופי הכדורגל הבינלאומיים (כדוגמת אלבומי מונדיאל ,יורו ,טורנירי
מוקדמות וכו').

.6.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל אין באמור בהסכם זה בכדי להקנות לזכיין רשות שימוש בזכויות
במדיות דיגיטליות שונות (למעט אלבום דיגיטלי כמפורט בהסכם זה) ו/או רשות לשימוש בסימני המסחר
של הקבוצות (מעבר למוסדר בהסכם זה) ו/או כל זכות אחרת השייכת לקבוצות שלא במסגרתו.

.6.5

הזכיין אינו רשאי להמחות מזכויותיו ו/או מחובותיו נשוא הזיכיון ,ובכלל זאת להעביר חומרים לצדדים
שלישיים ,אלא אם נאמר במפורש אחרת בהסכם זה ,או שניתנה לכך הסכמת המנהלת מראש ובכתב
ובתנאים שייקבעו על ידי המנהלת.

.6.6

מובהר כי קושי נקודתי בהסדרת הזכויות לשימוש בדמות מול שחקן/ים בהיקף שאינו משמעותי (עד 3%
מכלל השחקנים) לא יהווה הפרה של הסכם זה; יחד עם זאת במקרה כאמור תפעל המנהלת ,לפי שיקול
דעתה ,למתן הטבות חלופיות לזכיין.

.6.7

הענקת הזיכיון ע"י המנהלת וההתאחדות ורכישתו ע"י הזכיין ,כאמור לעיל ,הינן בהתאם ובכפוף לכל דין,
החלטות המנהלת ,ההתאחדות ותקנוניה ותקנוני פיפ"א ואופ"א ,כפי שכל אלה יהיו מעת לעת.

.6.8

הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 .7הפקת האלבום
.7.1

הפקה :האלבום יופק באיכות מעולה ,בסטנדרטים גבוהים ומחומרים איכותיים באופן אשר מכבד את
מותג האלבום ואת הכדורגל המקצועני בישראל וזאת עד ולא יאוחר מיום  .1.11.2019לבקשת המנהלת,
יאפשר הזכיין לנציג מטעם המנהלת להשתתף בישיבות הזכיין הקשורות להפקת והפצת האלבום .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר כי תוכן האלבום והמידע על השחקנים ,הקבוצות ,ההתאחדות,
והמנהלת יאושרו מראש ובכתב על ידי המנהלת .האלבום יוצג בפרסומי הזכיין ובפרסומי המנהלת
וההתאחדות (ככל ורלבנטי) בתור האלבום הרשמי של מנהלת הליגות לכדורגל וההתאחדות.

.7.2

המשתתפים באלבום :האלבום יכלול לכל הפחות את הרכיבים הבאים :שמונה עשר שחקנים מכל קבוצה
מליגת העל; שלוש כפולות של שחקנים מהליגה הלאומית (ולכל הפחות שני שחקנים מכל קבוצה); נבחרת

הבוגרים ונבחרת הנשים .שילוב דמויות  -בין אם אמיתיות או דמיונית/פיקטיביות  -שאינן נמנות על
השחקנים ו/או סגל הקבוצות/נבחרת כפוף לאישור המנהלת ויהיה בכפוף לכך שלא יהיה בדבר בכדי
להפחית מצביון האלבום כאלבום של הכדורגל הישראלי המקצועני או בכדי לפגוע ו/או לבזות כל גורם
שהוא .מובהר כי כתנאי מוקדם לבקשת שילוב אוספים נוספים באלבום ,ומבלי שיהיה בכך בכדי להטיל
כל אחריות על המנהלת ,יידרש הזכיין להציג ראיות ,לשביעות רצון המנהלת ,המעידות על זכויותיו לשילוב
אוספים אלו באלבום.
.7.3

אמצעים למימוש הזיכיון :הזכיין ,והוא בלבד ,ישא בכל האחריות ובמלוא העלויות הכרוכות במימוש
הזיכיון וזאת באמצעיו הוא ומבלי שיהיה על המנהלת ו/או ההתאחדות לספק לו דבר בקשר עם כך.

