הזמנה להציע הצעות  -מיזם משותף ( )Joint Ventureלקיום פורטל אינטרנט מוביל של הכדורגל הישראלי המקצועני
כללי :חברת מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ ("החברה" או "המנהלת") מזמינה בזאת גורמים
רלבנטיים להשתתף בשלב המיון המוקדם ( )PQבהליך תחרותי  2017/1מיזם משותף ( )Joint Ventureלקיום פורטל אינטרנט
מוביל של הכדורגל הישראלי המקצועני ("ההליך") .הזוכה בהליך יהיה שותף של המנהלת ביצירת פורטל אינטרנטי/דיגיטלי
משותף אשר בבסיסו ליווי  063°של הכדורגל הישראלי באופן שיקדם את התכליות הכלכליות ואת התכליות החברתיות של
המנהלת .במסגרת המיזם המשותף יופקו התכנים (כמפורט להלן) לפי שיקול דעת הצדדים ובכפוף להתחייבויות המנהלת
כלפי צדדים שלישיים תוך סינרגיה עם זכיין השידור וקידום השידורים אותם הוא מפיק.
תכני המיזם :המיזם יורכב מתכנים עליהם יוסכם בהבנה בין הצדדים ,בין אם במסגרת ההליך התחרותי או לאחר
ההתקשרות על בסיס אד -הוק ,ובין היתר הוא יכלול תכני וידאו ואודיו ממשחקים ,תכני וידאו ואודיו בהפקה עצמית ,מגוון
רחב של נתונים סטטיסטיים מסוגים שונים ועוד .בתכנים ייעשה מגוון רחב של שימושים ובכלל זאת עדכונים על המתרחש
בליגת העל; מרכז דיווחים חי; סרטונים שונים; הצגת נתונים סטטיסטיים; תחרויות והפעלות שונות המתבססות על
התכנים; תכנים הומוריסטיים; פעילויות אינטראקטיביות ( :)Gamificationליגת החלומות Prediction Game ,Daily Fantasy ,ועוד.
מובהר כי הפירוט להלן הינו פירוט חלקי ,כללי ואינדיקטיבי בלבד ואין בו בכדי להוות התחייבות של המנהלת בדבר תכנים
מסוימים או להגבילה בדבר התכנים אותן תוכל לכלול במיזם המשותף .התכנים יעודדו שיח נקי ומכבד בעולם הכדורגל
המתמקד יותר בהיבטים מקצועיים ופחות ברכילות; קו המערכתי יקבע בתיאום בן המנהלת ובין השותף שיבחר .השימוש
בתכנים ייעשה בסינרגיה עם חברת צ'רלטון בע"מ ("הזכיין") ,תוך שמירה על האינטרסים שלה ועידוד הצופים לצפייה
במשחקים החיים.
הפצה :תכני הפורטל יופצו במדיות הדיגיטליות השונות תוך שימוש ב"וורטיקלים" בין זירות המשחק ,אתר האינטרנט
והאפליקציה של המיזם ,רשתות חברתיות ,שידורי הטלוויזיה/יכולות הפרינט של השותף (במידה ורלבנטי); בשלביו
המתקדמים של המיזם יושם דגש על  Gamificationבאופן שיפתח ערוצי הפצה נוספים .מובהר כבר עתה כי בעת בחינת ההצעות
ינתן יתרון בולט ומשמעותי למתמודדים בעלי יכולות הפצה מולטי-פלטפורמטיות (ברודקסט ,פרינט וכד') בהיקף ארצי נרחב.
בנוסף ינתן יתרון בולט ומשמעותי למתמודדים אשר ידעו להפיץ את התכנים בהיקף ארצי נרחב גם לקהלים חדשים (קרי,
קהלים שאינם קהלי ספורט מובהקים) בדגש על נשים וילדים ,תוך יצירת חוויית צפייה משפחתית.
מטרות המיזם :בבסיס המיזם עומדות תכליות כלכליות וחברתיות כדקלמן( :א) השאת רווחים למנהלת :על בסיס מנגנון
חלוקת רווחים כאשר המנהלת תדרוש מהמתמודדים התחייבות מינימלית ( )Minimum Guaranteeביחס להכנסות המנהלת
מהמיזם; (ב) הנגשת קהלים :כחלק ממטרות העל של המנהלת ,הנקובות אף בתקנונה ,המנהלת רואה חשיבות עליונה
בהנגשת קהלים חדשים  -שאינם חשופים לתכני ספורט היום  -לכדורגל המקצועני בישראל; (ג) דאטה :איסוף רשומות דאטה
ושימוש בהן לצרכי המנהלת והקבוצות; (ד) קו מערכתי מעולה :בכוונת המנהלת לייצר תוכן מעולה במסגרת המיזם ,טקסט,
סטטיסטיקה ווידאו; (ה) העצמת היכולות הדיגיטליות של המנהלת  -המנהלת מצפה כי הפרויקט יסייע להעצים את היכולות
הדיגיטליות שלה ,על דרך של הגדלת מספר החברים ברשתות החברתיות של המנהלת ,הגדלת הטראפיק באתר המנהלת
החדש ורכישת כישורים ויכולות מקצועיות שילמדו במסגרת שיתוף הפעולה .המנהלת תמשיך להפעיל את הפלטפורמות שלה
ואת אתר האינטרנט שלה ,על תכניהם השונים ,במקביל למיזם ותוך סינרגיה עמו;ו(-ו) הבלטת פעילות המנהלת כInnovation -
 : Leaderבאמצעות שימוש בטכנולוגיות האינטרנט המתקדמות ,הטרנדיות והחדשניות ביותר בעולמות הדיגיטל .בנוסף ,מצופה
מן השותף לשתף פעולה באופן מלא עם התכליות החברתיות של המיזם גם במקום בו הדבר יבוא על חשבון רווחים מסחריים
מהירים וכן עם שיקולי הזכיין והאינטרסים שלו.
