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ההתאחדות לכדורגל בישראל
עמותה רשומה מס' 58-000171-7
הזמנה להגשת הצעות לאספקת ציוד והלבשת ספורט לנבחרות ישראל ולאיגוד השופטים ומתן
חסות רשמית לנבחרות ישראל– מס' מכרז 1/17
פרק א' :הוראות כלליות
.1

ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :ההתאחדות") מזמינה בזאת הצעות לאספקת
ציוד ספורט לכל נבחרות ישראל השונות; גברים ,נשים ,נוער ונערים (להלן יקראו יחדיו:
"נבחרות ישראל") ולאיגוד השופטים ,וכן למתן חסות רשמית לכלל נבחרות ישראל
במעמד של " ."Official Kit Supplierאספקת ציוד הספורט והחסות הרשמית
תיקראנה להלן יחדיו "החסות".

מסמכי ההזמנה
.2

מסמך זה מהווה את ההזמנה וכולל את תנאיה ,את נוהל בחירת הזוכה ,וכן נספחים
הדרושים למציע לשם הגשת הצעה :נספח א' 1ו -א' - 2טופס להגשת הצעת המציע
וטבלת הצעת סכום חסות שנתי ,נספח א' - 3ערבות בנקאית ,נספח ב'  -טבלת כמויות,
נספח ג'  -חבילת החסות ו-ג' - 1פרמידת דירוג נותני החסות להתאחדות ונספח ד' -
נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו .למסמך זה עשויים להתווסף במהלך הליכי הבחירה
של הזוכה ,מסמכים ,תוספות ,או הבהרות ,והם יהוו חלק בלתי נפרד מהזמנה זו.

.3

ההתאחדות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה המוחלט ,לתקן או לשנות את המסמכים
הנ"ל .המשתתפים בהליך יערכו את הצעותיהם או יתקנו אותן בהתאם לשינויים,
כאמור.

הסברים והבהרות
.4

תמורת סכום של  ,₪ 3,000שלא יוחזרו למציע ו/או למשתתף ,יקבל כל מציע ו/או
משתתף שני עותקים של הזמנה זו ,בצירוף קבלה על תשלום.

.5

אם ימצ א משתתף אי בהירויות ,סתירות ,שגיאות ,או אי התאמות ,עליו להודיע על כך,
בכתב ,עד יום ב' .3/7/17 ,תשובות או הבהרות תשלחנה בכתב על ידי ההתאחדות ,ככל
שתמצא לנכון לעשות כן ,לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי ההזמנה .יודגש ,כי רק
תשובות ,הבהרות ,או החלטות שתשלחנה בכתב ,לכל המשתתפים ,תחייבנה את
ההתאחדות .אין ההתאחדות אחראית לכל פירוש או הסבר שיינתן בעל פה למשתתפים.

.6

בכל מקרה של סתירה ו/או טעות ו/או אי התאמה יחייב הפירוש שייקבע על ידי
ההתאחדות.

.7

בכל מקום בהזמנה בו נאמר "משתתף"" ,מציע"" ,זוכה"" ,זיכיון" ,הכוונה גם בלשון
נקבה וגם בלשון רבים ,על פי הקשר הדברים.

1

.8

פניה זו וההשתתפות בה לא תיחשב כמכרז ולא יחולו עליה הוראות דיני מכרזים .מובהר
בזאת כי חוק חובת מכרזים ,התשנ"ב –  1992והתקנות שהותקנו מתוקף חוק זה אינם
חלים על ההתאחדות ועל הליך זה .גם אם נעשה בהזמנה זו שימוש במונח "מכרז" ,הדבר
נעשה למען הנוחיות בלבד.

.9

ההתאחדות לא תהיה חייבת למסור כל מידע לגבי זהות המציעים האחרים או הגורמים
האחרים שהגישו הצעה בהליך נשוא הזמנה זו.

.10

ההתאחדות שומרת על זכותה לבטל את ההזמנה ו/או לא לחתום על החוזה מכל סיבה
שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

.11

היה וההתאחדות ת חליט שלא להוציא לפועל את ההזמנה כל עוד לא נחתם החוזה ו/או
לא לחתום על החוזה ,לא יהיו למציע/למשתתף/לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה
מכל סוג שהוא וההתאחדות תהיה רשאית בכל עת להוציא הזמנה חדשה לבצוע הצעות
/ואו לנהל משא ומתן עם המציעים כולם ,או מקצתם ,או עם גורמים אחרים ,שלא בדרך
של הזמנה להציע הצעות.

המשתתפים
.12

רשאי להגיש הצעה ,על פי תנאי הזמנה זו ,מי אשר עונה על כל הדרישות הבאות:


הוא חברה בעלת מוניטין בינלאומי לייצור ואספקה של ציוד והלבשת ספורט
("היצרן") ,או הוא בעל זיכיון בישראל מטעם היצרן לאספקה ו/או ליצור ואספקה
של ציוד ספורט והלבשת ספורט.



הוא רכש את מסמכי ההזמנה מההתאחדות.



ואין מתקיים בו הסייג להלן:
לא יורשה להשתתף מי שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות קיים לגביו או
לגבי בעלי מניות או זכויות בו ,או ממלאי תפקידים בו ,ניגוד עניינים מהותי בין
עסקיו ו/או תפקידיו ו/או החזקותיו לבין הנדרש לביצוע הזיכיון נשוא הזמנה זו.

הגשת הצעות
.13

כמשתתף יחשב ,כל עוד לא הסתיים המועד להגשת הצעות ,כל מי שרכש את מסמכי
ההזמנה .לאחר המועד שנקבע בהזמנה זו להגשת הצעות ,יחשב כמציע כל מי שהגיש
להתאחדות הצעה במועד ,לפי תנאי הזמנה זו .בהגשת ההצעה מצהיר המציע ומאשר כי
הוא מכיר את הדין בישראל ,ואת תנאי ההזמנה ,לרבות דרישות החלות על המשתתפים
ו/או הזוכה ,וכי הוא מסכים לכל תנאי ההזמנה ,על כל מרכיביה ,חלקיה ונספחיה ,וכי
הוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה בכל הליך שיפוטי ומעין שיפוטי כנגד תנאי
ההזמנה על כל מרכיביה ,חלקיה ונספחיה.
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.14

המבקש להשתתף יגיש הצעתו כשהיא מלאה וכאשר כל מסמכי ההליך; ההזמנה ,ערבות
בנקאית בתוקף ,ההצעה הכוללת את  -נספח א' 1ו-א' -2טופס להגשת הצעת המציע
וטבלאות הצעת סכום חסות שנתי ,נספח א'  -3ערבות בנקאית ,נספח ב'  -טבלת
כמויות ,נספח ג'  -חבילת החסות ו-ג' - 1פירמידת דירוג נותני החסות להתאחדות
ונספח ד'  -נוסח הסכם ההתקשרות ונספחיו חתומים על ידי המציע בשולי כל עמוד,
למשרד מנהלת הרכש באצטדיון ר"ג ,דרך אבא הלל  ,299רמת גן ,במסירה ידנית ,לא
יאוחר מיום ב' 17/7/17 ,עד  .16:00ההצעה תוגש במעטפה סגורה ,וכנגדה יינתן על ידי
ההתאחדות אישור קבלה.

.15

ההתאחדות רשאית להאריך את המועד האמור ,וכל מועד אחר בהליכי הבחירה ,בכל
שלב ,לפי שיקול דעתה.

.16

לאחר מועד ההגשה ,כאמור ,יישמרו המעטפות עד לפתיחתן בתוך תיבה/כספת נעולה
אשר תיועד לשמירת מסמכי ההצעות.

.17

פתיחת התיבה/הכספת תעשה בנוכחות נציגי ועדת מכרזים של ההתאחדות ובהתאם
לקבוע בתקנון ההתאחדות.

.18

במעמד פתיחת התיבה/הכספת ייערך פרוטוקול בו יירשמו ,בין היתר ,מספר המעטפות
שנמצאו בתיבה/בכספת ,תכולתן ,זיהוין וככל שניתן גם המחיר המוצע ,לפי העניין.

.19

ההצעה ,על כל חלקיה (נספחים א',1א' ,2א' ,3ב' ,ג' ,ג' 1ו-ד') תוגש בשני עותקים ,חתומה
בשולי כל עמוד ,כאמור לעיל ,על ידי המורשים לחתום בשם המציע ובצירוף חותמת.

.20

אחד מהעותקים הנ"ל יהיה המקור והשני העתק ועליו חותמת עו"ד עם אישור נאמן
למקור.

.21

להצעה יצורפו המסמכים הבאים:
21.1

כאשר המציע הוא תאגיד רשום (אם המציע התאגד בחו"ל -עליו להמציא
מסמכים מקבילים מהמדינה בה הוא התאגד\פעיל):
1 תעודת רישום מאושרת ע"י רשם החברות או כל משרד אחר בו מתנהל רישום
.לגבי סוג התאגיד הרלוונטי.
1
1 אישור המעיד על ניהול ספרי חשבונות ופנקסי מע"מ כדין.
.
2
1 אישור עורך דין המאשר את זהות מורשי החתימה מטעם המציע ומפרט את
.שמות המנהלים ,בעלי המניות או הזכויות או השותפים בתאגיד המציע.
3

 21.2מסמך פרופיל חברה המציג את המותג ומפרט את פעילות החברה ,היכן מיוצר ציוד
ההלבשה ,אופן השיווק וקידום המכירות ,ויכולת הפצת מוצרים ומכירת מוצרים
מורשים.

3

 21.3מסמך המפרט את ניסיון המציע בנוגע לאספקת ציוד והלבשת ספורט
לקבוצות/נבחרות כדורגל ו/או לקבוצות/נבחרות בענפי ספורט אחרים ו/או לגופים
גדולים ,בישראל ובחו"ל.
 21.4כאשר המציע הוא בעל זיכיון בישראל  -אישור היצרן על קיום הסכם זיכיון עם
המציע בתוקף .
 21.5תו תקן ו/או תו איכות לציוד ולהלבשת הספורט המוצעים ,ככל שקיים.
.22

ההתאחדות ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציע
אישורים ו/או מסמכים נוספים שלדעתה יש עניין בהמצאתם.

.23

מציע אינו רשאי לערוך שינוי או תוספת במסמכי ההזמנה ,או לציין הסתייגויות ותנאים
בתשובותיו (בסעיף זה  -שינויים) ,אלא אם נאמר אחרת במפורש .הוספו שינויים -
ההתאחדות רשאית להתעלם משינויים אלה ,כאילו לא נכתבו ,או לפסול את ההצעה.

אופי ההצעה המוגשת וגילוי נאות
.24

המציע ישתמש בהצעתו במושגים ובביטויים הקבועים במסמכי ההזמנה ,וישתמש
במונחים באופן עקבי .הצעה שלא תכלול את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ,לפי
תנאי ההזמנה ,עלולה להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.

.25

המציע יכלול בהצעה פרטים מלאים מדויקים ובהירים ,בכל הנוגע למידע המבוקש ולא
יכלול במישרין או בעקיפין ,או בדרך של השמטה ,מידע או תשובה העלולים להטעות.
הצעה אשר תכלול דבר העומד בסתירה או שאינו מתיישב עם הוראות ההזמנה ,עלולה
להיפסל ,לפי שיקול דעתה של ההתאחדות.

.26

ההתא חדות רשאית ,לפי שיקול דעתה ,לדרוש מהמציע לגלות פרטים מלאים ומדויקים
בדבר זהותו ,עסקיו ,מבנה ההון שלו ,מקורות המימון ,איתנות פיננסית וכן כל מידע
אחר שלדעתה יש עניין לגלותו.

.27

חתימתו של המציע על הצעתו תשמש כאישור על הסכמתו לכל האמור בהזמנה על כל
נספחיה ,לכל תנאיהם ,וכי יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כנגד תנאי ההזמנה ונספחיה.

.28

ההתאחדות שומרת על זכותה שלא להתחשב בפגמים פורמאליים ו/או מהותיים באיזו
הצעה שהיא.

.29

ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבחור ביותר ממציע אחד ולפצל את החסות בין
מספר מציעים ו/או מספר מותגים וכן את הזכות לצמצם או להרחיב את היקף החסות
שימסרו למציע שיבחר .במידה והזכייה תפוצל בין זוכים שונים ייחתם ההסכם עם כל
זוכה ביחס לחלקו בזכייה.

ערבות בנקאית
.30

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית שקלית ,בלתי מותנית ,לטובת ההתאחדות ,בסך
של  ₪ 150,000בנוסח המצורף כנספח א' 3להזמנה זו.