.7.4

תמונות השחקנים :הזכיין ישתמש רק בתמונות שצולמו על ידי המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או בתמונות
אשר אושרו על ידיהן ,כדלקמן:
 .7.4.1המנהלת תספק לזכיין את תמונות השחקנים במדי קבוצות ליגת העל כאשר כל שחקן יצולם
בתמונת "פספורט" ולפי שיקול דעת המנהלת  -בתמונה "בתנועה".
 .7.4.2ההתאחדות תספק לזכיין את תמונות השחקנים/שחקניות במדי הנבחרות.
 .7.4.3הזכיין מודע לכך שמעברי שחקנים "ברגע האחרון" ,או זימונים משתנים לנבחרת ,עלולים
למנוע מהמנהלת או מההתאחדות מלצלם את כל השחקנים (בין אם בכלל או במדי קבוצתם);
המנהלת וההתאחדות תעשינה מאמצים סבירים לאפשר לצלם מטעם הזכיין להשלים את
התמונות על חשבון הזכיין.
 .7.4.4הזכיין יצלם על חשבונו את תמונות השחקנים במדי הליגה הלאומית כמו גם את השחקנים
אשר לא צולמו על ידי המנהלת ו/או ההתאחדות (בין היתר מהסיבות המפורטות לעיל) וזאת
באיכות גבוהה ,על ידי צלם מקצועי ותוך ביצוע עיבוד גרפי לאחר צילומן כך שתעמודנה
בסטנדרט הצילומים אותם מפיקה המנהלת וההתאחדות.
 .7.4.5הבעלות המלאה בכל הזכויות בתמונות שהועברו לזכיין תהיה מוקנית למנהלת ולהתאחדות -
לפי העניין  -ולהן בלבד.

.7.5

חובת הפקת האלבום והפצתו :הזכיין מתחייב לממש את הזיכיון ולהפיק אלבום באיכות הפקה וייצור
מעולה .הזכיין מתחייב כי ברחבי הארץ יחולקו/יימכרו לכל הפחות  70,000אלבומים מדי עונה .לעניין זה
מתחייב הזכיין ומצהיר כי הינו בעל יכולות הפצה והמאפשרות לו להגיע ללא פחות מ –  150נקודות מכירה
בכל רחבי הארץ; כל חריגה מהמספרים המנויים בהסכם זה כפופה לאישורה הכתוב של המנהלת ,אישור
אשר יהיה כפוף לשיקול דעתה המלא והמוחלט .העתק מחשבונית ומתעודת משלוח המעידות על הזמנתם
והמצאתם לחברה יומצאו להתאחדות ו/או למנהלת בתוך  10ימים ממועד השקת האלבום.

.7.6

נתונים סטטיסטיים ומקצועיים :הזכיין יתן ביטוי באלבום לנתונים סטטיסטיים ומקצועיים שונים
הנוגעים לשחקנים ,באופן שיתואם עם המנהלת ,וזאת תוך הפניה לאתר המנהלת בו מופיע פירוט
סטטיסטי מקיף לגבי כל שחקן ושחקן.

.7.7

מותג האלבום :אלא אם תחליט המנהלת אחרת האלבום ישא סימן מסחרי אשר יקבע על ידי המנהלת
לאחר התייעצות עם הזכיין ("מותג האלבום"); מותג האלבום (שם+לוגו+כל זכות הנלווית להם) יהיה
רכושה הבלעדי של המנהלת אשר תוכל לפעול אף לרישומו כדין על שמה ולביצוע שימושים נוספים בו -
לפי שיקול דעתה.

.7.8

מותג הזכיין :המנהלת תאפשר לזכיין לצרף את סימן המסחר שלו למותג האלבום על גבי המוצר וזאת
בכפוף לשיקול דעתה המלא ביחס לפרופורציה ,היחס והמיקום בין מותג האלבום לבין סימן המסחר של
הזכיין תוך מתן עדיפות למותג האלבום.

.7.9

השפה העיצובית של המנהלת :עיצוב הקלפים/מדבקות ,האלבום והאריזות כפוף לאישורה של המנהלת
שינתן לפי שיקול דעתה; בכלל זאת הזכיין יחויב ,לבקשת המנהלת ,להביא לידי ביטוי בעיצוב האלבום,
המדבקות ,גב המדבקות והאריזה את השפה העיצובית של המנהלת ו/או מי שמטעמה (כדוגמת באנרים
כחולים בשולי כל תמונה) כמו גם של הלוגואים שלה/של ההתאחדות והתחרויות שהן מפעילות.

