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9.9.2.2. 

 .12-2.2מכרז לרכישת כדורי בדמינטון לעונת 

על מנת להבטיח  21-.2.2איגוד הבדמינטון פונה אל כל ספקי הכדורים במכרז לקראת עונת  .1

את המחיר הכי טוב לרמת הכדורים האיכותית ביותר לתחרויות האיגוד ובנוסף הזדמנות שווה 

 לכל ספק.

במכרז  המצוינתוהתחייבות לאספקת הכמות  .9.2.2..0כל ספק יגיש הצעת מחיר עד לתאריך  .2

 .21-.2.2לעונת 

האיגוד אינו מתחייב לקחת את כל הכמות בבת אחת ושומר לעצמו את הזכות להזמין בכל  .0

 תקופה מהספק אשר עימו הוא עובד.

 .25-.15הינה  21-.2.2ישתמש האיגוד בעונת  הכמות המשוערת של הכדורים שבהם .4

בלבד והאיגוד שומר לעצמו  משוערתזו הינה  תוצות. חשוב לציין שכמונ 12קופסאות כדורים של 

 את הזכות לשנות את כמות ההזמנה, להגדיל או להקטין את הכמות לפי הדרישה בפועל.

בנוסף, על הספק יהיה לספק גם את מהירות הכדור הנכונה המתאימה לתנאים בישראל ולפי 

 דרישת האיגוד מעת לעת.

ש בכדורים של הספק שיזכה במכרז בתחרויות הבאות: אליפויות האיגוד מתחייב להשתמ .5

 , אימוני נבחרות, פלייאוף קבוצתי. נוערישראל, ליגה אישית 

 יהאיגוד אינו מתחייב על האירועים הבאים: אליפויות בינלאומיות, אליפויות מועדונים, משחק .6

 .5ליגה בעונה הסדירה או כל פעילות אחרת שאינה מצויינת בסעיף 

יגוד שומר לעצמו את הזכות להשתמש בכדורים שהתקבלו בתרומה ללא עלות כספית הא .7

סוג הכדור והכמות שקיבל בפני  על דווחמהאיגוד האירופאי או העולמי. יחד עם זאת עליו ל

 הספק שיזכה במכרז.

שם ישנן המלצות לציוד מועדף בכלל וכדורי משחק   1איגוד העולמיהאיגוד פנה לאתר של ה .8

 :21-.2.2לן רשימת הכדורים העומדים למכרז בעונת בפרט, לה

 תחרויות בוגרים:

 RSL TOURNEY CLASSIC - Certificate Serial Number: A98XXXXX 

 30YONEX AS - Certificate Serial Number: A57XXXXX 

 A+300 LI NING – Certificate Serial Number: A79XXXXX 

 VICTOR MASTER ACE - ial Number: A44XXXXXCertificate Ser 

 תחרויות נוער:

 RSL TOURNEY NO.1 - A75XXXXX Certificate Serial Number: 

 YONEX AS20  

                                                           
1
 shuttles-http://bwfcorporate.com/events/approved/  

http://bwfcorporate.com/events/approved-shuttles/
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 LI NING A+100 – Certificate Serial Number: A35XXXXX 

 VICTOR MASTER NO.1 - Certificate Serial Number: A65XXXXX 

 

 שיזכה במכרז.על הספקים להחזיק לפחות שתי מהירויות מכל דגם  .9

 לא יתקבלו הצעות לאחר התאריך האחרון שצויין מעלה. ..1

 ה בכתב על כך מאיגוד הבדמינטון.עספקים שלא זכו במכרז יקבלו הוד .11

 

 את כל הפניות יש לרכז אצל מנכ"ל האיגוד, ניר שדה

ion@gmail.comIsrael.badminton.associat 
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