.31

הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה למשך  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות,
כשהיא ניתנת לחילוט מידי על פי דרישת ההתאחדות .המציע חייב להיות הנערב
בערבות.

.32

ההתאחדות רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הבנקאית לתקופה אשר
תיקבע על ידי ההתאחדות.
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.33

כמו כן רשאית ההתאחדות ,ככל שתמצא לנכון ,לדרוש מהמציע במהלך ניהול משא ומתן
ו/או התמחרות עם המציעים או עם מי מהם ,להגדיל את סכום הערבות בהתאמה
לסכומי ההצעות המעודכנים כתנאי להמשך השתתפותו בהליך.

.34

זוכה אשר יימנע מלחתום ,בפרק הזמן שנקבע ,על הסכם הזיכיון כפי שיוגש לו,
לחתימתו ,על ידי ההתאחדות ,או יימנע מלמלא תנאים מוקדמים לתחילת ביצוע
הזיכיון ,או יימנע מלהמציא ערבות לביצוע כמצוין בהסכם הזיכיון ,תחלט ההתאחדות
את ערבותו ,כפיצוי מוסכם מראש ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף.

.35

כמו כן ומבלי לגרוע מן האמור לעיל ,תהיה ההתאחדות רשאית לבטל את זכייתו.

דיון עם המציעים וניהול משא ומתן
.36

ההתאחדות רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,או עם אחדים מהם ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,על פי שיקול דעתה.

.37

ההתאחדות רשאית לנהל התמחרות בין המציעים ,או בין אחדים מהם ,שהצעותיהם
תמצאנה מתאימות ,על פי שיקול דעתה.

.38

המציע מביע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני המשתתפים האחרים וכן כל הצעה
שייתן במהלך המו"מ/ההתמחרות כאמור (פרט למידע שהוא בבחינת סוד מקצועי או
מסחרי ,אשר סומן ככזה במסגרת ההצעה ואינו נוגע ישירות לאיכות ההצעה ,התמורה
המוצעת ותנאיה).

.39

מציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו המקורית או מכל הצעה שניתנה על ידו במהלך
המשא ומתן/ההתמחרות או להפכה לכדאית פחות להתאחדות ,אך הוא רשאי להוסיף,
להבהיר ולשפר את הצעתו ,בהתאם להנחיותיה של ההתאחדות.

.40

במהלך ניהול מו"מ/התמחרות עם המציעים ,כאמור ,תנהל ההתאחדות פרוטוקול.

החלטה על הזוכה וחתימת הסכם
.41

ההתאחדות תחליט על הזוכה בהליך זה ותודיע על כך למציעים .הודעה כאמור תחייב
את ההתאחדות רק אם תישלח למציעים כשהיא חתומה על ידי המוסמכים לכך מטעם
ההתאחדות.

.42

הזוכה יחתום על הסכם הזיכיון בנוסח המצ"ב כנספח ד' להזמנה זו ,בתוספת הפרטים
הרלוונטיים אשר יוספו ע"י ההתאחדות (שם הזוכה ,סכום החסות וכדומה) ,בהתאם
להצעה הזוכה ,וזאת תוך  10ימי עסקים מיום שיומצא לו ההסכם ע"י ההתאחדות.
הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות ,או סמכות מעבר לכתוב בהסכם ,לרבות בשל
מידע ,הבטחה ,התחייבות ,מצג ,הבנה ,פרטיכל ,דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם,
לרבות במסגרת ההליכים לקראת כריתתו ,ואף לאחר שנחתם.

.43

כל עוד לא נחתם ההסכם עם הזוכה ,כאמור לעיל ,יהוו ההסכם  -נספח ד' והודעת
הזכייה אשר נשלחה/נמסרה ע"י ההתאחדות לזוכה ,את המסמכים הממצים והמחייבים
בין ההתאחדות לבין הזוכה.

.44

בכל מקרה לא יהיה מציע זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהן בקשר
להשתתפותו בהליכים אלה.
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פרק ב' :מהות ההזמנה
תקופת ההתקשרות
ההתקשרות הינה לתקופה של  4שנים החל מיום  1/7/2018ועד ליום ( 30/6/2022להלן" :תקופת
ההסכם").
להתאחדות תהא האופציה ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות ב 4 -שנים
נוספות באופן הקבוע בהסכם ההתקשרות – נספח ד'( .להלן" :תקופת האופציה") ,וזאת בהודעה
בכתב עד ולא יאוחר מיום .1/1/2022
הגדרת ההזמנה
.45

המציע שיזכה במכרז ,יידרש לספק להתאחדות ,ללא תמורה ,בתקופת ההסכם ובתקופת
האופציה (ככל ותמומש האופציה) ,ציוד והלבשת ספורט עבור נבחרות ישראל ועבור
שופטים חברי איגוד השופטים ,בכמויות ובמועדים שיידרשו על ידי ההתאחדות מעת
לעת ,על פי כתב הכמויות המפורט בנספח ב' והכל על פי הוראות הזמנה זו וההסכם
המצורף לה .המציע ימלא את מחירי הפריטים המפורטים בכתב הכמויות המפורטות
בנספח ב'.

.46

מובהר ומודגש בזאת ,כי הכמויות המפורטות בנספח ב' הינן בגדר הערכה בלבד וניתנת
לשינויים על פי הכתוב להלן .ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות במהלך תקופת
הזיכיון להזמין ציוד אחר שמופיע ו/או שאינו מופיע בכתב הכמויות בנספח ב' וזאת
בהתאם לעלות המוצעת בכתב הכמויות .

.47

במקרה וההתאחדות תדרוש פריט ו/או פריטים בכמות העולה על המצוין בנספח ב' אזי
יסופק הציוד המבוקש ,עד תוספת של  10%מהכמות המצוינת לכל פריט ,ללא תמורה
(להלן" :התוספת") .מעבר לתוספת האמורה ,ובכפוף לזכות ההתאחדות לקיזוז בין
פריטים ו/או התחשבנות כמוסדר בנספח ד' – הסכם ההתקשרות ,יסופק הציוד
להתאחדות במחיר עלות המפורטת בנספח ב' ( ככל שיחול מע"מ ישא המציע בשתלום
המע"מ).
היה וההתאחדות לא תבקש מהזוכה לספק לה בשנה מסוימת /שנים מסוימות משנות
ההתקשרות את מלוא הציוד המגיע לה בהתאם למפורט בנספח ב' ,אזי תעמוד לזכות
ההתאחדות ,בשנה העוקבת /בשנים העוקבות ,יתרת הציוד שלא צרכה ,כאמור.

.48

מבלי לגרוע מהאמור ,יובהר כי ההתאחדות תהא רשאית לדרוש ולקבל מהזוכה מוצרים
מעבר לכמויות הקבועות לכל שנה משנות ההתקשרות וזאת על חשבון השנה/השנים
שלאחריה /אחריהן /לפניהן.

.49

ההתאחדות ,עפ"י שיקול דעתה ,תהיה רשאית ,בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות,
לוותר על ציוד המגיע לה ,כאמור לעיל.

.50

מובהר כי היה והתאחדות תממש את אופציית הארכת ההסכם ל  4שנים נוספות,
תוגדל כמות הציוד והלבשת הספורט אותה יספק הזוכה להתאחדות (ע"פ הקבוע
בנספח ב') ב  10% -נוספים.
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.51

הזוכה מתחייב לספק להתאחדות את הציוד הנדרש עפ"י הזמנה זו במועדים ובכמויות
כפי שתדרוש ההתאחדות מעת לעת .מובהר כי לצורך הערכות ההתאחדות בשנת ההסכם
הראשונה ,יספק הזוכה להתאחדות ,עפ"י דרישתה ,את הציוד עבור שנה זו ,כולו או
חלקו ,עוד לפני תחילתה של שנה זו .עוד מובהר בזאת שהציוד הנדרש צריך להיות זמין
להתאחדות עד ולא יאוחר מ  1/6בכל שנה משנות תקופת הזיכיון.
לאחר הכרזת הזוכה תתבצע הזמנה לשנת הזיכיון הראשונה והציוד יסופק עד .1/6/18

.52

ההתאחדות תהיה רשאית לדרוש מהמציע ,בכל שלב ,להציג לה דוגמאות מכל פרטי
הציוד שיסופק על ידו ,אם יזכה בהליך .דוגמאות אלה תיבדקנה על ידי ההתאחדות
ותהוונה חלק בלתי נפרד מהצעתו של המציע על פי הזמנה זו .ככל שקיים תו תקן ו/או
תו איכות לציוד ולהלבשת הספורט המוצעים על ידי המציע ,עליו לצרפם להצעתו.

.53

הזוכה בה ליך זה יספק להתאחדות את פרטי הציוד כשהם באיכות וטיב מעולים,
ההולמים נבחרות ייצוגיות ועונים על הדרישות המקצועיות הן של ההתאחדות והן של
אופ"א ופיפ"א .בכל מקרה ,איכות הציוד שיסופק ע"י הזוכה לא תפחת מאיכות
דוגמאות הציוד שיסופקו על ידו לבדיקת ההתאחדות על פי הליך זה ,ככל שיידרש
לעשות כן.

.54

מודגש בזאת כי ,בכל שלב בתקופת ההסכם ובתקופת האופציה ,תהיה ההתאחדות ,עפ"י
שיקול דעתה ,רשאית לדרוש מהזוכה להחליף את סוג/י הפריט/ים ואיכותו/ם ,גם אם
מדובר בפריטי ציוד חדשים העולים באיכותם ועיצובם על אלה שהוצגו ו/או סופקו ע"י
הזוכה להתאחדות ,והזוכה יהא חייב לעשות כן ,ללא תוספת תשלום.

החסות
.55

שחקני נבחרות ישראל יופיעו במשחקים הרשמיים ובאימונים של נבחרות ישראל עם
מוצרי הזוכה שיסופקו על ידו.

.56

האמור לעיל לא יחול לגבי נעלי כדורגל ו/או כפפות שוער וזאת בשל סיבות מקצועיות,
כפי שיאושרו על ידי מאמן /מנהל הנבחרת ו/או בשל התקשרויות מסחריות של שחקן
המחייבות אותו בשימוש בנעליים ו/או בכפפות שוער של יצרן אחר.

.57

השופטים ,חברי איגוד השופטים ,ישתמשו בעת שיפוט במשחקים במוצרי הזוכה
שיסופקו על ידו .האמור לעיל בנוגע לשופטים ו/או חברי איגוד השופטים לא יחול
במקרים חריגים בלבד ,בשל סיבות שיאושרו ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל איגוד השופטים.

.58

למען הסר ספק מובהר בזאת כי שווי הציוד אותו יספק הזוכה כמפורט בנספח ב'
להזמנה זו – אינו כולל מע"מ ,מובהר בזאת ככל שיחול מע"מ ישא הזוכה בתשלום
המע"מ.
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.59

בנוסף לציוד שעל הזוכה לספק להתאחדות ,כאמור בהזמנה זו ,מתחייב הזוכה לשלם
להתאחדות ,בכל שנה משנות ההתקשרות ,את הסכום המוצע על ידו עבור קבלת
הזכויות כמפורט בחבילת החסות  -נספח ג' להזמנה זו ("סכום החסות השנתי").

.60

מובהר ,כי אין באמור בהזמנה זו ,לרבות בנספח ג' ,כדי למנוע מההתאחדות ,באופן
כלשהו ,לפרסם ו/או להתקשר עם נותני חסות אחרים לנבחרות ישראל ו/או לאיגוד
השופטים  ,לרבות פרסום של נותני חסות אלה על גבי הציוד ו/או הלבוש אשר יסופק ע"י
הזוכה ובלבד שפרסום זה אינו של חברות המתחרות עם הזוכה אשר עוסקות בתחום
הציוד והלבשת הספורט.

.61

עוד מובהר ,כי אין באמור בהזמנה זו ,לרבות בנספח ג' ,כדי למנוע מההתאחדות באופן
כלשהו מלהתקשר עם יצרני אופנה ,לרבות מתחום ההלבשה ובלבד שאין מדובר
בפריטים הכלולים בנספח ב' להזמנה זו.

.62

ככל שיחול מע"מ על סכום החסות השנתי ,ישא הזוכה בתשלום המע"מ וימציא
להתאחדות העתק מחשבונית עצמית שהוצאה על ידו.