 .7.10קד"מ :הזכיין יקצה למנהלת ולהתאחדות אלפיים ( )2,000חפיסות ושלוש מאות ( )300אלבומים (וסה"כ
 4,000חפיסות ו 600-אלבומים); חפיסות אלו יחולקו על ידי הזכיין ו/או מי שמטעמו לצרכי קידום מכירות
באירועים המופעלים על ידי המנהלת וההתאחדות .ככל והזכיין ייצר סוגי חפיסות שונים (חפיסות
זהב/חפיסות רגילות) החפיסות שיסופקו על ידיו יהיו תמהיל של סוגי החפיסות (אך לא יכללו דוגמיות).
למנהלת וההתאחדות תינתן האפשרות לרכוש מעטפות במחירים סיטונאיים ,ללא הגבלה.
 .7.11מובהר כי לפני ירידתו לדפוס יאושר האלבום (על רכיביו) על ידי המנהלת בדגש על שימוש בסמלים ,מותג
האלבום ,שמות הקבוצות וכיו"ב.
 .7.12הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם

תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.8

ערכי המוצר ועמידה בהוראות הדין

.8.1

קידום הכדורגל בישראל :כמפורט במבוא להסכם זה המנהלת והזכיין הגדירו כמטרה משותפת יצירת
חשיפה מרבית של הקבוצות ושחקני הכדורגל תוך קידום של ערכי סבלנות ,ספורטיביות ,מאבק בגזענות
ובאלימות וקידום הכדורגל הישראלי ומתן דגש על טיפוח ערכי הספורט ,ההגינות והגברת המודעות לענף
הכדורגל בקרב חובבי הספורט; הצדדים רואים בערכים אלו אינטרס משותף שלהם ושל הציבור והכדורגל
הישראלי.

.8.2

יחס של כבוד :הזיכיון ימומש על ידי הזכיין ובאמצעות כל מי שמטעמו באופן המבטיח יחס של כבוד
לכדורגל הישראלי ,לאוהדי הספורט בישראל (ולאוהדי הכדורגל בפרט) ,לצופים במגרשי הכדורגל,
לשחקנים ,למאמנים ,לבעלי התפקידים וכיו"ב .הזכיין לא יעשה שימוש באלבום ו/או לא יפרסם מוצרים
באלבום באופן שיהיה בו ,לפי שיקול דעת המנהלת ,בכדי להתייחס באופן לא רציני ו/או לא מקצועי ו/או
בכדי לפגוע ו/או להשפיל ו/או לבזות את השחקנים ו/או הקבוצות ו/או המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או כל
מי שמטעמם של אלו לרבות נותני החסות שלהם.

.8.3

עמידה בהוראות הדין :הזכיין יפיק את האלבום בהתאם להוראות כל דין ותוך הקפדה על התאמת
האלבום לגילאי הילדים הרוכשים אותו .אין בעצם מתן הזיכיון בכדי להוות מצג ביחס לחוקיות פרסום
ו/או פעילות שיווקית/קידום כזו או אחרת ולזכיין אין ,ולא תהיה כל טענה ,במידה ויתברר כי הוראות
הדין אינן מאפשרות פרסום מטעמו כמפורט בהסכם זה .הזכיין יפעל לקבלת האישורים הרגולטוריים
הנדרשים (ככל ונדרשים) לפני ביצוע כל אקט שיווקי/פרסומי/קידומי והוא יהיה האחראי היחיד והבלעדי
בגין כל הפרה של הוראות דין כלשהו שחל ,או צפוי לחול ,על פרסום כאמור ועל תוכנו .הזכיין לא ישלב
באלבום הגרלות שלא לפי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז-
 1977ו/או הגרלות/משחקי מזל אחרים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם הדרישות המצופות מאלבום
המופץ לילדים ולבני נוער.