תנאי סף :רשאי להשתתף בשלב הראשון של ההליך מי שעומד ,במועד ההגשה ,בכל התנאים המפורטים להלן( :א) הינו
שותפות ו/או חברה הרשומה בהתאם לדיני מדינת ישראל או בהתאם לדיני מדינה אחרת עמה מקיימת מדינת ישראל יחסים
דיפלומטיים; (ב) בעל יכולות מוכחות ונסיון בניהול פורטל אינטרנטי/דיגיטלי; (ג) מדורג בין  100עמודי האינטרנט המובילים
מבחינת  Country Rankלפי מדד חברת ( ;SimilarWebד) מחזורו הכספי השנתי עמד על ( ₪ 35,000,000שלושים וחמישה מליון
שקלים חדשים) לכל הפחות ,לא כולל מע"מ ,בכל שנה במהלך השנים  2015 ,2014ו( ;2016-ה) נכון להתחייב על תשלום
מינימום בלתי מותנה למנהלת בסך של ( ₪ 1,000,000מליון שקלים חדשים) מדי עונה (סכומים אלו יראו כסכומים ששולמו
למנהלת במסגרת החלוקה בין השותפים);ו( -ו) הציג את אישור הרכישה ואישור ההגשה (כהגדרת מונחים אלו במסמכי
ההליך).
השתתפות בהליך :ההשתתפות בשלב המיון המוקדם מותנית בתשלום דמי השתתפות וברכישת מסמכי ההליך המוקדם .את
המסמכים ניתן לרכוש במשרדי המנהלת בדרך בן גוריון ( 2מגדלי בסר ,קומה  )11רמת גן כנגד תשלום דמי השתתפות בסך של
( ₪ 2,500אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים) .ניתן יהיה לעיין במסמכי ההשתתפות ללא תשלום במשרדי המנהלת
ובתיאום מראש .הגשת מסמכי הליך המיון המוקדם תתאפשר עד ליום א' "( 26.2.2017מועד ההגשה האחרון") מי שלא
הגיש את מסמכי הליך המיון המוקדם עד מועד ההגשה האחרון ,לא יורשה להשתתף בהליך המיון המוקדם ובהליכים
העוקבים לו (אלא אם ידחה מועד ההגשה האחרון או יתקבל אישור המנהלת  -לפי שיקול דעתה  -להגשה אחרי מועד הגשה

האחרון ) .דמי ההשתתפות ישולמו באמצעות המחאה של המשתתף ,שזמן פירעונה יהא יום רכישת מסמכי ההליך והיא
תיערך לפקודת מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל  2014בע"מ .השלמת הרכישה של המסמכים תתבצע עם קבלת
אישור כתוב לכך מטעם המנהלת ("אישור הרכישה")  -מובהר כי אישור הרכישה לא יהווה ,בשום צורה או אופן ,הכרה
כלשהי בעמידת המשתתף בתנאי ההליך ודרישותיו; המנהלת תוכל לבטל את אישור הרכישה ,בכל עת ועם כל המשמעויות
הנלוות לכך ,מקום בו תתגלה בעיה כל שהיא בגביית דמי ההשתתפות .אישור הרכישה ינתן כנגד מסירת פרטי איש קשר
מטעם המשתתף ("איש הקשר"); איש הקשר יהיה הגורם המוסמך ,לכל דבר ועניין ,לייצג את המשתתף ולחייבו ככל הנוגע
להליך התחרותי .מובהר כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בהשתתפות בהליך (ובכלל זאת דמי ההשתתפות) ,תחולנה
על המשתתף בהליך ועליו בלבד ואלו לא תוחזרנה לו בשום מקרה לרבות (בין היתר) במקרה בו יבוטל שלב המיון המוקדם
ו/או ההליך התחרותי מכל סיבה שהיא .לברורים בקשר לרכישת מסמכי ההליך ניתן לפנות למזכיר החברה וסמנכ"ל הפיתוח
העסקי שלה עו"ד מוטי ברונשטיין בטלפון  03-3734050או באמצעות דוא"ל .motty@football.co.il
שונות :מובהר כי המנהלת אינה כפופה להוראות חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1992-לתקנותיו ו/או לכל חובת מכרז אחרת;
יחד עם זאת בכוונת המנהלת לקיים ההליך התחרותי תוך הקפדה מירבית על עקרונות השוויון ,תום הלב וההגינות .המנהלת
תוכל לנהל  -בכל שלב  -הליכי התמחרות ו/או משא ומתן פתוח ומקביל עם המתמודדים והכל לפי שיקול דעתה המלא
והמוחלט .המנהלת אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי .הודעות ועדכונים פומביים בקשר עם
ההליך יפורסמו ,מעתה ואילך ,בעמוד האינטרנט של המנהלת  www.football.co.ilתחת לשונית "פרסומים" או על דרך של מענה
ישיר למתמודדים שיקחו חלק בהליך לאחר מועד ההגשה האחרון.