.63

סכום החסות השנתי אשר יגיע להתאחדות מהזוכה ,כאמור לעיל ,ישולם בסכומים
ובמועדים הנקובים בהסכם ההתקשרות  -נספח ד'.

.64

בנוסף לאמור לעיל (ובנוסף לסכום החסות השנתי אשר ישולם להתאחדות) הזוכה יהיה
מחויב לייצר ו/או לייבא ולהפיץ מוצרים מורשים כהגדרתם בהסכם ההתקשרות,
הנושאים את לוגו ההתאחדות ו/או את שמה וכן למכור מוצרים המזוהים עם נבחרות
ישראל ובתנאים המופיעים בהסכם ההתקשרות וזאת מעבר לסוג המוצרים המופיעים
בטבלה .עבור מכירת המוצרים המורשים הזוכה ישלם להתאחדות מידי שנה בתום כל
שנה קלנדרית תמלוגים בסכום השווה ל 10%-ממחזור המכירות של המוצרים הללו
שנמכרו בשנת המס ,ובכל מקרה לא פחות מ( ₪ 100,000 -מאה אלף שקלים) עבור כל
שנה משנות הזיכיון .ההתחשבנות בין הצדדים תעשה בסה"כ  4פעמים במהלך תקופת
ההסכם ו 4-פעמים במהלך תקופת האופציה (ככל שתמומש האופציה) ובסה"כ  8פעמים.
עם זאת ,המציע רשאי להציע סכום תמלוגים שנתי גבוה מסכום המינימום הנקוב לעיל.

.65

ככל שיחול מע"מ על סכום התמלוגים ,ישא הזוכה בתשלום המע"מ וימציא להתאחדות
העתק מחשבונית עצמית שהוצאה על ידו.

.66

בתוך  30יום מסוף כל שנת הסכם ותקופת האופציה ,הזוכה ימציא להתאחדות דיווח
מפורט לפי פריטים אשר יפרט את כמויות המוצרים המורשים שנמכרו ,שלהם ואת
התמלוגים המגיעים להתאחדות .ההתאחדות תהיה זכאית לבקש מהזוכה עדכון על
המוצרים שנמכרו עד לאותו מועד ,פעמיים בכל שנת הסכם.

.67

כל מוצר מורשה אותו מתכוון הזוכה לייצר/לשווק יוצג תחילה בפני ההתאחדות לצורך
אישור מוקדם שלה.
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שיקולי ההתאחדות
.68

 5ההתאחדות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ,או כל הצעה אחרת,
 9ואינה מתחייבת להיכנס למשא ומתן עם כל המציעים ,או עם המציע שהציע את
 .סכום החסות השנתי הגבוה ביותר.

.69

 6אין בשיקולים שיובאו להלן כדי להגביל את שיקול דעתה של ההתאחדות בצורה
 0כלשהי .על המציע חלה חובה לעדכן את ההתאחדות ,בכל שינוי אשר יחול ,במידה
 .ויחול ,בכל מידע הנכלל בהצעתו.

.70

 6בשיקולי ההתאחדות יילקחו בחשבון ,בין היתר (אך לא רק) ,איכות וטיב הציוד נשוא
 1ההצעה ,חוסנו הכלכלי של המציע ,זהותו ,מוניטין המותג המוצע לרבות היקף
 .ההתקשרויות של המציע עם נבחרות לאומיות בעולם ,יכולתו הארגונית ,השיווקית
והכלכלית ,יכולת הפצה ומכירה של מוצרים מורשים ,גובה סכום החסות השנתי,
בטוחות שיוצעו על ידו ניסיונו ,היענותו של המציע לדרישות ההתאחדות וכן ניסיון
העבר של ההתאחדות בעבודה עמו ,ככל שקיים.

הבהרות והדגשות נוספות
.71

 6גם לאחר קבלת החלטה על הזוכה בהליך ,רשאית ההתאחדות לנהל עימו משא ומתן
 2נוסף על מנת לשפר את הצעתו.
.

.72

 6ההתאחדות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההליך כולו ו/או חלקו ולא להעניק
 3זיכיון כלל מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .ביטול ההליך
 .לא ימנע מההתאחדות לצאת בהליך דומה למכירת הזכויות נשוא הליך זה.

.73

 6אם תחליט ההתאחדות לבטל את ההליך או חלקו ,לא להעניק זיכיון ,לא לחתום על
 4חוזה ,או לא לבצעו לא תהיה למשתתפים בהליך זה ולמציעים כל תביעה ו/או דרישה
 .ו/או טענה מכל סוג שהוא.

.74

 6הוראות סעיף זה ,כמו שאר ההוראות הכלליות לנוהל קבלת ההצעות ,הינן מהותיות
 5ויסודיות והמציע יהיה מנוע בעתיד מלהעלות כל טענה מכל מין וסוג כלשהו ,לגבי
 .ההליך ,סמכותה של ההתאחדות לנהל את ההליך ודרך בחירת הזוכה.

.75

 6הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע לתנאי הזמנה זו ו/או לתנאי ההסכם שייחתם
 6עם הזוכה/ים תהא של ביהמ"ש המוסמך בתל אביב-יפו.
.
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פרק ג' :נספחים
נספח א' 1

-

טופס להגשת הצעה

נספח א' 2

-

תשלום עבור חבילת חסות

נספח א' 3

-

נוסח ערבות בנקאית

נספח ב'

-

טבלת כמויות שנתיות

נספח ג'

-

חבילת החסות

נספח ג' 1

-

פירמידת דירוג נותני החסות להתאחדות.

נספח ד'

-

הסכם התקשרות ונספחיו

ההתאחדות לכדורגל בישראל
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נספח א' 1
טופס להגשת הצעה
אני/אנו הח"מ( _____________________________ ,במקרה של יותר ממציע אחד  -ביחד
ולחוד) מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:
.1

קראנו והבנו את מסמכי ההזמנה ותנאיה ואנו מסכימים לתוכנם ולתנאי ההזמנה.

.2

אנו ממלאים אחר כל התנאים המוקדמים להשתתפות בהליך; רצ"ב המסמכים ע"פ
תנאי ההזמנה.

.3

רצ"ב ערבות בנקאית בתוקף על פי תנאי ההזמנה.

.4

רצ"ב הקבלה המקורית בדבר רכישת מסמכי ההזמנה.

.5

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך כי ההתאחדות אינה מחויבת לקבל את ההצעה הכספית
הטובה ביותר ,או כל הצעה שהיא ,וכי בכוונת ההתאחדות לנהל משא ומתן עם המציעים
ו/או התמחרות ביניהם ,בנוהל שתבחר לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לתנאי
ההזמנה.

.6

הננו מציעים בזאת לספק להתאחדות ציוד והלבשת ספורט כאמור במסמכי ההזמנה
ובהתאם לעלויות ולמפורט בכתב הכמויות  -נספח ב' ,בכמויות ובמועדים שידרשו על ידי
ההתאחדות מעת לעת.

.7

הננ ו מתחייבים לשלם להתאחדות ,בכל שנה משנות ההתקשרות ,את סכום החסות
השנתי כאמור במסמכי ההזמנה ובנספח א' 2וכן  10%ממחזור המכירות של המוצרים
המורשים אשר לא יפחת בכל מקרה מ ₪ 100,000 -לשנה.
המציע רשאי להציע סכום גבוה מסכום המינימום הנקוב בסעיף  7לעיל עבור מכירת
המוצרים המורשים  .הסכום המוצע _________________ .₪

חתימת המציע

_________________

שם וכתובת מלאים:

_________________

טלפון:

_________________

תאריך:

_________________

אני הח"מ ,עו"ד ___________מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע ולחייב
אותו בהצעה זו.
______________
עורך דין

תאריך___________ :
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נספח א' 2
תשלום עבור חבילת חסות
אני /אנו הח"מ_____________________________ (במקרה של יותר ממציע אחד  -ביחד ולחוד)

מציעים בזאת לשלם להתאחדות עבור חבילת החסות המפורטת בנספח ג' למסמכי המכרז את
הסכום __________ בכל שנת משנת ההתקשרות.
במקרה בו תעפיל הנבחרת הלאומית לטורניר גמר אליפות אירופה ו/או לטורניר גמר אליפות
העולם (מונדיאל) נעניק לנבחרת ,בגין כל העפלה ,מענק בשווי ______________  ,בנוסף
לסכום החסות השנתי המשולם על ידנו בשנה בה העפילה הנבחרת לטורניר.

ככל שעל סכום החסות יחול מע"מ ,אנו נישא בתשלומו ונמציא להתאחדות חשבונית עצמית
שנוציא בגינו.

סכום החסות ישולם על ידנו להתאחדות ,בסכומים ובמועדים ,כמפורט בנוסח ההסכם –
נספח ד'.
חתימת המציע:

_____________________

תאריך:

_____________________

אני הח"מ ,עו"ד _____________ מאשר כי החותמים הנ"ל מוסמכים לחתום בשם
המציע ולחייב אותו בהצעה זו.

__________________
עורך דין

תאריך____________ :
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נספח א' 3
ערבות בנקאית אוטונומית
לכבוד
תאריך__________
ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134
א.ג.נ,.

הנדון :ערבות בנקאית

 .1על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם
לתשלום כל סכום עד לסכום של  150,000ש"ח (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן
 "סכום הקרן") בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") המגיע או העשוי להיותמגיע לכם מאת המבקש בקשר עם הזמנה להגשת הצעות לאספקת ציוד והלבשת ספורט
לנבחרות ישראל ולאיגוד השופטים ומתן חסות רשמית לנבחרות ישראל– מס' מכרז  1/17וזאת
בתנאים שיפורטו להלן:
.2

(א) אנו מתחייבים לשלם לכם את סכות הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם
הראשונה ,מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
(ב) אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה
שהיא ,מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או
מקצתו ו/או לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל
תנאי שהוא .לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא,
והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי
הדין.

.3

התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.

.4

ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.

.5

תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה
צריכה להישלח אלינו בדואר רשום ,או להימסר לנו במסירה אישית עד לתאריך הנ"ל.

בכבוד רב,

בנק ____________
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נספח ב'

טבלת כמויות לשנת התקשרות

מס"ד
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

תיאור המוצר

כמות לשנה

חולצות אימון גברים
חולצת אימון נשים
מכנסי אימון גברים
מכנס אימון נשים
נעלי גומי
נעלי ספורט גברים
נעלי ספורט נשים
נעלי קטרגל סוליה
דבש
כפכפים
גרביים שוער
גרביים כחולות
גרביים לבנות
טיץ כחול
טיץ לבן
טיץ שוער
גופיות אימון
חולצות חימום לפני
משחק גברים
חולצות חימום לפני
משחק נשים
חולצות ייצוג קצר
גברים
חולצות ייצוג קצר
נשים
טרנינג ייצוג גברים
טרנינג ייצוג נשים
טרנינג עבודה גברים
טרנינג עבודה נשים
חליפת גשם
מעיל חורף גברים
מעיל חורף נשים
כפפות צמר
כובעי צמר
כדור משחק 4
כדור משחק 5

1200
200
1200
200
45
520
130
30
150
90
900
600
550
350
90
650
350

מחיר
ליחידה

סה"כ

הערות

 3צבעים

 3צבעים
 3צבעים

100
 3צבעים

550
150
500
80
900
150
450
250
80
190
190
160
350
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תיאור המוצר

כמות לשנה

מס"ד
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

כדור קטרגל
מגיני עצם
תיק ציוד שחקן
צ'ימידן
תיק גב
חולצות מלון גברים
חולצת מלון נשים
מכנסי מלון גברים
מכנסי מלון נשים
גרבי ספורט קצרות

30
200
260
50
75
120
30
120
30
500

.42

כפפות שוער

50

.43
.44
.45

תיק רחצה
שק לכדורים
חולצת משחק קצר
כחול גברים
חולצת משחק קצר
כחול נשים
חולצת משחק קצר
לבן גברים
חולצת משחק קצר
לבן נשים
חולצת שוער גברים
חולצת שוער נשים
מכנס שוער קצר
גברים
מכנס שוער קצר נשים
מכנס משחק לבן
גברים
מכנס משחק לבן
נשים
מכנס משחק כחול
גברים
מכנס משחק כחול
נשים
סרט קפטן לבן
סרט קפטן כחול

60
50
1000

.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58

200
1000
200
120
40
120
40
740
120
740
120
20
20
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מחיר
ליחידה

סה"כ

הערות

מס"ד
.59
.00
.61
.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82
.83
.84