.8.4

הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.9

פרסומות ,קידומים ודברי ברכה

.9.1

פרסומות וקידומים :הזכיין יוכל לפרסם באלבום פרסומות וקידומי מכירות שונים לפי שיקול דעתו המלא
והמוחלט  -יחד עם זאת הזכיין לא ישלב באלבום פרסומות ו/או קידומים למוצרי טבק ו/או משקאות
אלכוהוליים ו/או כל מוצר אחר שפרסומו או קידומו נאסר בחוק ו/או שהוא עשוי לעמוד בניגוד לערכי
המנהלת.

.9.2

קידום פעילויות הזכיין :המנהלת תבצע ,בתיאום עם הזכיין אך לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין,
שתי פעילויות קידום מכירות ברשתות החברתיות מדי עונה וכן תקצה לזכיין אחת לחודש  -ולמטרות
הפעלה לאוספי הכרטיסים  -לכל הפחות זוג כרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המנהלת (תיאום שבועיים
מראש) .הכרטיסים יוקצו לילדים אוספי הכרטיסים אשר השתתפו בקידום המכירות ולהם בלבד.

.9.3

קידום פעילויות המנהלת :הזכיין יקצה  -ללא תמורה נוספת  2 -עמודים באלבום למנהלת ו2 -עמודים
באלבום להתאחדות לשם לקידום פעילויותיהן השונות.

.9.4

דברי ברכה :האלבום יכיל עמוד אחד אשר ישמש לדברי ברכה מצד המנהלת ועמוד אחד אשר ישמש לדברי
ברכה מצד ההתאחדות (בתחילת האלבום); עמודים אלו יערכו על פי שיקול דעת המנהלת/התאחדות לפי
העניין ויכללו את תמונת המברך ואת חתימתו.

.9.5

הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

.10

קניין רוחני ,סמלים וסימני מסחר ,מותג האלבום

 .10.1בעלות בקניין הרוחני :אין במתן הזיכיון  -ובכלל זאת במתן הרשות להשתמש בחומרים (כהגדרת מונח
זה לעיל) בכדי להקנות לזכיין כל זכות ,מכל מין וסוג ,בחומרים למעט הזכויות שהוקנו לו מפורשות
בהסכם זה ובתקופת הסכם זה בלבד .החומרים ישארו ,בכל עת ,רכושה המלא והבלעדי של המנהלת ו/או
מי שמטעמה ,לפי העניין ולא יבוצע בהם ,ללא אישורה הכתוב מראש של המנהלת ,כל שימוש מעבר
לשימושים אשר הותרו במפורש בהסכם זה.
 .10.2שימוש בסמלים :בעת מימוש הזיכיון הזכיין יקפיד על שימוש בסמלים העדכניים של הקבוצות ו/או כל
מי שמטעמן לרבות שימוש בשם המלא של הקבוצות/תחרויות/מועדונים כפי שימסרו לו על ידי המנהלת,
וההתאחדות (הן הסמלים והן שמות נותני החסות המשולבים בשמות הקבוצות) .אין להשתמש בסמלים
שלא הועברו על ידי המנהלת .לא יותר כל שימוש בסמלים ו/או בתמונות ו/או בחומרים  -מחוץ לגדרי
האלבום :כך ,לשם ההמחשה ,התמונות לא יופיעו על מוצרים שונים שלא במסגרת האלבום (בשום גודל

