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 קול קורא לאספקת ביגוד רכיבה לנבחרות ואלופי ישראל באופניים

 

יבואני ביגוד רכיבה להציע הצעות לאספקת ביגוד  או  / מזמין יצרני ו  ( להלן: האיגוד)איגוד האופניים בישראל ע"ר  

 .  2024 -  2022ירכבו רוכבי נבחרות ישראל ואלופי ישראל באופניים בשנים   רכיבה רשמי איתו

    contact@israelcycling.org.il -ל ל בדוא"   17:00בשעה   12/12/2021יום ראשון  מועד אחרון להגשת הצעות: 

ו/או תקנותיו    - 1993תשומת לב המציע לכך שעל האיגוד לא חלות הוראות חוק חובת מכרזים, התשנ"ג  

  " קול קוראקשר עם " לעצמו את הזכות לנהוג כאמור בהאיגוד שומר    .השונות ואין בקול קורא זה משום מכרז 

  .ולפי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לראות עיניו זה

והבלעדי המוחלט  הסופי,  דעתו המלא,  שיקול  לפי  לנהל,  הזכות  את  לעצמו  שומר  כל   ,האיגוד  עם  ומתן  משא 

המציע הזול ביותר, ולבחור את  המציעים או מי מהם ו/או לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ולא בהכרח עם  

  .הספק על פי תוצאות המשא ומתן או התחרות הנ"ל או על פי שיקולים אחרים, הכל על פי ראות עיניו

האיגוד אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא. במסגרת שיקוליו בבחירת המציע,  

רב היתרונות עבורו, על פי שיקול דעתו הבלעדי ואף לחזור  יהא האיגוד רשאי לשקול כל שיקול שיביא להשגת מי

בו מקול קורא זה מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו המלא והסופי. במקרה כזה לא תהיה למציע כל תביעה  

  .ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא

של    היצרן/יבואן/ספק   הרשמי  החסות  נותן  יהיה  מהזדמנויות  איגוד  השייבחר  ויהנה  הרכיבה  ביגוד  בתחום 

 : , בכפוף לתיאום מראש עם האיגוד לחשיפה, קידום מכירות ויחסי ציבור 

לוגו היצרן/יבואן יופיע על גבי ביגוד הרכיבה של נבחרות ישראל באליפויות עולם, אליפויות אירופה,   .1

האולימפיים   הנוספות   2024פריז  המשחקים  הבינלאומיות  הנבחרת    וכל התחרויות  בהן תשתתף 

 . ( והוועד האולימפי הבינלאומי UCI בכפוף למגבלות בתקנון)

אליפויות   .2 בכל  למנצחים בכל המקצים  ישראל שתוענק  חולצת אלוף  גבי  על  יופיע  היצרן/יבואן  לוגו 

 (. והאיגוד   UCI   בכפוף למגבלות בתקנון)ישראל 

יופיע בשטח הזינוק/סיום ובטקס חלוקת המדליות  ל .3 באליפויות ישראל ובסבב גביע  וגו היצרן/יבואן 

   .המדינה
   .כולל באליפויות ישראל איגוד האפשרות להקמת דוכן ללא תשלום בכל התחרויות המאורגנות ע"י  .4

פייסבוק, .5 האיגוד:  של  המדיה  באמצעי  שיווקיים  תכנים  להפצת  אינטרנט  אפשרות  ניוזלטר   ,אתר 

   ., בתיאום מראש ובאופן שייקבע מראש בין הצדדים ועוד
   (. בכפוף להסכמות עם האיגוד)אפשרות למכירת חולצת נבחרת ישראל הרשמית בארץ ובחו"ל   .6
 ניתן להציע ולבקש הזדמנויות חשיפה נוספות במסגרת המענה לקול קורא זה.  .7

   . לא תמורהבמראש  עיצוב שיאושר ע"י האיגוד ישראל ביגוד רכיבה ב   ואלופיבתמורה היצרן/יבואן יספק לנבחרות 

במידה והיצרן/יבואן מתכוון שלא לספק את מלוא הצרכים המפורטים ללא תשלום, יש לפרט את רמת ההנחה על  