תיאור המוצר
חולצות אימון מאמן
גברים
חולצות אימון מאמן
נשים
מכנס אימון מאמן
גברים
מכנס אימון מאמן
נשים
חליפת טרנינג עבודה
מאמן גברים
חליפת טרנינג עבודה
מאמן נשים
חולצת מלון מאמן
חולצת מלון מאמן
נשים
מכנס מלון מאמן
גברים
מכנס מלון מאמן
נשים
חולצה טרמית קצר
חולצה טרמית ארוך
חולצה טרמית ארוכה
שוער
מכנס טרמי ארוך
סטים ילדים
(מכנס+חולצה+גרביי
ם)
חליפת ייצוג ילדים
גרבי שופט
תיק ציוד שופט
חולצות ריצה לשופט
גברים
חולצות ריצה לשופט
נשים
מכנס ריצה לשופט
גברים
מכנס ריצה לשופט
נשים
חולצות חימום שופט
גברים
חולצות חימום שופט
נשים
חולצות ייצוג שופט
גברים
חולצות ייצוג שופט
נשים

מחיר
ליחידה

כמות
לשנה
350

סה"כ

הערות

30
350
30
390
30
390
30
390
30
50
400
90

 3צבעים

60
100

 2צבעים

20
1300
60
140

 4צבעים

10
140
10
950
50
 2צבעים

150
5
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מס"ד
.85
.86
.87
.88
.89
.90
.91
.92
.93
.94
.95

תיאור המוצר
טרנינג ייצוג שופט
גברים
טרנינג ייצוג שופט
נשים
מעיל חורף שופט
גברים
מעיל חורף נשים
סט שופט (חולצה
ארוכה  +קצרה +
מכנס קצר) גברים
סט שופט (חולצה
ארוכה  +קצרה +
מכנס קצר) נשים
נעל ספורט לשופט
נעל קטרגל לשופט
נעל גומי לשופט
חולצה טרמית לשופט
ארוך
חולצה טרמית לשופט
קצר

מחיר
ליחידה

כמות
לשנה
80

סה"כ

הערות

5
60
5
1300

מגוון
צבעים
מגוון
צבעים

80
140
900
110
30
30

סה"כ

 המחירים הנקובים אינם כוללים מע"מ ,ככל שיחול מע"מ ישא הזוכה בתשלום
המע"מ.
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נספח ג'
חבילת חסות
נספח זה מונה ומפרט את מלוא הזכויות המוענקות לזוכה במכרז על ידי ההתאחדות ,בכפוף
למילוי כל התחייבויותיו כלפי ההתאחדות בהתאם להזמנה ולהסכם ("חבילת חסות").
בנספח זה –
"אצטדיון" -מתקן בו תשחקנה נבחרות ישראל את משחקיהן הרשמיים /ידידות .ההתאחדות
שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולהעתיק את המשחקים מאצטדיון לאצטדיון ע"פ שיקול
דעתה.
"נבחרות ישראל" -כהגדרתן במסמך המכרז.
.1

נותן חסות רשמי
א.

הזכות לפרסם באמצעות הזוכה ועל חשבונו את עובדת היותו נותן החסות
הרשמי והבלעדי לנבחרות ישראל ולאיגוד השופטים בתחום ציוד והלבשת
ספורט.

ב.

הזכות לשימוש בלוגו ההתאחדות לצורכי שיווק ויחסי ציבור של הזוכה,
בתאום מוקדם עם ההתאחדות.

ג.

בלעדיות בפרסום ב"אצטדיון" במשחקי נבחרות ישראל ובמשחקי חצי גמר
וגמר גביע המדינה ,בתחום ציוד והלבשת ספורט.

ד.

לנספח זה מצורפת פירמידת דירוג נותני החסות להתאחדות (נספח ג' .)1דירוגו
של הזוכה בפירמידה הינו של " ."Official Kit Supplierמובהר בזאת כי
לנותן החסות הראשי של ההתאחדות (" )"Main Sponsorתהיינה זכויות
מועדפות על הזוכה במכרז ,לרבות הזכות לפרסם את נותן החסות הראשי על
גבי ציוד והלבשת ספורט שיסופקו ע"י הזוכה ,הכול עפ"י שיקול דעת
ההתאחדות.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובא לידיעת המשתתפים כי נכון למועד פרסום
הזמנה זו ההתאחדות ואיגוד השופטים קשורים בהסכמי חסות ראשיים.

.2

ציוד אימון ומשחק
א.

הדפסת לוגו היצרן על כל בגדי האימון והמשחק של נבחרות ישראל,
והשופטים בכפוף להוראות פיפ"א ו/או אופ"א בעניין פרסום לוגו כאמור,
ולאישור ההתאחדות .יודגש כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של
ההתאחדות לפרסם את נותן החסות הראשי מטעמה ,כאמור בסעיף  1ד' לעיל.
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.3

.4

.5

שילוט באצטדיון
א.

 8דקות זמן שידור על גבי מערכת שילוט ממוחשבת במשחקי נבחרת (ככל
שתהיה מערכת שילוט ממוחשבת במשחקים).
 4דקות זמן שידור במשחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה בכדורגל (ככל שאכן
תהיה מערכת שילוט ממוחשבת במשחקים).

ב.

הצבת שילוט של  6מ'  1 Xמ' ליד השער על כר הדשא של האצטדיון בכל
המשחקים המאורגנים ע"י ההתאחדות .העלויות הכרוכות בהכנת השלט
ובתשלום אגרות ומיסים ככל שיחולו לגביו ,יחולו על הזוכה .מיקום השילוט
ייקבע ע"י ההתאחדות( .האמור בסעיף זה נכון במשחקים בהם לא תופעל
מערכת שילוט ממוחשבת).

ג.

אופציה לרכישת חבילת השילוט ,דוגמת החבילה המפורטת בס"ק א'
במשחקים בהם קיימת הפקה כפולה ,במועדים ובתנאים שייקבעו על ידי
ההתאחדות .מימוש האופציה מותנה וכפוף להסדר של הזוכה עם זכיין
השילוט מטעם ההתאחדות.

פרסום באצטדיון
א.

פרסום לוגו היצרן מאחורי ספסל המאמן והשחקנים ,במקום שיועד לכך ע"י
ההתאחדות לנותני חסות מטעמה .בכפוף לתקנות המפעל שבמסגרתו משוחק
המשחק הנדון.

ב.

פרסום לוגו היצרן בשילוט המוצג במסיבות העיתונאים )(press conference board

ג.

פרסום לוגו היצרן בעמדת ראיונות ).(back drops

ד.

פרסום לוגו היצרן על גבי שילוט בתא הכבוד של האצטדיון במקום שיועד לכך
ע"י ההתאחדות לנותני חסות מטעמה.

ה.

 15שניות של פרסום במערכת הכריזה של האצטדיון לפני כל משחק של
הנבחרת הלאומית של ישראל ,בכפוף לאישור מוקדם של ההתאחדות לתוכן
הפרסום.

ו.

פרסום על גבי מסך ענק ,ככל שיהיה ,במהלך המשחקים באצטדיון מינימום 10
פעמים בפריסה לפני תחילת המשחק ,במהלך המחצית ובסיום המשחק.

כרטיסי כניסה
א.

 4כרטיסים ליציע  VIPכולל אירוח בצירוף  4תויי חניה 6 ,כרטיסים ליציע
מוזמנים 10 ,כרטיסים ליציעים רגילים ,למשחקי חצי גמר וגמר גביע המדינה,
ומשחקים בינארציים של נבחרות ישראל במסגרות השונות המתקיימים
באיצטדיון בו יתקיים המשחק.
אופציה לרכישת כרטיסים לתא כבוד/לתא זהב ,במקרה של מכירת כרטיסים
ע"י ההתאחדות בתאים אלה .מספר הכרטיסים יקבע על ידי ההתאחדות.

ב.

הנחה של  20%ברכישת  50כרטיסי כניסה ליציעים רגילים במשחקי גביע
ונבחרת ישראל ,כאמור לעיל.
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.6

כרטיסים למשחקי החוץ של הנבחרת הבוגרת
 2חבילות "טוס עם הנבחרת" הכוללות :טיסה ,אירוח וכרטיסים עבור משחק חוץ
אחד של נבחרת ישראל ,לבחירת נותן החסות .תינתן אופציה לרכישת כרטיסים וכן
אופציה לקבלת שטחי פרסום למשחקי חוץ.

.7

.8

.9

דפוס רשמי
א.

הקצאת עמוד בתוכניה המופצת ע"י ההתאחדות בכל המשחקים הרשמיים של
נבחרות ישראל לצורכי פרסום מוצרי הזוכה [ .ככול שתהיה תכניה].

ב.

פרסום לוגו היצרן על גבי כרטיסי כניסה ומנויים למשחקי נבחרות ישראל וחצי
גמר וגמר גביע המדינה ,במקום שיועד לכך ע"י ההתאחדות לנותני חסות
מטעמה.

ג.

פרסום לוגו היצרן באתר האינטרנט הרשמי של ההתאחדות בתוספת לינק
לאתר הרשמי של היצרן ,במקום שיועד לכך ע"י ההתאחדות לנותני חסות
מטעמה.

ד.

פרסום באנרים פרסומיים באתר ההתאחדות ובחנות הווירטואלית ,ככל
שתהיה 10 ,ימים לפני כל משחק .הבאנרים יפורסמו ברוטציה עם נותני חסות
אחרים.

ה.

פרסום לוגו היצרן על גבי אוטובוס הנבחרת.

זכויות צילום
א.

אפשרות לשימוש בתכני מדיה של נבחרות ישראל (טלוויזיה ,רדיו וכדומה)
לצרכים מסחריים בתנאי שימוש כפי שיאושרו ,מראש ובכתב ,על ידי
ההתאחדות.

ב.

אפשרות לשימוש מסחרי בתמונה קבוצתית בלבד של סגל הנבחרת הלאומית
של ישראל עם תלבושת היצרן באישור מוקדם של ההתאחדות ובתנאים
שייקבעו על ידה לפני כל שימוש.

פעילות קד"מ
א.

הזכות לקיום שני אירועי קד"מ בתוך האצטדיון ,במהלך משחקי הבית של
הנבחרת.
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ב.

הזכות לקיום אירוע /משחק פרימיום ,אחת לשנה ,בבית הנבחרות בשפיים.
מובהר בזאת כי האחריות על פעילות הקד"מ/אירוע/משחק פרימיום הינה של
הזוכה בלבד .הזוכה מסכים ומאשר כי הוא יהיה אחראי לכל נזק לרכוש ו/או
לגוף אשר ייגרם למשתתפים ו/או לעובדים ו/או לכל אדם מטעמו בפעילויות
הנ"ל .ההתאחדות אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא ,במישרין או
בעקיפין ,לנזק כלשהו אשר ייגרם לציוד או לעובדי החברה ו/או למי מטעמה
ו/או למי ממשתתפי הפעילויות הנ"ל.
ההתאחדות רשאית לבטל את פעילויות הקד"מ הנ"ל בהתאם לאילוצי לו"ז
ובטיחות ולתאם מועד חלופי מול הזוכה.

.10

.12

.13

פעילות ברשת
א.

הזכות לקיום פעילות אינטראקטיבית בערוצי ניו-מדיה של ההתאחדות
לכדורגל .במהלך תקופת ההתקשרות בתיאום מראש ,הפעילות והפרסים
ימומנו ע"י הזוכה.

ב.

קבלת אישור למשחק ממותג לפעילות קידום משותפת בפייסבוק.

במקרה של העפלה של הנבחרת הלאומית לטורניר גמר אליפות אירופה /גמר
אליפות העולם (מונדיאל):
א.

 5כרטיסי כניסה לכל אחד ממשחקי הנבחרת בטורניר.

ב.

אפשרות להצבת שלט נייד בגודל סטנדרטי במגרש האימונים של הנבחרת
בטורניר וזאת בכפוף להוראות מארגן הטורניר.

ג.

אפשרות לשילוב לוגו היצרן בעמדת ראיונות ) (back dropsוזאת בכפוף
להוראות מארגן הטורניר.

כללי
א.

הזוכה מסכים ומאשר כי יישום הזכויות החוזיות כפוף לנסיבות ולתנאים של
מתקן האצטדיון ולכן הן עשויות להשתנות מאירוע לאירוע .ההתאחדות
לכדורגל תעשה את מיטב המאמצים ליישם את הזכויות והשירותים בצורה
הטובה ביותר האפשרית.

ב.