שהוא) אלא אם נתקבל אישור המנהלת מכך לראש.
 .10.3שמות ליגת העל ,הקבוצות והאצטדיונים :הזכיין יציין  -באלבום ובכל פרסום או התבטאות פומבית  -הן
בדיבור והן בכתוב (כולל לוגו) ,את התחרות המשוחקת בשמה המסחרי כפי שיהיה מעת לעת (כדוגמת
"ליגת הבורסה לניירות ערך" או "ליגת הטוטו") וכן את אצטדיוני הכדורגל בהם מתקיימים משחקי
הכדורגל ואת הקבוצות המשחקות ,בשמותיהן המלאים והמדויקים כפי שתודענה לו המנהלת ו/או
ההתאחדות.
 .10.4סודות מסחריים :כל נתון או מידע שיסופק על ידי ההתאחדות ו/או המנהלת ו/או הארגון ,שאינו נחלת
הכלל ,יהיה בגדר סוד מסחרי שלהם .הזכיין מתחייב שלא לעשות כל שימוש בנתון או מידע מסוג זה לכל
מטרה שהיא פרט להפקה והפצה של אלבום האיסוף.
 .10.5שמירה על זכויות קניין רוחני :הזכיין יקפיד הקפדה יתרה ,דקדקנית וחמורה בשמירה על זכויות המנהלת
ו/או כל מי שמטעמה (בדגש על הקבוצות) בחומרים וכן בתוצרי קניין רוחני אחרים השייכים למנהלת ו/או
לכל מי שמטעמה .לעניין זה מתחייב הזכיין ,תוך שהמנהלת מסתמכת על התחייבותו זו בהחלטתה
להתקשר עמו ,שלא לפגוע  -הן במסגרת מימוש הזיכיון והן במסגרת עיסוקיו האחרים (לרבות כאלה
המבוצעים על ידי מי שמטעמו)  -בזכויות המנהלת ו/או הקבוצות ו/או ההתאחדות ו/או מי שמטעמן .בכלל
זאת ,הזכיין מתחייב שלא ליצור הטעיה ו/או בלבול בקרב קהל הצרכנים בין מוצרים רשמיים של
ההתאחדות ו/או המנהלת ו/או המועדונים לבין מוצריו ,באופן שיגרום לצרכנים לסבור בטעות שמוצריו
הינם מוצרים רשמיים של המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או המועדונים .בכל מקרה לא יציג עצמו הזכיין
כשלוח ו/או כסוכן ו/או כעובד מטעם המנהלת ו/או ההתאחדות.
 .10.6מבלי לגרוע מזכויותיה האחרות של המנהלת מובהר כי כל הפרה מצד הזכיין ,או כל מי שמטעמו ,של
הוראות סעיף זה ,תהווה הפרה חמורה של ההסכם ותאפשר למנהלת ,מבלי לגרוע מאלו מזכויותיה (אך
לאחר שתינתן לזכיין האפשרות להציג עמדתו באופן שיקבע על ידי המנהלת)  ,לנקוט בצעדים שונים כנגד
הזכיין ובכלל זאת לחלט את ערבות הביצוע ו/או כל חלק ממנה ,לפי שיקול דעתה של המנהלת.
 .10.7הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .11התמורה1

 .11.1בתמורה לזיכיון המוקנה במסגרת הסכם זה ישלם הזכיין למנהלת תשלומים כדלקמן ("התמורה"):
 .11.2תמורה בשנתית סך של _______ "( ₪התמורה הקבועה") אשר תשולם בשני תשלומים שווים וזהים:
הראשון ביום הראשון לחודש דצמבר בשנה הקלדנרית הראשונה של עונת המשחקים והשני ביום הראשון
לחודש מרץ בשנה הקלנדרית השניה של עונת המשחקים (כך ,לשם ההמחשה בעונת  2019/20התשלומים
יבוצעו בימים  1.12.2019ו..)1.3.2020-
 .11.3תמורה השקולה ל __ %מכלל הכנסות הזכיין ממכירת המוצרים נשוא זכיון זה (לא כולל מע"מ)
("האחוזים מהפדיון ") אשר תשולם ביום הראשון לחודש מרץ בשנה הקלנדרית השניה של כל עונת
משחקים (כך ,לשם ההמחשה בעונת  2019/20התשלום יבוצע ביום .)1.3.2020
 .11.4לצורך קביעת שיעור האחוזים מהפדיון ,יציג הזכיין בפני נציג המנהלת ונציג הארגון ,במשרדיו בפגישה
שתתואם מראש ,דו"ח רואה חשבון מבוקר אשר נערך על ידי רואה חשבון אשר הוסכם על ידי המנהלת
(ככלל המנהלת לא תסרב לרואה חשבון מפירמה גדולה ומוכרת) ("פירוט ההכנסות") .הנציגים אשר
יחשפו לפירוט ההכנסות בדו"חות ישמרו בסודיות מלאה את הנתונים המופיעים בדו"חות הכספיים אך
הסכומים אשר ישולמו למנהלת ולארגון ,מטבע הדברים ונוכח השקיפות החלה על גופים אלו ,יפורסמו
במסגרת הכנסות הגופים .מוסכם כי התנהלות הזכיין מול המנהלת תהא שקופה ,הוגנת ובכפוף להוראות
הדין וכללי החשבונאות המקובלים.
 .11.5לשם הבטחת תשלום התמורה הקבועה מוסכם כי בתחילת כל עונה מעונות המשחקים נשוא ההסכם,
תפקיד החברה בידי המנהלת שתי המחאות בגין התמורה הקבועה אשר סכומיהן וזמני פירעונן בהתאמה
לאמור לעיל.
 .11.6הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים מע"מ וככל שיחול מע"מ בקשר עם התמורה ישא הזכיין בכל תשלום
כאמור על חשבונו.
 .11.7התמורה אינה תלויה בכל תנאי אחר באשר הוא; כך ,למשל ,צמצום מספר המשחקים ו/או מספר הקבוצות
ו/או שיטת התחרות ו/או שינוי בהרכב הקבוצות המשתתפות בליגות השונות לא יהווה כל הפרה של
1

