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 2019יוני  18

 "ו סיון תשע"טט

 אל: כל המציעים 

 

 שלום רב, 

 

 "11להקמת מאגר צלמים ל"כאן  2019/24מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 
 

 

 מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון: תאגיד השידור

 : 1שאלה מספר 

האם צריך להדפיס את כל המכרז ולחתום עליו בראשי תיבות? או מספיק ההסכם ולחתום למטה 
 בחתימה מלאה? 

  :1תשובה מס' 

 יש לחתום על כל המכרז ולחתום עליו בראשי תיבות

 

 : 2שאלה מס' 

 בהסכם ההתקשרות, סעיף תקופת ההתקשרות וסיומה להשאיר פתוח? או איזה תאריך לרשום? 

 : 2תשובה מס' 

רי תקופת ההתקשרות היא של שלוש שנים מהמועד בו תחליט ועדת המכרזים על להשאיר פתוח ה
 הקמת המאגר.

 

 : 3שאלה מס' 

 תנאי המכרז.הבנת  במכרז בהתחייבות המציע בדבר 8מבקש הבהרה לסעיף מספר 

 האם ניתן לפרט? Xלא ברור היכן לשים את ה 

 ¨3תשובה מס' 

. אם ההצעה שהוגשה על ידך כוללת פרטים סודיים במקום הרלוונטי מבחינתך Xלהוסיף את ה ךעלי
 לפרט. יש להוסיף ו – אם היא מהווה סוד מסחרי או מקצועי להוסיף. –
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 : 4שאלה מס' 

עבדתי אתכם בשנה שעברה במסגרת ההסכם הנל. הואיל והוא הסתיים אני מגיש שוב את 
מועמדותי לעבודה כצלם וידאו בכאן. הואיל וכל מסמכי עוסק מורשה וניהול ספרים כבר קיים 
אצלכם האם אני נדרש שוב להמציאם לידיכם? נסיוני בעבודה רשום אצלכם, האם אני נדרש 

  ין האם מספיק לחתום על ההסכם וזהו?להוסיפם שוב? או לחילופ

 : 4תשובה מס' 

 . את כל המסמכים מחדשף ריש לצ

 

 : 5שאלה מס' 

כל   האם ישנם מסמכי שאלות תשובות ועדכונים נוספים שעלי להגיש במידה וחוברת ההצעה על
 מוכנה להגשה?  הנספחים

  :5תשובה מס' 

 כל העדכונים או תשובות לשאולות יפורסמו באתר האינטרנט של "כאן". 

 

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד  .2

 מהמכרז.

האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד השינויים היחידים מן  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 בכל עמוד.

 

 ה,  ב ב ר כ             

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