ההתאחדות לכדורגל תהיה חופשית לשנות את פריסת הפרסום באצטדיון על
פי שיקול דעתה הבלעדי (לדוגמה ,במקרה של "הפקות כפולות" של משדרי
הטלוויזיה או שינוי באצטדיון הביתי) .במקרה כזה ,הזוכה יפוצה בכלי פרסום
שווה ערך.

הביצוע והיישום של הזכויות החוזיות אשר מוענקות לזוכה בהסכם זה יהיו בתיאום צמוד
עם ההתאחדות לכדורגל ובהתאם לכללים של אופ"א ,פיפ"א והדין בישראל .הזוכה נושא
באחריות ובהוצאות הכרוכות ביישום של כל האמצעים לקידום מכירות במסגרת
המשחקים הביתיים.
כל הפעילויות בנושא מיתוג ושיווק המשחקים כפופות לתקנות פיפ"א ואופ"א.
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נספח ד'
הסכם
אשר נערך ונחתם ברמת-גן ביום ___ לחודש ______ 2017
בין:

ההתאחדות לכדורגל בישראל
ע"ר מס' 58-000171-7
באמצעות מורשיי החתימה
___________________________ ,
מרחוב אבא הלל  ,299רמת-גן
"ההתאחדות",
מצד אחד

ובין:

הואיל :

___________________
ח.פ_______________ .
מרח' _______________
באמצעות מורשה החתימה
___________________
"החברה"

מצד שני

וההתאחדות הינה "התאחדות" לפי הוראות חוק הספורט התשמ"ח 1988 -המאגדת
בתוכה קבוצות כדורגל והינה חברה בהתאחדות הכדורגל הבינלאומית (פיפ"א)
והאיגוד האירופאי לכדורגל (אופ"א),

והואיל :וההתאחדות קיימה הליך של הזמנה לקבלת הצעות לאספקת ציוד ,ביגוד והלבשת
ספורט לנבחרות ישראל השונות ולאיגוד השופטים ולקבלת חבילת חסות לנבחרות
ישראל ,אשר בסיומו החליטה לקבל את הצעת החברה כהצעה הזוכה,
והואיל :והחברה מצהירה כי הינה היצרן/היבואן ו/או והמפיץ של חברת ______________
(להלן" :היצרן"),
והואיל :החברה מצהירה כי ברשותה הידע ,הניסיון והיכולת המתאימים לקיום
התחייבויותיה על פי הסכם זה,
והואיל :וברצון הצדדים להתקשר בהסכם זה כמפורט להלן,
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אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כלהלן:
 .1מבוא
.א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

ב.

כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לצרכי נוחיות בלבד ,ולא ישמשו בפירוש
ההסכם.

 .2הגדרות:
בהסכם זה למונחים המוגדרים להלן יהיו מובנים כמפורט להלן לצידם ,אלא אם
נאמר באופן מפורש אחרת:
"מותגי היצרן" :המותגים של מוצרי _________ בלבד (סמל ,לוגו והמילה " ______")
והשם הטוב ,המוניטין ,היוקרה והדימוי של כל אחד מהמותגים
האלה.
"מוצרי היצרן" :המוצרים והביגוד נשוא הסכם זה כאשר הם נושאים את סימן ו/או שם
ו/א לוגו היצרן ו/או סמל ו/או אמצעי זיהוי אחר של היצרן.
"הכללים החלים" :כל החוקים ,הדינים ,התקנות וחוקי העזר שההתאחדות כפופה
אליהם ,לרבות הכללים של אופ"א ו -פיפ"א.
"מתחרה":

כל אדם /ישות /ארגון אשר (בתקופת הסכם זה) מייצר ,מפיק ,ו/או
מפיץ מוצרים בתוך קטגוריות מוצרים דומות או זהות לקטגוריות של
מוצרי ________ נשוא הסכם זה.

"מוצרים מורשים" :כל מוצרי ________ אשר נושאים את סימני ההתאחדות וכן
מוצרים הקשורים ו/או המזוהים עם נבחרות ישראל וזאת בכפוף
להצגת המוצרים להתאחדות קודם למכירתם ולקבלת אישור
ההתאחדות ,בכתב ומראש לגבי כל מוצר.

 .3תקופת ההסכם
א.

ההתקשרות נשוא הסכם זה הינה לתקופה של ארבע שנים שתחילתה ביום 1/7/2018
וסיומה ביום "( .30/6/2022תקופת ההסכם").

ב.

להתאחדות שמורה הזכות (אופציה) ,ע"פ שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת
ההתקשרות ב 4-שנים נוספות ,עד ליום "( 30/6/2026תקופת האופציה") ,וזאת
בהודעה בכתב עד ולא יאוחר מיום .1/1/2022
במקרה זה ,תגדל כמות הציוד והלבשת הספורט אותה תספק החברה להתאחדות
(ע"פ הקבוע בנספח א') ב  10%נוספים וכן יחולו לגבי תקופת האופציה כל הוראות
ההסכם ,בשינויים המחויבים ,לרבות תשלום סכום החסות השנתי כמצוין התמורה
להלן.
תקופת ההסכם ותקופת האופציה יקראו ,ביחד ולחוד " -תקופת הזיכיון".

24

 .4התחייבויות החברה
אספקת מוצרים
א.

החברה מתחייבת לספק להתאחדות ,ללא תמורה ,את כל המוצרים
המפורטים בטבלה ,אשר העתקה מצורף כנספח א' להסכם זה ("הטבלה")
עבור כל נבחרות ישראל השונות (גברים נשים נוער ונערים) ולשופטים חברי
איגוד השופטים .שווי המוצרים כפי שמפורט בטבלה אינו כולל מע"מ וככל
שיחול מע"מ ישא הזוכה בתשלום המע"מ.
מבלי לגרוע מהאמור בס"ק 4ג' להלן ,מתחייבת החברה לספק להתאחדות
את המוצרים הנדרשים במועדים ,בכמויות ובמידות כפי שתדרוש
ההתאחדות מעת לעת כאמור בהסכם זה (ולא יאוחר מיום  .1.6של כל שנה
משנות תקופת הזיכיון) .מובהר כי לצורך הערכות ההתאחדות בשנת הזכיון
הראשונה ,תספק החברה להתאחדות ,עפ"י דרישתה ,את הציוד עבור שנה זו,
כולו או חלקו ,עוד לפני תחילת תקופת הזיכיון ולא יאוחר מ .1/6/18

ב.

החברה מתחייבת כי כל המוצרים המפורטים בטבלה והדרושים להתאחדות
לשימושה ,יהיו מצויים ברשותה ויועמדו לרשות ההתאחדות ,מעת לעת ,ולפי
צרכי ההתאחדות ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .המוצרים יסופקו ע"י החברה
להתאחדות בתוך  30ימים מיום קבלת דרישת ההתאחדות .ההתאחדות
תגיש לחברה ,ע"פ דרישה מראש ובכתב של החברה ,עד לסוף חודש מרץ של
כל שנה ,תחזית שנתית לגבי השנה הבאה.

ג.

החברה מתחייבת לספק להתאחדות את המוצרים כשהם באיכות ובטיב
מעולים ,הגבוהים ביותר המסופקים על ידי החברה ,ובהתאם לסוג הבד,
הצבע וה דגם ההולמים נבחרות ייצוגיות והעונים על סטנדרטיים מקצועיים,
ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של ההתאחדות ,ואשר אינם נופלים מאיכות וטיב
דוגמאות הציוד שהוצגו על ידי החברה לבדיקת ההתאחדות במסגרת ההליך
לקבלת הצעות ,ככל שהוצגו ו/או כפי שתורה ההתאחדות מעת לעת.
מודגש בזאת כי ,בכל שלב בתקופת ההתקשרות ,תהיה ההתאחדות ,עפ"י
שיקול דעתה ,רשאית לדרוש מהחברה להחליף את סוג/י הפריט/ים
ואיכותו/ם ,גם אם מדובר בפריטי ציוד חדשים העולים באיכותם ועיצובם על
אלה שהוצגו ו/או סופקו ע"י החברה להתאחדות ,והחברה תהא חייבת
לעשות כן ,ללא תוספת תשלום.
שם היצרן והלוגו שלו יופיעו על המוצרים בגודל ,בצורה ובמיקום שיקבעו
ויאושרו על ידי ההתאחדות וזאת עפ"י המקובל ובהתאם לכללים החלים.
ההתאחדות תהא רשאית להורות לחברה בדבר שינוי צבע ,בד ,דגם וכו'
והחברה לא תדרוש תשלום בגין כך.

 .5התחייבות ההתאחדות
בכפוף למילוי כל התחייבויות החברה בהתאם להסכם זה ,מתחייבת ההתאחדות
כי:
א.

שחקני נבחרות ישראל יופיעו במשחקים הרשמיים ובאימונים של נבחרות
ישראל עם המוצרים שיסופקו ע"י החברה.
ההתאחדות תנקוט בכל האמצעים ,לרבות הליכים משמעתיים המלווים
בדרישה להטלת עונשים הולמים כלפי מי מהשחקנים אשר יפר הוראותיה
בנושא זה.
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האמור לעיל לא יחול לגבי נעלי כדורגל ו/או כפפות שוער וזאת בשל סיבות
מ קצועיות ,כפי שיאושרו על ידי מאמן/מנהל הנבחרת ו/או בשל התקשרויות
מסחריות של שחקן המחייבות אותו בשימוש בנעלים ו/או בכפפות שוער של
יצרן אחר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בעלי תפקידים בנבחרת אשר יבחרו להופיע
במשחקים רשמיים ובאימונים של נבחרות ישראל בתלבושת ספורט ,יעשו
זאת אך ורק עם מוצרי היצרן שיסופקו ע"י החברה.
ב.

השופטים ,חברי אגוד השופטים ,ישתמשו בעת שיפוט במשחקים במוצרי
היצרן שיסופקו ע"י החברה ,עפ"י דרישת ההתאחדות.
במקרה של הפרת האמור לעיל ,תנהג ההתאחדות כלפי השופטים בהתאם
לאמור בס"ק  5א' לעיל.
האמור לעיל בנוגע לשופטים /חברי איגוד השופטים לא יחול במקרים
חריגים בלבד ובשל סיבות שיאושרו על ידי יו"ר ו/או מנכ"ל איגוד השופטים.

ג.

מובהר ,כי אין באמור בהסכם זה ,כדי למנוע מהתאחדות ,באופן כלשהו,
לפרסם ו/או להתקשר עם נותני חסות אחרים לנבחרות ישראל ו/או לאיגוד
השופטים ,לרבות פרסום של נותני חסות אלה על גבי הציוד ו/או הלבוש אשר
יסופק ע"י החברה ובלבד שפרסום זה אינו של מתחרה של החברה.
עוד מובהר ,כי אין באמור בהסכם זה ,כדי למנוע מהתאחדות באופן כלשהו
מלהתקשר עם יצרני אופנה ,לרבות מתחום ההלבשה ובלבד שאין מדובר
בהתקשרות הנוגעת לפריטים הכלולים בנספח א' להסכם זה.

 .6החסות במעמד של official kit supplier
א.

ההתאחדות מעניקה לחברה את הזכויות המנויות בנספח ב' להסכם זה.

ב.

החברה תהיה נותנת חסות של נבחרות ישראל במעמד של Official Kit
 Supplierכמפורט בנספח "ב" להסכם .מובהר בזאת כי לנותן החסות הרשמי
של ההתאחדות ושל איגוד השופטים ( )Main Sponsorתהיינה זכויות
מועדפות על החברה ,לרבות הזכות לפרסם את נותן החסות הראשי על גבי
מוצרים שיסופקו על ידי החברה והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של
ההתאחדות והכללים הקבועים על פי גופי הספורט הבינ"ל (פיפ"א ו -אופ"א).

ג.

עוד מובהר כי כל הוצאות הייצור ,ההתקנה ,ההסרה והתחזוקה במצב טוב
ונקי של הפרסומות של _______ אשר יותקנו בכל אצטדיון סביב המגרש
כאמור בנספח ב' להסכם (ביחד עם עלות המתקנים הקשורים) וכן עלות מתן
כל זכויות הפרסום ,קידום המכירות וזכויות השימוש האחרות אשר מפורטות
בנספח ב' ובהסכם זה יהיו באחריות החברה ועל חשבונה ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת בהסכם זה .בכפוף לתאום מראש ,ההתאחדות תהיה אחראית
להסדרה של פעילות זו ולבקשת החברה תעניק לה זכויות גישה מלאות לכל
מגרש ביתי רלוונטי ולמתקניו על מנת שהחברה תוכל לקיים את זכויותיה על
פי הסכם זה.
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 .7התמורה
בתמורה לביצוע התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה ,מוסכם ומוצהר ביניהם
כדלקמן:
א.