הערה :אין צורך למלא  -סעיף זה יושלם ידנית על ידי המנהלת עם ההכרזה על הזוכה ובהתאם לסכום הזכיה.

ההסכם ולא יתן כל עילה בידי הזכיין לביצוע הפחתה כלשהי של התמורה וזו תשולם במלואה.
 .11.8כל תשלום שלא יבוצע במועד יישא ריבית בגובה הריבית החריגה המרבית אשר תגבה באותה עת ע"י בנק
הפועלים בע"מ בגין חריגה בחשבונות חח"ד .מוסכם כי איחור העולה על שבעה ימים בביצוע איזה
מהתשלומים יהוו הפרה יסודית של ההסכם.
 .11.9הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית.
 .12תקופת הזיכיון וביטול ההסכמים
 .12.1הזיכיון יחול בעונות המשחקים  2020/21 ,2019/20ו ;2021/22-למנהלת תהא נתונה האפשרות להאריך
הסכם זה עד לתום עונת  2022/23בתנאים הזהים לתנאי הסכם זה ("האופציה למנהלת")  -הודעת המימוש
על האופציה למנהלת יכולה להינתן על ידי המנהלת עד ליום האחרון בעונת המשחקים .2021/22
 .12.2היה ומומשה האופציה למנהלת יוכלו הצדדים ,בהסכמה הדדית ,להאריך ההסכם אף ביחס לעונת
המשחקים .2023/24
 .12.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהיה המנהלת רשאית לבטל הסכם זה (ובכלל זאת להפקיע את הזיכיון
לאלתר) באופן מידי בקרות אחד מן האירועים הבאים( :א) הפרה יסודית ע"י הזכיין ,אשר לא תוקנה על
ידיו תוך  7ימים מהיום בו ניתנה הודעה כתובה ע"י המנהלת בדבר ההפרה ו/או הפרה לא יסודית של
הסכם זה ,ע"י הזכיין ,אשר לא תוקנה על ידיו תוך  14ימים מיום בו ניתנה הודעה כתובה ע"י המנהלת
בדבר ההסכם; ו(-ב) לפי המתאים  -הפסקת פעילות הזכיין או נקיטת הליכי פירוק או כינוס נכסים או
הקפאת הליכים בקשר אליו אשר לא יבוטלו תוך  30ימים או מתן צו קבלת נכסים או צו פירוק או מינוי
כונס נכסים על כל נכסיו או על חלק מהם אשר לא יבוטל תוך  60יום.
 .12.4מוסכם כי במקרה של הפרה יסודית ישלם הזכיין למנהלת פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 1,000,000
( ₪מליון שקלים חדשים) וזאת מבלי לגרוע מאלו מזכויותיה האחרות של המנהלת אשר תעמודנה לה
במלואן.
 .12.5הצדדים מאשרים כי סכום זה משקף את הנזקים אשר עלולים להיגרם למנהלת כתוצאה מהפרת ההסכם
על ידי הזכיין.
 .13אחריות וביטוח
 .13.1הזכיין לבדו יהיה האחראי המלא הבלעדי והמוחלט לכל נזק ,הוצאה ,הפסד ,תשלום ,חסרון כיס ,אובדן
רווח וכל נזק כיוצא באלה ("נזקים") העלולים להיגרם למנהלת ו/או להתאחדות ו/או למי מהקבוצות
החברות במנהלת ו/או להתאחדות ו/או למי הקשור בהן ,עקב מעשה או מחדל של הזכיין או של מי
מעובדיו ,יועציו ,שלוחיו ,קבלני משנה שלו או כל גורם אחר מטעמו או הקשור בו ("קשורי הזכיין") עקב
או בקשר לפעילות הזכיין לפי הסכם זה.
 .13.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הזכיין יהיה חייב לשלם למנהלת ו/או להתאחדות ו/או למי שמטעמם של אלו
פיצויים על נזקים שנגרמו ו/או ייגרמו להם כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום האמור בהסכם זה מיד עם
דרישתם הראשונה בכתב ,ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של המנהלת ו/או ההתאחדות ו/או מי
מטעמם לקבל כנגד הזכיין כל סעד או תרופה עפ"י דין.
 .13.3הזכיין ישפה את המנהלת ו/או את ההתאחדות בקשר עם כל הליך משפטי אליו תידרשנה בקשר עם נכונות
הצהרותיו ולרבות ,בין היתר ,הוצאות משפטיות ושכ"ט עורכי דין.
 .13.4המנהלת והקבוצות החברות במנהלת אינן ולא תהיינה אחראיות בכל דרך שהיא ,במישרין או בעקיפין,
לנזק כלשהו אשר ייגרם לציוד או בגין הציוד של הזכיין או מי מטעמו או הקשור אליו.
 .13.5מבלי לגרוע מאחריות הזכיין על פי הסכם זה או על פי כל דין ומהוראות הסכם זה ,מתחייב הזכיין לערוך
ולקיים למשך כל תקופת ההסכם ,בעצמו ועל חשבונו בחברת ביטוח בעלת איתנות פיננסית ומוניטין,
פוליסות ביטוח לכיסוי פעולותיו ופעולות קשורי הזכיין תחת הסכם זה ,לרבות לכיסוי נזקי גוף ו/או רכוש
העלולים להיגרם לזכיין ,לקשורי הזכיין או לצדדים שלישיים כתוצאה מפעולותיהם תחת הסכם זה.
 .13.6מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת הביטוח הנ"ל כדי להטיל אחריות כלשהי על המנהלת או על חברות
במנהלת או כדי לפטור את הזכיין מכל אחריות על פי הסכם זה או על פי כל דין.
 .13.7הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
.13.8