 נוסף.   ביגוד

מש ציוד  לרכוש  האיגוד  רשאי  יהיה  תמורה,  וללא  מלא  באופן  מסופקים  האיגוד  צרכי  כל  לא  שבו  לים  במקרה 

 מספקים אחרים. 
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לייצר  לעצמו את הזכות  לאירוע    להזמין/לרכוש/לקבל/בכל מקרה, האיגוד שומר  או  לרוכב מסוים  ביגוד מותאם 

לכלל   הוא  החסות  הסכם  בו  במקרה  מקצועיים.  לצרכים  בהתאם  על    ביגודמסוים,  האיגוד,  ידאג  הנבחרות, 

 יופיעו על ביגוד כאמור. , לכך שהעיצוב והלוגו של נותן החסות חשבונו 

 

 עה: הנחיות להגשת הצ

הוא מוכן   סטים של מכנסי ביב, חולצות שרוול קצר וגרביים, ופריטים נוספים, על היצרן/יבואן לציין כמה  .1

 .  וזאת ללא תלות ברכישת פריטים נוספים בתשלום ע"י האיגוד  , לספק בחינם במסגרת הסכם החסות
, לרבות מכנסי ביב, חולצות שרוול  מכל סוג  ל היצרן/יבואן לציין מהו המחיר שייגבה עבור כל פריט ע .2

קצר, חולצות שרוול ארוך, גרביים, חליפות נגד השעון, חליפות מרוץ, שרוולי ידיים, שרוולי רגליים,  

 מעילי גשם, חולצות גאבה, כפפות רכיבה וכל מוצר רלוונטי אחר.  
 .ואן לציין מהו זמן האספקה אליו הוא מתחייב ממועד ההזמנהעל היצרן/יב .3

ביחס לדגמים נוספים שהוא מייצר וליצרנים אחרים    על היצרן/יבואן לפרט מה רמת האיכות של כל פריט .4

תשומת לב היצרן לכך שלאיגוד סגלי נבחרת בגילאים ורמות שונות שעשויות להצריך רמות   בשוק. 

 שונות של איכות ומחיר. 
   .כל המחירים שיציין היצרן/יבואן יהיו כולל מע"מ  .5

 .על היצרן לפרט תנאים נוספים להזמנות ככל שישנן, כגון מינימום פריטים להזמנה .6

מהענפים הבאים:  ביגוד מתאים לכל אחד ו/או ביכולתו לספק לפרט אם יש ברשותו   יבואן / על היצרן .7

 כביש, הרים, מסלול )ולודרום(, אנדורו. 
לפרט אילו נבחרות לאומיות או קבוצות מקצועניות משתמשות באותו ביגוד, ולציין באילו   יבואן / על היצרן .8

 דגמים ספציפיים הן משתמשות.  



 

 

-ד שיוזמנו ב והערכה לכמויות ביגו   2021 – 2017להלן טבלה המפרטת כמויות ביגוד הנבחרת שהוזמנו בשנים 

 . מדובר בהערכה בלבד והאיגוד אינו מתחייב להזמין כמויות אלו בפועל. 2022-2024

 
 יחידות 

  

הערכה   2021 2020 2019 2018 2017 פריט 

2022 

הערכה  

2023 

הערכה  

2024 

 60 60 120 35   65 35 60 נבחרת גברים  חולצות

 30 30 60 35   35 30 30 חולצות נבחרת נשים 

 60 60 120 35   70 40 60 נבחרת גברים ביב 

 30 30 60 35   25 30 30 ביב נבחרת נשים 

 30 30 60 15   35   40 חליפת נג"ש נבחרת 

 30 30 90 30   60 30 40 חולצת נבחרת ארוכה 

 120 120 150 100   95 55 120 גרבי נבחרת 

 200 200 220     60 45 60 חולצות אלוף 

רכיבה  חולצת  

 למכביה 

80         80 
  

 75         75 חליפת נג"ש למכביה 
  

 60       40   וסט 
  

 30       30   חולצת גאבה 
  

 60       30   שרוולי ידיים 
  

 60       30   שרוולי רגליים 
  

 