החברה מתחייבת לספק להתאחדות ,ללא תמורה ,בהתאם לאמור בסעיף 4
לעיל ,את המוצרים המפורטים בנספח א'.

ב.

)1

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש בזאת כי הכמויות המפורטות בטבלה
הן משוערות וכי הזמנת המוצרים תעשה בכל מקרה אך ורק בהתאם
לצרכי ההתאחדות ,ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

)2

במקרה וההתאחדות תדרוש תוספת ציוד של הפריטים המפורטים
בטבלה או איזה מהם ,כי אז יסופק הציוד המבוקש ,עד תוספת של
 10%מהכמות המצוינת לכל פריט ,ללא תמורה (להלן" :התוספת")
ומעבר לתוספת האמורה ,יסופק הציוד ע"י החברה להתאחדות
במחיר העלות המצוין בטבלה (כאשר מחיר זה אינו כולל מע"מ
והחברה תישא במע"מ ככל שיחול).
על אף האמור בס"ק זה ,לא תחויב ההתאחדות בתשלום לחברה גם
עבור תוספת העולה על  10%מהכמות המצוינת בטבלה לכל פריט ,אם
תחליט ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתחשבן עם החברה בדרך של
קיזוז מפריטים אחרים המגיעים לה מהחברה ואשר לא נדרשו על ידה

)3

היה וההתאחדות לא תבקש מהזוכה לספק לה בשנה מסוימת  /שנים
מסוימות משנות ההתקשרות את מלוא הציוד המגיע לה בהתאם
למפורט בנספח א'– כי אז תעמוד לזכות ההתאחדות ,בשנה העוקבת /
בשנים העוקבות ,יתרת הציוד שלא צרכה ,כאמור .מבלי לגרוע
מהאמור ,יובהר כי ההתאחדות תהא רשאית לדרוש מוצרים מעבר
לכמויות /שווי סיטונאי הקבוע לכל אחת משנות ההתקשרות וזאת על
חשבון שנות ההסכם הבאות.

)4

מודגש בזאת שההתאחדות לא תשלם בגין מוצרים פגומים וכי על
החברה יהיה להחליפם ללא דיחוי במוצרים תקינים ובאיכות מעולה,
בהתאם לאמור בסעיף 4ג' לעיל.
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ג.

בנוסף להתחייבות החברה לאספקת הציוד ,כמפורט לעיל ,תשלם החברה
להתאחדות סך של ______________ ₪בכל שנה עבור חבילת החסות
כמפורט בנספח ב' להסכם זה (להלן" :סכום החסות השנתי") .סכום החסות
השנתי ישולם עבור כל שנה משנות תקופת הזיכיון במועדים הנקובים להלן:
עבור כל שנה בתקופת הזיכיון :שני תשלומים שווים בסך _____ ש"ח כ"א,
התשלום הראשון בתוך  10ימים ממועד ההודעה על הזכיה ,התשלום השני
עד ליום _______ .
עבור יתר שנות תקופת ההסכם שני תשלומים שווים בסך _____ ש"ח כ"א,
התשלום הראשון ביום ______________ והתשלום השני
_________________.
עבור כל אחת משנות תקופת האופציה (ככל שתמומש על ידי ההתאחדות)
תשלם החברה סך כולל של ______________  ₪ב ________-תשלומים
שווים בסך של ____________  ₪כ"א ,כאשר התשלומים ישולמו ביום
_______________.

ד.

אם תעפיל נבחרת ישראל (בוגרים) למשחקי גמר גביע העולם ו/או לגמר
אליפות אירופה ,יעניק הזוכה להתאחדות ,בגין אותה העפלה ,מענק בשווי
של ____________ __________( ₪שקלים חדשים) ,בנוסף לסכום
החסות השנתי אשר היה על החברה לשלם להתאחדות באותה שנה בה
העפילה הנבחרת למשחקים ,כאמור לעיל .המענק הנ"ל ישולם תוך  30יום
מהמועד בו נקבעה העפלת הנבחרת ,כאמור.

ה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,מובהר בזאת כי החברה אינה רשאית לקזז
סכומים שלטענתה מגיעים לה עפ"י הסכם זה מסכום החסות השנתי ו/או
מכל סכום אחר המגיע ממנה להתאחדות.
ככל שיחול מע"מ בגין ההתקשרות נשוא הסכם זה ,לרבות בגין אספקת
הציוד וההלבשה ו/או סכום החסות השנתי ו/או הסכום המשולם
להתאחדות בגין מכירת המוצרים ,תשא החברה בתשלום המע"מ ותמציא
להתאחדות עותק מחשבונית עצמית שהוצאה על ידה.

ז.

תשלום עבור מוצרים מורשים :בנוסף לתשלומים הנזכרים לעיל אשר
ישולמו להתאחדות על פי הסכם זה ,החברה תשלם להתאחדות בתום כל
שנה קלנדרית תמלוגים בסכום השווה ל 10% -ממחזור המכירות של
המוצרים המורשים שנמכרו בשנת המס ,ובכל מקרה לא פחות מ-
___________  ________( ₪שקלים) עבור כל שנה משנות הזיכיון .למען
הסר ספק ההתחשבנות בין הצדדים תעשה בסה"כ  4פעמים במהלך תקופת
ההסכם ו 4 -פעמים במהלך תקופת האופציה (ככל שתמומש האופציה)
ובסה"כ  8פעמים.

ו.

ככל שיחול מע"מ על סכום התמלוגים ,תישא החברה בתשלום המע"מ
ותמציא להתאחדות העתק מחשבונית עצמית שהוצאה על ידה.
בסוף כל שנה  ,החברה תמציא להתאחדות דיווח מפורט לפי פריטים אשר
יפרט את כמויות המוצרים המורשים שנמכרו ,את המכירות נטו שלהם ואת
התמלוגים המגיעים להתאחדות .ההתאחדות תהיה זכאית לבקש מהחברה
עדכון על המוצרים שנמכרו עד לאותו מועד ,פעמיים בכל שנת הסכם.
כל מוצר מורשה אותו מתכוונת החברה לייצר/לשווק יוצג תחילה בפני
ההתאחדות לצורך אישור מוקדם שלה.
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.8

ערבות בנקאית
להבטחת כל התחייבויות החברה על פי הסכם זה תמסור החברה להתאחדות
במעמד חתימת ההסכם ,ערבות בנקאית אוטונומית להסכם זה ובלתי מותנית על
סך של ( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) ,ממוסד בנקאי מוכר
ובנוסח אשר יאושר על ידי ההתאחדות .הערבות תהיה צמודה למדד המחירים
לצרכן.
הערבות הבנקאית תעמוד בתוקף עד  90יום לאחר תום תקופת ההסכם .ככל
שתמומש תקופת האופציה ,החברה תחדש את הערבות הבנקאית בתום תקופת
ההסכם והערבות תעמוד בתוקף עד  90יום לאחר תום תקופת האופציה.
במידה ותפר החברה את חובותיה על פי הסכם זה ,ההתאחדות תהיה רשאית לחלט
את ערבותה ,כפיצוי מוסכם מראש ,מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד נוסף .והכל בכפוף
למתן ההתאחדות תפעל ככול הניתן לתת התראה בת  14יום ,לתיקון כל הפרה של
ההסכם.

.9

אחריות וביטוח
א.

החברה לבדה ,תהיה האחראית הבלעדית לכל נזק ,הוצאה ,אבדן ,הפסד,
תשלום וכל אבדן ו/או הפסד ו/או נזק כיוצא באלה ("נזקים") העלולים
להיגרם או שיגרמו לכל צד ג ,עובדי החברה ,שלוחיה ,מי מטעמה ,להתאחדות,
למנהלי ועובדי ההתאחדות מכל סיבה שהיא לרבות עקב מעשה או מחדל של
החברה או של מי מעובדיה ,שלוחיה ,קבלני משנה שלה או כל גורם אחר
מטעמה או הקשור בה ("קשורי החברה") עקב או בקשר לפעילות החברה ו/או
קשורי החברה לפי הסכם זה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תהיה חייבת לשלם להתאחדות פיצויים על
נזקים ,הפסדים שנגרמו ו/או ייגרמו להתאחדות כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום
האמור בהסכם זה ואין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של ההתאחדות
לקבל כנגד החברה כל סעד או תרופה עפ"י דין.

ב.

ההתאחדות אינה ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא ,במישרין או בעקיפין,
לנזק כלשהו אשר ייגרם לציוד או בגין הציוד של החברה או מי מטעמה או
הקשור אליה.

ג.

מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין ומהוראות ס"ק
א' ו -ב' לעיל ,מתחייבת החברה לערוך ולקיים למשך כל תקופת ההסכם,
בעצמה ועל חשבונה ,פוליסות ביטוח לכיסוי פעולותיה ופעולות קשורי החברה
תחת הסכם זה ,לרבות לכיסוי נזקי גוף ו/או רכוש העלולים להיגרם לחברה,
לקשורי החברה ו/או להתאחדות ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים
כתוצאה מפעולותיהם או בקשר עם פעילותם במסגרת ו/או על פי הסכם זה.
החברה מתחייבת לערוך את הביטוחים ואת ההתחייביות על פי נספח הביטוח
המצורף להסכם ומהווה חלק בלתי פרד ממנו וכן מתחייבת החברה להמציא
אישורי ביטוח כל שנה לא יאוחר מ 14יום מתום מועד תקופת הביטוח באישור
הביטוח הקודם שנמסר לההתאחדות.

ד.

מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל כדי להטיל אחריות
כלשהי על ההתאחדות או כדי לפטור את החברה מכל אחריות על פי הסכם זה
או על פי כל דין.
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 .10העדר יחסי עובד מעביד
א.

אין ולא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין ההתאחדות ומי הקשור בה לבין
החברה ו/או מי מן הקשורים בה ,בכל נסיבות שהן והחברה תהיה אחראית
בלעדית לכל טענה או תביעה ו/או נזק ככל שייגרמו להתאחדות בענין זה.

ב.

החברה וכל מי מטעמה אינם מורשים או מוסמכים להציג עצמם כשלוח,
סוכנות או נציגות של ההתאחדות ,או להתחייב בשמה של ההתאחדות בכל
דבר ועניין.

 .11סודיות
א.

הצדדים מסכימים זה עם זה לנהוג בתנאים ובהוראות של הסכם זה כבחומר
סודי ,וכן בכל מידע בקשר לכך ,לרבות בין השאר ,המידע הנכלל בדוחות,
ספרים או רישומים הרלוונטיים של הצד שכנגד .הצדדים מסכימים לנקיטת כל
הצעדים הסבירים הנחוצים על מנת להגן על הסודיות האמורה ,אלא אם הגילוי
הוא בעל חשיבות מהותית לצורך תביעה על פי דין של אחד הצדדים ,או במקרה
שהצד המגלה מחויב על פי חוק לגלות את המידע .בפרט ,החברה מסכימה
ומאשרת שההתאחדות ,כגוף דו מהותי ,מחויבת בנסיבות מסוימות לפתוח את
ספריה ולגלות מידע ,כגון חוזים .הצדדים מוותרים על התחייבות זו לשמור על
סודיות במקרה שבו שני הצדדים יסמיכו צד שלישי לעיין במידע ולהשיג מידע
בקשר להסכם זה או כאשר צדדים שלישיים מורשים כדין לקבל מידע זה,
ובלבד שכל צד שלישי כזה הסכים קודם לכן בכתב לשמור על המידע החוזי
בסוד.

ב.

אף אחד מהצדדים ,ללא הסכמה מוקדמת בכתב של הצד שכנגד ,לא יפרסם או
יאמר דברים בציבור בקשר לצד שכנגד או להסכם זה ,אלא אם אותו צד מחויב
לעשות הודעה כזו לציבור על מנת למלא אחר כל הוראת חוק או תקנה שבתוקף
או מעצם היו תה של ההתאחדות גוף דו מהותי המחויב בהתנהלות ציבורית
שקופה.
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.12
א.