 .14בטוחות
 .14.1להבטחת קיום התחייבויותיו לפי הסכם זה ,וכתנאי לחתימתה על הסכם זה ,ימציא הזכיין למנהלת ערבות
בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,שהוצאה על ידי בנק או חברת ביטוח מוכרים וידועים בישראל ,בנוסח
המצורף כנספח א' ,חתומה בידי מורשי החתימה של הבנק או חברת הביטוח ("ערבות הביצוע").
 .14.2ערבות הביצוע תעמוד על סך של ( ₪ 500,000חצי מליון שקלים חדשים) ותהיה לפקודת מנהלת הליגות
לכדורגל.
 .14.3תוקף ערבות הביצוע יהיה למשך תקופת הזיכיון ועוד  3חודשים לאחר סיומה .מימשה המנהלת את
האופציה השמורה לה לפי הסכם זה ,וכתנאי לכניסתה לתוקף של תקופת האופציה ,יאריך הזכיין את
תוקפה של ערבות הביצוע כך שתוקפה יהיה עד לתום שלושה חודשים לאחר סיום תקופת האופציה .לא
המציא הזכיין למנהלת ערבות ביצוע מוארכת כאמור עד  30יום לפני תום תוקפה של ערבות הביצוע ,תהא
רשאית המנהלת לחלט את ערבות הביצוע ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאית המנהלת לפי
הסכם זה ו/או לפי כל דין.
 .14.4המנהלת תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע ,כולה או חלקה ,ללא התראה מוקדמת ,וזאת בכל עת בה
יפר הזכיין תנאי מתנאי ההסכם (לרבות במקרה של תשלום פיצוי בגין התבטאות מזיקה ,הפחתת כספים
על ידי נותן החסות של המנהלת עקב אי ביצוע ההנחיות על ידי הזכיין וכיוצא בזה) ,וכן תהיה רשאית לעכב
בידיה ,או לזקוף ,לפי שיקול דעתה ,כל סכום מדמי ערבות הביצוע כנגד כל חוב של הזכיין כלפיה ו/או כלפי
ההתאחדות בקשר עם החוזה  -אף אם לא הגיע מועד פירעונו.
 .14.5מובהר כי אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזכיין במקרה של
מימושה או בכל מקרה שהוא .הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או
הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית.
 .14.6הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם
תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
 .15סמכות השיפוט
כל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם הסכם זה תוקפו ו/או תכניו תתברר לפי הדין הישראלי בלבד (כללי ברירת הדין
לא יחולו) תהא נתונה באופן בלעדי לערכאות המוסמכות במחוז תל אביב.
 .16איש קשר
הזכיין ימנה איש קשר אחד ,אשר ייצג אותו לכל דבר וענין לצורך הסכם זה ויהיה מוסמך לחייבו בכל התחייבות
שהיא .המנהלת תהיה רשאית להסתמך על כל מידע ,החלטה ,מסמך וכו' שנתקבל מאותו איש קשר כפעולה
מוסמכת של הזכיין ללא צורך בכל בדיקה נוספת.
 .17שונות
הסכם זה בא במקום ומבטל כל הסכמה ,הסכם ,הסדר או הבנה קודמים בין הצדדים ,ככל שישנם ,והצדדים
מאשרים כי אין ולא יהיו להם כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הסכמים ,הסדרים ,הסכמות או הבנות כאמור ,אם
וככל שקיימים כאלה .שום ויתור ,ארכה ,או הימנעות של צד להסכם זה מעמידה על זכות או ברירה העומדת לו
על פי הסכם זה ,או מדרישה כי הצד השני ימלא התחייבויותיו על פי הסכם זה ,בין בכלל ובין במועדה ,לא יהיו בני
תוקף אלא אם נעשו במפורש ובכתב ,ולא ניתן יהיה ללמוד מהם לעניין ויתור ,ארכה או הימנעות של אותו הצד
בעתיד .הזכיין אינו רשאי להמחות מזכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמת המנהלת
בכתב ומראש .כל צד ישא בהוצאותיו שלו (משפטיות ואחרות) בכל הנוגע לחתימת הסכם זה .כתובות הצדדים הן
כקבוע בראש הסכם זה.

