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 לכבוד
 משתתפי המכרז

 
 20/002מכרז מס' 

 למתן שירותי הטמעת/צריבת תרגום, דגימה, המרה, שירות ותחזוקה 
 

   3הודעת הבהרה מס' 

בקשר למכרז נוספות "( מתכבדת לפרסם הבהרות הסינמטק" או "העמותה)להלן: " ע"ר סינמטק תל אביב

 "(, כדלקמן:המכרזשבנדון )להלן: "

 יםובתוצרי השירות בעלות במידע .1

( אשר פורסמה באתר 3)שאלה מס'  2בהמשך למענה שניתן בנושא במסגרת הודעת הבהרה מס' 
להסכם  13לחוברת תנאי המכרז ולסעיף  7כי בהתאם לסעיף  בשנית , מובהר9.2.2020העמותה ביום 

יהיו בבעלותה המלאה של  שירותים לעמותההמתן מהשירותים שייווצרו כחלק תוצרי רק השירותים, 
, מידע השייך לספק המסגרת ואינו חלק מתוצרי השירותים, יוותר בבעלותו. למען כלומרהעמותה. 

רז( אשר יסופקו על ידי ספק המסגרת הגדרת המונח במכהסר ספק, מובהר כי מערכות התרגום )כ
 יוותרו בבעלותו.

 
 
 דרישה לחשיפת פרטי לקוחות/תקציבים/היקפי עבודה .2
 

לחוברת תנאי המכרז, המציעים נדרשים להוכיח ניסיון במתן שירותי תרגום )כהגדרת  4במסגרת נספח 
היקפי עבודות תרגום, תקופת מתן המונח במכרז(. לצורך כך, נדרשים המציעים לפרט בין היתר 

 השירותים וזהות מזמין העבודה.
 

מובהר כי המידע האמור מתייחס לשירותים הניתנים במסגרת המכרז, והוא דרוש לעמותה על מנת 
לוודא כי המציע הזוכה מסוגל לספק את השירותים הנדרשים במסגרת המכרז באיכות גבוהה 

ך ניתן יהיה לברר עם מזמיני העבודות על שביעות רצונם , וכי במידת הצורובהתאם לצרכי העמותה
 משירותי המציעים, הכל לטובת ניהול הליך מכרזי תקין.

 
יובהר כי מידע זה אשר יימסר על ידי המציעים, אינו ייחשף לגופים אחרים מלבד העמותה, למעט אם 

 דין.הוראות היידרש על פי 
 

לחוברת תנאי המכרז, לפיהן המציעים רשאים  5.9.1תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 
שלדעת  הושחר המידעובו , יסומן במילים "סודיות מסחרית"של ההצעה אשר  נוסףלהגיש עותק 

, בכפוף לגלותו למציעים האחרים המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי שאין
 לחוברת תנאי המכרז: 5.9.1לנוחותכם, להלן הוראות סעיף  .למכרז 5.9.2-5.9.3יפים להוראות סע

 
 ללא)המסמכים שהוגשו על ידו  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המציע רשאי להגיש עותק אחד נוסף של"
שלדעת המציע הוא מהווה מידע סודי או סוד מסחרי או מקצועי  , שבו הושחר המידע(צעת המחירה

 תו למציעים האחרים. עותק זה יסומן במילים " סודיות מסחרית".לגלו שאין
 

 
 
 

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה 

 להצעתם.

 

 חתימת המציע:_________________  שם המציע: ____________________

 ___________________תאריך: 