סיום מוקדם של ההסכם
הסכם זה ,לרבות היחסים שבין ההתאחדות לחברה יבואו לקיצם ויפקעו
מאליהם בתום תקופת ההסכם (ו/או בתום תקופת האופציה ככל וזו מומשה),
אולם למרות כל דבר אחר האמור בהסכם זה ,כל אחד מהצדדים יהיה זכאי
להביא הסכם זה לידי סיום מוקדם בהודעה של  90ימים מראש ובכתב ,וזאת
במקרה של הפרה יסודית של ההסכם ,וכן בכל אחד מהמקרים כדלקמן:
 מונה לצד השני להסכם מפרק ו/או כונס נכסים ,ו/או מנהל עסקים מטעם
בית המשפט ו/או נאמן וכל אלה במינוי זמני ,או קבוע ,ולא בוטל המינוי
תוך  30יום.
 הוטלו עיקולים על כל או מרבית נכסי הצד השני להסכם ,ולא בוטלו תוך
 30יום.
 פירוק ו/או הפסקת פעילות באופן קבוע של הצד השני להסכם.

ב.

לצרכי הסכם זה" ,הפרה יסודית" מצד החברה תיחשב להפרה של סעיפים
 4,6,7,8,9,10,11,12,13,להסכם אשר לא תוקנה תוך  14ימים מהמועד שבו
הודיעה ההתאחדות לחברה על ההפרה" .הפרה יסודית" מצד ההתאחדות
תיחשב כהפרה של סעיפים  5,11,12להסכם אשר לא תוקנה תוך  14ימים
מהיום שבו החברה הודיעה על כך להתאחדות .

ג.

בכל מקרה של ביטול ההסכם ו/או סיומו לפני המועד ,החברה מצהירה כי לא
יהיה בכך כדי להסיר ממנה את החובה להמשיך ולקיים את התחייבויותיה על
פי הסכם זה עד מועד סיום ההסכם בפועל.

ד.

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש ,כי החברה לא תהיה זכאית לתשלום כספים
כלשהם או לפיצויים או דמי נזק מכל סוג במקרה של סיום או ביטול הסכם זה
או כל חלק ממנו ו/או הגעתו לקיצו מכל סיבה שהיא פרט לסילוק חשבונות
שוטפים שטרם סולקו לחברה ואשר החברה זכאית לפירעונם .במיוחד ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור מצהירה החברה כי ידוע לה והיא מסכימה לכך כי
לא תתבע ולא תהיה זכאית לתבוע או לקבל מההתאחדות דמי נזק או פיצוי
מכל סוג עקב תשלומים שהחברה עשויה להיות חייבת לעובדיה כתוצאה
מהגעת הסכם זה לקיצו ו/או לסיומו מכל סיבה שהיא כאמור לעיל.

.13
א.

איסור הסבת הסכם
החברה אינה רשאית להמחות זכות או חובה מהתחייבויותיה עפ"י ההסכם,
למסור ו/או להעביר לאחר את זכויותיה או חלק מהן ,או את החובות הנובעות
ממנו אלא אם קיבלה את אישור ההתאחדות מראש ובכתב .כל מסירה או
העברה שתתיימר החברה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה
ומבוטלת וחסרת כל תוקף .זכויותיה של החברה לפי הסכם זה ומכוחו ,כולן או
מקצתן ,אסורות בשעבוד כלשהו.

31

ב.

ההתאחדות תהיה רשאית להסתמך על כל מידע ,החלטה ,מסמך וכו' שנתקבל
מאותו איש קשר כפעולה מוסמכת של החברה ללא צורך בכל בדיקה נוספת.

ג.

החברה תודיע על זהותו של איש הקשר מטעמה בכתב ,להתאחדות ,בתוך 14
יום ממועד החתימה על הסכם זה.

 .15פתרון מחלוקות
א.

כל סכסוך או מחלוקת אשר יתעוררו בין הצדדים באשר להסכם זה ,תוקפו,
פרשנותו ,קיומו או הפרתו ,יובא להכרעת בורר דן יחיד ,אשר זהותו תוסכם בין
הצדדים ,ובהעדר הסכמה בתוך  14יום מיום שנמסרה לצד דרישה בכתב למינוי
בורר כאמור ,יהיה הבורר שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי או בית
המשפט העליון ,אשר ימונה על ידי ראש לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב
("הבורר").

ב.

הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ויהיה חייב לנמק את פסק הבוררות .עם זאת,
הבורר יהיה פטור מדיני ראיות וסדרי הדין הנהוגים בבתי משפט .הבורר יהיה
רשאי לתת סעדים זמניים ו/או סופיים כפי שימצא לנכון.

ג.

חתימת הצדדים על הסכם זה תחשב כחתימה על הסכם בוררות.

 .10כללי
א.

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
תב יעה בקשר עם הסכמים ,הסדרים ,הסכמות או הבנות כאמור ,אם וככל
שקיימים כאלה.

ב.

הסכם זה יכול שייחתם במספר העתקים זהים ונפרדים אשר יהוו יחד הסכם
אחד בין כל הצדדים החתומים על ההעתקים הנפרדים.

 .17כתובות והודעות
א.

כתובות הצדדים הן כקבוע בראש הסכם זה.
כל צד רשאי להודיע בכתב לצד האחר על שינוי כתובת לכתובת אחרת בישראל.

ב.

כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום לכתובתו של הצד האחר
תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה לאחר עבור  72שעות ממועד מסירתה למשלוח
בדואר רשום.

ג.

הודעה שתימסר ביד למורשה מטעם הנמען בכתובת של הנמען או באמצעות
שיגור בפקסימיליה תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ביום העסקים הראשון
שלאחר היום בו נמסרה או לאחר יום המשלוח המופיע על גבי אישור הפקס.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
החברה

___________________
ההתאחדות
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להסכם זה יצורפו ,בהתאמה ,הנספחים הבאים:

נספח א'  -טבלת הכמויות המצורפת כנספח ב' למסמכי ההזמנה.
נספח ב'  -חבילת החסות המצורפת כנספח ג' וכן נספח ג' - 1פרמידת דירוג נותני החסות
להתאחדות למסמכי ההזמנה.
נספח ג'  -ערבות ביצוע.
נספח ד'  -ביטוחים.
נספח ה'  -אישור עריכת ביטוחים.
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נספח ג'
ערבות ביצוע

לכבוד
ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134
א.ג.נ,.

תאריך__________

הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________

.6

על פי בקשת _____________(להלן " -המבקש") ,אנו הח"מ ,ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל
סכום עד לסכום של  150,000ש"ח (מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן " -סכום הקרן")
בצירוף הפרשי הצמדה (להלן" :סכום הערבות") המגיע או העשוי להיות מגיע לכם מאת המבקש
בקשר עם שתדרשו מאת המבקש בקשר עם התחייבויות המבקש על פי ההסכם שביניכם .וזאת
בתנאים שיפורטו להלן:

.7

(א) אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות או כל חלק ממנו לפי דרישתכם הראשונה,
מפעם לפעם בכתב וזאת תוך  3ימים מקבלת דרישתכם על ידינו.
(ב) אנו נשלם לידיכם את סכום הערבות כולו או חלקו ,לרבות לשיעורין -הכול כאמור
בדרישתכם -וזאת מבלי שתדרשו להוכיח ו/או לנמק ו/או לבסס את דרישתכם בכל צורה שהיא,
מבלי שתחול עליכם כל חובה לדרוש תחילה מהמבקש את סכום הערבות כולו או מקצתו ו/או
לנקוט בפעולה כלשהי כלפי המבקש ומבלי להתנות את התשלום האמור בכל תנאי שהוא .לא
נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה שהיא ,והננו מוותרים בזה
במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי הדין.

.8

הסכום האמור לעיל יהא צמוד למדד המחירים לצרכן כשהמדד הבסיסי יהא המדד הידוע
בתאריך הוצאת ערבות זו והמדד לצורך חישוב הפרשי הצמדה יהא המדד שיפורסם סמוך לפני
מועד מימוש הערבות או כל חלק הימנה ,הכל לפי העניין.

.9

מוסכם בזאת במפורש ,כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש ו/או לפנות
בדרישה מוקדמת למבקש ו/או לממש בטחונות אחרים ,כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות על
ידינו.