ובזאת באו הצדדים על החתום:

_________________________
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות
בישראל  2014בע"מ

________________________
ההתאחדות לכדורגל בישראל (ע.ר).

___________________
שם הזכיין

נספח א'

ערבות הביצוע
נוסח ערבות הביצוע
תאריך________________ :
לכבוד
מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ
דרך בן גוריון ,1
בני ברק
ג.א.נ,.

הנדון :כתב ערבות

 .1על פי בקשת ______________ תאגיד מס' ___________ (להלן" :המציע") הננו ערבים בזאת כלפיכם
באופן בלתי חוזר ,לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 500,000חמש מאות אלף שקלים חדשים) ("סכום
הערבות") ,המגיע או עשוי להגיע לכם מאת המציע בקשר עם התקשרותו עמכם לרכישת זיכיון להפקת
אלבום איסוף (מדבקות ,קלפים ודיגיטלי) תמונות שחקני ושחקניות הכדורגל המשתתפים בתחרויות ליגת
העל ,הליגה הלאומית ,ליגת העל לנשים ונבחרות ישראל במדי הנבחרות והקבוצות.
 .2ערבותנו היא מוחלטת ובלתי תלויה ,אנו מתחייבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך כל שהיא.
 .3אנו מתחייבים לשלם לכם ,תוך ( )5חמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם ,את סכום הערבות וזאת
מבלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם ו/או לפנות בדרישה מוקדמת למציע כתנאי מוקדם לתשלום סכום
הערבות על ידינו ו/או לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ובלבד שהסכום הכולל שנשלם עפ"י ערבותנו
זו ,לא יעלה על סכום הערבות.
 .4ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה ועד לתאריך .30.8.2022
 .5אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
 .6כל דרישה מצדכם לתשלום מכוח ערבות זו ,צריכה להימסר בכתב לסניפנו על פי הכתובת הרשומה
___________________ ,וצריכה להגיע לסניף זה עד יום ________ בשעה __________.
 .7התחייבותנו על פי כתב זה אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _____________:סניף_____________:

