המועצה להסדר ההימורים בספורט
הודעה בדבר הארכת התקשרות
בהתאם להוראות תקנה 1ג(א ) לתקנות חובת המכרזים  ,תשנ"ג( 1993-להלן" :התקנות") מודיעה בזאת המועצה כי
ביום  13.12.2020אישרה מ"מ מנכ"ל המועצה  ,לאחר קבלת המלצת ועדת המכרזים של המועצה מיום ,9.12.2020
ובהמשך להחלטות מנכ"ל קודמות ,את הארכת והרחבת ההתקשרות עם חברות האשראי (חברות הסליקה) עמן פועלת
המועצה וכן על הארכת ההתקשרות עם הזוכה במכרז פומבי מספר  - 3/10אמצעי תשלום  ,כרטיסי פרי פייד לתקופה
של כחצי שנה נוספת  ,עד לסוף שנת  , 2021בין היתר  ,מן הטעמים כדלקמן:
חברות האשראי
 .1בניגוד להערכות קודמות של המועצה  ,סיום הטמעת פרוייקט ה – ( EMVעמידה בתקן מפרטים שפותח על ידי
הארגונים הבינלאומיים לכרטיסי אשראי במטרה לספק מתכונת אחידה ומאובטחת לעסקאות תשלום באמצעות
כרטיסים עם שבבים התומכים בתקן ) לא הסתיים במהלך שנת  2020וההערכה היא שהפרוייקט יסתיים במהלך
שנת  . 2021לאחר ההטמעה תהיה תקופת הרצה במהלכה ייעשו בדיקות תפקוד וכיו"ב ורק לאחר מכן ניתן יהיה
לצאת במכרז.
 .2עם הטמעת ה EMV -בכרטיסי האשראי יכולות להיכנס לתחרות גם חברות מחו"ל  ,עובדה שיכולה להשפיע
משמעותית על השוק.
 .3המועצה נמצאת בהליך לימוד נושא אפשרויות התשלום האלקטרוניות ואף התקשרה עם יועץ שיסייע לה בלימוד
והטמעת הנושא.
 .4בנוסף  ,לאור מגיפת הקורונה לא ניתן להבטיח לתחנות במסגרת תוכנית התמריצים של המועצה פרסים של טיסות
ו/או טיולים  ,כפי שהיה נהוג במרוצת השנים  .המועצה החליטה להעניק פרס חלופי של כרטיס אשראי טעון  ,בו
ניתן לעשות שימוש בכל בית עסק בישראל לתחנות שעומדות ביעדים  .לפיכך  ,הוחלט להרחיב את המכרז שבנדון
גם בקשר לכרטיסים הנטענים ,ככל שתבקש המועצה לרכוש כרטיסים אלו במהלך תקופת המכרז הנוכחי.
פריפייד
 .1מדובר בהיקף התקשרות בשיעור נמוך יחסית.
 .2לאור היקף ההתקשרות הקטן יחסית  ,ייתכן ועל מנת לזכות בתנאי עמלה טובים מהספקים ,יש מקום לשלב את
ההתקשרות עם הספק במסגרת מכרז בעל היקף התקשרות גבוה ואטרקטיבי יותר .
 .3לאור האמור  ,ומתוך כוונה לשלב את המכרז במסגרת מכרז לחברות האשראי השונות בקשר לסליקה  ,אושר
להאריך את ההתקשרות עם הספק במקביל להתקשרות עם חברות האשראי.
הרחבת ההתקשרויות כאמור אושרה בהתאם להוראות תקנות ()4(3ב)( ) 3ו –  38לתקנות.
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