 .10התחייבותנו זו אינה ניתנת להעברה/הסבה.
 .11ערבותנו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה.
 .12תוקף הערבות עד ליום __________ ועד בכלל וכל דרישה מצדכם לתשלום על פיה צריכה
להישלח אלינו בדואר רשום ,או להימסר לנו במסירה אישית עד לתאריך הנ"ל.
בכבוד רב,
בנק ____________
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נספח ד'
דרישות לקיום מערך ביטוחים
ביטוחי החברה:
מבלי לגרוע מאחריותו והתחייבויותיו של החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין ,מתחייבת
החברה כי לפני תחילת ביצוע ההסכם ו/או מועד האספקה הראשון  -המוקדם מביניהם,
תהיינה בידיה פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על חשבונה ,על שמה ועבורה  ,על שם ועבור
קשורי החברה  ,והכל כמפורט להלן:
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – המבטח את חבות החברה מי מטעמה מי בעבורה וקבלני
משנה על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,000,000מליון
דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את חבות החברה ,בין היתר ,בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם
להתאחדות מנהליה ,עובדיה ,שחקני מאמני ופעילי הנבחרות  ,לרבות רכושם ו/או כל צד
שלישי אחר ,וכן יכסה את חבות ההתאחדות בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת עליה ממעשי
ו/או מחדלי החברה ו/או קשורי החברה לרבות חבותה השילוחית  ,והכל עקב ו/או בקשר
לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לביצוע שירותי החברה ו/או קשורי החברה נשוא
הסכם זה.
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה
יותר מאדם או גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור
לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא
נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים האחרים .חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי
כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי בפוליסה .דינה של שותפות הכוללות
כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
עובדים אשר אינם עובדיה הישירים של החברה או אשר אינם נכללים ברשימות השכר של
החברה ,ייחשבו כצד שלישי .הביטוח יורחב לשפות את ההתאחדות בגין תביעות תחלוף
(שיבוב) של הביטוח הלאומי נגדו (אם תהיינה) .ההתאחדותו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם
ייחשב כרכוש צד ג'. .
הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש ,התפוצצות,
בהלה ,כלי הרמה ,פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה , ,שביתה והשבתה .הביטוח כאמור לא
יכלול חריג בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו החוקית של החברה.
הכי סוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע העבודה.
הכיסוי הביטוחי כאמור יורחב לכסות חבות עקב שימוש בכלי רכב ,למעט חבות בת שיפוי על
פי חוק נפגעי תאונות דרכים תשל"ה .1975-כמו כן הפוליסה תורחב לכסות חבות בגין נזק
לרכוש המכוסה בפוליסה סטנדרטית לביטוח כלי רכב וזאת עד לגבול של  $ 200,000מעל
המכוסה בפוליסה הסטנדרטית לכלי רכב.
ביטוח חבות מעבידים – המבטח את חבות החברה על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי כל העובדים ו/או המועסקים על ידה ומטעמה,
במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית העלולה להיגרם
למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם,
בגבול אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,500,000מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו –
( $ 5,000,000חמישה מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותה של ההתאחדות במידה ותחשב כמעסיק או
מעביד של מי מעובדי החברה.
הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה ,שעות עבודה ומנוחה,
חבות החברה כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיהם ,וללא הגבלה בדבר העסקת נוער
כחוק.
ביטוח חבות מוצר – לכיסוי חבות החברה על פי כל דין לרבות בגין תביעה ו/או דרישה /או
הודעה על נסיבות אשר הוגשו או נמסרו למבטח או מי מטעמו לראשונה במשך תקופת
הביטוח ( ,)Claims Madeבגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 3,000,000שלושה מליון דולר
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ארה"ב) לכל אירוע ולתקופת ביטוח שנתית ,הביטוח יכלול בין היתר כיסוי בגין נזק ו/או
הפסד ו/או אובדן הנובע ו/או בקשר עם ,מוצרים ,חומרים ,שסופקו הומלצו ,טופלו ,יוצרו ,ע"י
החברה לאחר שסופקו להתאחדות או לאחר שיצאו מחזקתה או שליטתה של החברה ,במועד
המוקדם מביניהם .הביטוח כולל בין היתר כיסוי עקב ו/או בקשר עם פגם ,הטעיה ,חוסר,
השמטה ,בהוראות השימוש בפרסומים ובמידע שמסר החברה.
הביטוח יכלול תקופת דיווח נוספת של  36חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה
בכיסוי זהה או ביטולה .הביטוח יחול רטרואקטיבית ממועד תחילת פעילות החברה אצל
ההתאחדות
כל ביטוח נוסף או משלים אשר לדעת החברה נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים
האפשריים ,שהיא אחראית להם ,לפי הסכם זה או לפי כל דין,
כל פוליסות הביטוח המתוארות דלעיל תקראנה יחד "הביטוח".
החברה לבדה אחראית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות
הביטוח המפורטות לעיל ,ואת דמי הביטוח בגין ביטוחי החברה ובכל מקרה לא חלה חובה
כלשהיא על ההתאחדות .כן החברה תישא בסכומי ההשתתפות העצמית שיחולו על פי ביטוחי
החברה .החברה מתחייבת לשלם להתאחדות מיד עם דרישתה כל סכום אשר נדרש בגין חיוב
ההשתתפות העצמית .החברה מתחייבת למלא אחר תנאי הפוליסות ולדאוג ולוודא כי פוליסות
ביטוחי החברה תחודשנה מעת לעת ,לפי הצורך ,ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההסכם
ו/או ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר הבאת הסכם זה לידי סיום ,אם נדרש כך בהסכם
זה ולכל תקופת הארכה על פיו .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ביטוח אחריות מוצר יהיו בתוקף
כל עוד קיימת אחריות על פי דין.
ביטוחי החברה יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של החברה וזכותו של המבטח
לתחלוף (שיבוב) ,כנגד הההתאחדות מנהליה ועובדיה
החברה מתחייב להמציא לידי המזמין ,לא יאוחר משבעה ( )7ימים ממועד החתימה על הסכם
זה אך בכל מקרה טרם מועד האספקה הראשון ,אישורים חתומים על ידי חברת הביטוח
בנוסח המפורט בנספח ה' להסכם זה (להלן" :אישור ביטוחי החברה") .בנוסף ,במועד חידוש
הביטוח ,ו/או ככל וההתאחדות תדרוש זאת ,החברה מתחייב להמציא לידי ההתאחדות ,
העתקים חתומים של אישור ביטוחי החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אישורי ביטוח בגין
ביטוחי חבות המוצר יומצאו לא פחות מעד תום  3שנים מ -יום סיום הסכם זה או מסיום
מועד ההארכה המאוחר מבין השניים.
בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי החברה לבין האמור בהסכם זה,
מתחייבת החברה לגרום באופן מיידי לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות
הסכם זה .מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור ביטוחי החברה ו/או בשינויים בכדי
להוות אישור בדבר התאמתם ולא יהיה בדבר כדי להטיל אחריות כלשהי על ההתאחדות או
לצמצם את אחריותה של החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין.
החברה מתחייבת כי הביטוח יכלול תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי
ההתאחדות ומהווה ביטוח ראשוני ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור
ההתאחדותות וכי המבטח מוותר ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף
ביטוחי ההתאחדות לרבות כל טענה או זכות המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח
התשמ"א.1981-
החברה מתחייבת לדאוג כי פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו,
אלא אם כן תימסר ממבטחי החברה להתאחדות הודעה בדואר רשום שישים ( )60יום מראש.
החברה מתחייב ומאשר בזאת כי בביטוח המתואר לעיל ייכלל סעיף המאשר כי אי קיום
החובות המוטלות על החברה בתום לב ,לרבות אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת
תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ,לא תפגע בזכויותיו של ההתאחדותו/או מי
מטעמו לקבלת שיפוי.
מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות החברה לא יהיו נחותים מהנוסח ביט הרלוונטי
לשנת המצאת הביטוח אלא אם שונה במפורש על ידי האמור באישור זה.
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במקרה של תביעה ו/או דרישה ו/או ידיעה על אירוע או על נסיבות הקשורים בהקטנה ו/או
במיצוי גבולות הכיסוי הביטוחי של החברה ,לעומת גבולות האחריות הביטוחית הנדרשים על
פי הסכם זה (להלן" :גבולות האחריות") עקב נזק ו/או אירוע שאינו קשור לפעילות תחת
הסכם זה (בין אם שולמו ובין אם לא) מתחייב החברה לרכוש (מיד עם קרות האירוע,
התביעה ,הדרישה ו/או הידיעה הקשורה לאירוע כאמור ,המוקדם מביניהם) ביטוח להשלמת
גבולות האחריות כנדרש בהסכם ,כך שבכל רגע נתון גבולות הכיסוי הביטוחי בפועל של
החברה יהיה לכל הפחות בהתאם לגבולות האחריות כמצוין בהסכם זה.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי גבולות האחריות באישורי עריכת הביטוח הינם בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על החברה .החברה מצהיר ומאשר כי יהא מנוע מלהעלות כל טענה
ו/או דרישה כלפי ההתאחדותו/או מי מטעמו ,בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
החברה מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה .כן מתחייב
החברה לשתף פעולה עם ההתאחדותלשם שמירה ומימוש של זכויות ההתאחדותעל פיהם.

הוראות סעיף זה (ביטוח) על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת
תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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נספח ה'
אישור עריכת ביטוחים
לכבוד

ההתאחדות לכדורגל בישראל
מרח' אבא הלל  ,299אצטדיון רמת גן .ת.ד3591 .
רמת גן .52134

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום ______ ועד ליום _______ ערכה חברתנו את הביטוחים המפורטים
להלן על שם ועבור ____________ ו/או קבלני משנה ו/או מי מטעמו ו/או מי שפועל עבורו ו/או בשמו ו/או
עובדיו ו/או שולחיו (להלן" :הספק") ,בקשר לפעילותם מכוח הסכם/ים לאספקת ציוד והלבשת ספורט
לנבחרות ישראל ולאיגוד השופטים ומתן חסות רשמית לנבחרות ישראל ו/או התוספות שיהיו מעת לעת
(להלן" :ההסכם") שבין הספק לבין ההתאחדות לכדורגל בישראל (להלן" :המזמין") אשר תיכלל כמבוטח
נוסף בפוליסה:
 .1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (מספר פוליסה__________________________) – המבטח את חבות הספק
על פי כל דין כלפי צד שלישי בגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,000,000מליון דולר ארה"ב) למקרה
ולתקופת ביטוח שנתית.
הביטוח יכסה את חבות הספק ,בין היתר ,בגין ו/או עקב אובדן ו/או נזק ו/או הפסד שייגרם למזמין
ועובדיו ו/או מי מטעמו ,לרבות רכושם ו/או לכל צד שלישי אחר ,וכן יכסה את חבות המזמין בגין אחריות
שעלולה להיות מוטלת עליו למעשי ו/או מחדלי הספק לרבות חבות שילוחית והכל עקב ו/או בקשר
לפעילות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין לבצוע שירותיו נשוא הסכם זה.
הביטוח יכלול סעיף אחריות צולבת על פיו ,אם נכללו בשמו של המבוטח כמפורט ברשימה יותר מאדם או
גוף משפטי אחד ,יחול הכיסוי של פרק זה על כל אחד מיחידי המבוטח ,כאמור לעיל ,בנפרד כאילו הוצאה
על שמו בלבד פוליסה זו על תנאיה ,הוראותיה וסייגיה ,כשהיא נפרדת ובלתי תלויה בקיומה של המבוטחים
האחרים .חבותו הכוללת של המבטח לשיפוי כלפי כל יחידי המבוטחים יחדיו לא תעלה על גבולות השיפוי
בפוליסה .דינה של שותפות הכוללות כמה אנשים ,כדין גוף משפטי אחד.
עובדים אשר אינם עובדיו הישירים של הספק או אשר אינם נכללים ברשימות השכר של הספק ,ייחשבו
כצד שלישי .הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין תביעות תחלוף (שיבוב) של הביטוח הלאומי נגדו (אם
תהיינה) .רכוש הספק ו/או המזמין ו/או מי מטעמם ו/או מי מעובדיהם ייחשב כרכוש צד ג'.
הביטוח על פי פוליסה זו אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת עקב אש ,התפוצצות ,בהלה ,כלי הרמה,
פריקה וטעינה של כלי רכב ,הרעלה ,חומרים מסוכנים ,שביתה והשבתה .הביטוח כאמור לא יכלול חריג
בגין נזקי זיהום תאונתי כתוצאה מפעילותה ומאחריותו החוקית של הספק.
הכיסוי יחול בכל מקום בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים בקשר לביצוע העבודה.
 .2ביטוח חבות מעבידים (מספר פוליסה__________________________) – המבטח בגין חבות הספק על
פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם ,1980-כלפי כל העובדים ו/או
המועסקים על ידו ומטעמו ,במתן השירותים בקשר עם הסכם זה בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה מקצועית
העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בכל הקשור במתן שירותים בקשר עם ביצוע ההסכם,
בגבול אחריות בפוליסה בסך של ( $ 1,500,000מליון וחמש מאות אלף דולר ארה"ב) לתובע ו – $5,000,000
(חמישה מליון דולר ארה"ב) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית.
פוליסת הביטוח כאמור תורחב לכסות את חבותו של המזמין במידה ויחשב כמעסיקם או מעבידם של מי
מעובדי הספק.
הפוליסה לא תכלול כל חריג או הגבלה בכיסוי בדבר עבודות בגובה ,שעות עבודה ומנוחה ,חומרים
מסוכנים , ,וללא הגבלה בדבר העסקת נוער כחוק.
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_
 .3ביטוח חבות מוצר פוליסה מספר (
_) – לכיסוי חבות הספק על פי כל דין לרבות
בגין תביעה ו/או דרישה ו/או הודעה על נסיבות אשר הוגשו לראשונה במשך תקופת הביטוח ( Claims
 ,)Madeבגבולות אחריות בפוליסה בסך של ( $ 3,000,000שלושה מליון דולר ארה"ב) לכל אירוע ולתקופת
ביטוח שנתית ,בין היתר בגין נזק ו/או הפסד ו/או אובדן הנובע ו/או בקשר עם ,מוצרים ,חומרים ,שסופקו,
הומלצו ,יוצרו ,ע"י הספק לאחר שסופקו למזמין או לאחר שיצאו מחזקתו או שליטתו של הספק ,במועד
המוקדם מביניהם .הביטוח כולל בין היתר כיסוי עקב ו/או בקשר עם פגם ,הטעיה ,חוסר ,השמטה,
בהוראות השימוש בפרסומים ובמידע שמסר הספק.
הביטוח יכלול תקופת דיווח נוספת של  36חודשים לפחות למקרה של אי חידוש הפוליסה בכיסוי זהה או
ביטולה .הביטוח יחול רטרואקטיבית מיום ___________ שאינו מאוחר ממועד תחילת פעילות הספק
אצל המזמין.
 .4כל פוליסות הביטוח המתוארות לעיל תקראנה להלן " :הביטוח".
 .5הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות
לעיל ,ובכל מקרה לא חל על המזמין.
 .6הביטוח הנ"ל יכלול סעיף מפורש בדבר ויתור על זכותו של הספק וזכות המבטח לתחלוף (שיבוב) כנגד
המזמין ,מנהליו ,עובדיו ו/או מי מטעמם .ויתור זה לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 .7הביטוח הנ"ל כולל תנאי מפורש על פיו הוא קודם לכל ביטוח הנערך על ידי המזמין ומהווה ביטוח ראשוני
ומקדמי וללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור המזמין ו/או חברותיו הקשורות ,וכי המבטח מוותר
ומנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי המזמין ,לרבות כל טענה או זכות
המפורטים בסעיף  59לחוק חוזה ביטוח התשמ"א.1981-
 .8פוליסות הביטוח לא ישונו לרעה ו/או לא יבוטלו ו/או יצומצמו ,אלא אם כן מסרנו ,כמבטחי הספק למזמין
הודעה בדואר רשום  60יום מראש .אנו מתחייבים כי לא יהיה תוקף לצמצום ו/או ביטול ו/או שינוי לרעה
כלפיכם אם לא נשלחה הודעה כמתואר.
 .9הננו מאשרים בזאת כי בביטוחים המפורטים לעיל ,אי קיום החובות המוטלות על הספק בתום לב ,לרבות
אך לא מוגבל לאי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות ,לא תפגע
בזכויותיו של המזמין ו/או מי מטעמו לקבלת שיפוי.
 .10מוסכם בזאת במפורש ,כי נוסחי פוליסות הספק לא תהיינה נחותות מהנוסח ביט  2017אלא אם שונה
במפורש על ידי האמור באישור זה.
בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
גבולות האחריות הנם נפרדים ולא משותפים לכל פרקי הביטוח באישור זה.

חתימה וחותמת המבטח

שם החותם
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תפקיד חותם

תאריך

