
 קול קורא: הזמנה להציע הצעות לאספקת כדור משחק רשמי 
 בע"מ 2014מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל 

 
( מזמינה בזאת הצעות "המנהלתאו " "החברהבע"מ )" 2014מנהלת ליגות הכדורגל המקצועניות בישראל כללי: 

 לאספקת כדור המשחק הרשמי של המנהלת. 

כדורים אשר ישמשו באופן בלעדי במשחקי ליגת הבורסה לניירות ערך, הליגה הלאומית, אספקת  :ההתקשרות מהות
 משחקי גביע הטוטו ומשחק אלוף האלופים.

 .מדי עונה כדורים לכל הפחות 3,700 מס' הכדורים:

 ולאחר מכן היום הראשון בחודש יולי בתחילתה של כל עונה. 1.7.2021מועד אספקת הכדורים: 

 נתיים + אופציה למנהלת לשנה נוספת.שמשך ההתקשרות: 

המשמש באחת מחמש ליגות הכדורגל המובילות  ממותג FIFA Pro Quality Match Ballכדורים מסוג סוג הכדורים: 
   .UEFA המאורגנת על ידי או מותג המשמש את ליגת האלופות , איטליהבאירופה: אנגליה, גרמניה, ספרד, צרפת

 motty@football.co.ilבאמצעות דוא"ל  להגיש באמצעות טופס ההצעה המצורף ישההצעה ת א: ההצעההגשת 
יש לוודא אישור קבלה כתוב מעו"ד ברונשטיין )מועמדות שלא נתקבל אישור בגין  ד מוטי ברונשטיין.למזכיר החברה עו"

אך  12:00בשעה  15.11.2020 א'האחרון להגשת מועמדויות הוא יום המועד קבלתה תיראה כאילו לא הוגשה כלל(. 
, והודעה על כך תימסר למציעים המשתתפים המנהלת תוכל לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט להאריך מועדים אלו

   . בהליך

מידע נוסף. בנוסף לאמור,  לקבלת, אך לא תהיה מחויבת, להיפגש עם מועמדים תוכל המנהלת  מו"מ ושיפור ההצעות:
  . לנהל משא ומתן במקביל עם מספר מציעיםתהיה המנהלת רשאית 

בחשבון רכיבים מסחריים המנהלת תוכל לקחת כאשר כלכליים הבחירה תהיה על בסיס שיקולים   הבחירה: שיקולי
, זיכויים לקבוצות, רכישת פרסום מהמנהלת ותמלוגים ממכירתו : מיתוג הכדור, כגוןאשר המתמודדים יוכלו להציע

  )לרבות על דרך של בארטר( ושיקולים אחרים. 

לשיקול דעתה המנהלת לא חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה אחרת כלשהי ובחירת ההצעה הזוכה נתונה 
 הבלעדי והמוחלט של המנהלת, מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער כנגד שיקולי המנהלת או לטעון כנגדם.

)יש לוודא כי נתקבל אישור קבלה(; תשובות  motty@football.co.ilשאלות ובקשות ניתן להגיש באמצעות דוא"ל כאשר 
גיבוש ההצעות הסופיות תועלינה ההצעות הנבחרות בפני אחר ל. שאינן בכתב תהיינה חסרות תוקף לצורך העניין

 דירקטוריון המנהלת אשר יקבל את החלטתו הסופית.  

לעקוב אחרי ההודעות אשר יכול ויפורסמו באתר הבית של המנהלת שבכתובת  ים מתבקשותהמועמד :עדכונים והודעות
www.football.co.il לא ינתן כל תוקף לכל תשובה  "מנהלת הליגות לכדורגל" והכיתוב "פרסומים"; תחת הלשונית

 ו/או פרסום מטעם החברה אשר לא ניתנו בכתב.

הליכי  -בכל שלב  -הליך זה אינו הליך מכרזי אך הוא יבוצע תחת עקרונות של שוויוניות. החברה תוכל לנהל  :כללי
התמחרות ו/או משא ומתן )לרבות ביחס למחיר, לשירותים הניתנים ולמשך ההתקשרות( והכל לפי שיקול דעתה המלא 

  והמוחלט. החברה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי. 
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 נספח ההצעה

 

 

 שם המציע )שם תאגיד + ח.פ.(:

 

  שם מסחרי: 

  שם תאגיד: 

  : ח.פ.

 
 
 

  איש קשר המוסמך לייצג את המציע 

 שם:

 תפקיד:

 טלפון:

 דוא"ל:

דגם הכדור המוצע )נא לציין באיזה 
 תחרות משמש ככדור רשמי(

 

 

  *ראשוניםכדורים  3,700-מחיר ל 
 

  מחיר לכל כדור נוסף
 

 
נוספים אלמנטים מסחריים 

  במסגרת ההצעה

 
 
 
 
 
 

  תמונת הכדור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במידה וההצעה היא לתשלום פר כדור יש לציין מחיר לכל כדור )ללא  ככל הנוגע להצעת המחיר לכדור:
(. במידה וההצעה כוללת 0מע"מ(; במידה וההצעה כוללת אספקת כדורים ללא תשלום יש לרשום אפס )

יש לציין את המחיר הכולל שישולם מדי עונה בצירוף הסימן מינוס תשלום למנהלת בגין השימוש בכדורים 
 (-125,000)לדוגמה 

לגבש אלמנטים מסחריים נוספים כגון רכישת  , אך לא חובה,ניתן ככל הנוגע לאלמנטים מסחריים נוספים:
חסות מהמנהלת, יצירת כדור ממותג, שיתופי פעולה שונים וכיו"ב אלמנטים עסקיים אשר מוצע לשתף 

 כחלק מההתקשרות.

 

ובהגשת הצעתנו אנו אנו מאשרים כי קראנו את תנאי ההזמנה להציע הצעות לאספקת כדור משחק רשמי 
ומוותרים בזאת מפורשות על כל טענה ו/או תביעה כלפי המנהלת  לתנאים יסודיים אלהמביעים הסכמה 

 ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

 

 
 חתימה + חותמת  תאריך


