
R.F.Iבקשה לקבלת מידע . 
 מועמדים לגיוס ממוחשבת למערכתבנוגע 

  

 בהתאםבפנייה מוקדמת לקבלת מידע  בזאת פונה "(התאגיד)להלן " הישראלי השידור תאגיד .1

ומיועדות  בשוק הקיימות מידע מערכות לגבי 1993-"גתשנא לתקנות חובת המכרזים, 14 לתקנה

 300,000 לפחותל שירות לתת יכולת בעלות ,ופועלות אצל לקוחות שונים אדם חוכ לגיוס

  .במערכת משרות 20,000-ו מועמדים

 ולפיכך, מכרז מהליכי חלק ואינה הצעות להציע הזמנה בבחינת אינה זו בקשה כי, בזאת מובהר .1

 מי עם להתקשר מחויב האי לא והתאגיד, מהמשיבים מי כלפי כלשהי מחויבות ליצור כדי בה אין

 ובעקבותיה, בלבד מידע לקבלת הבקשה מטרת. בנושא מכרז לפרסם או/ו זו לפנייה מהמשיבים

 .וענייניים מקצועיים לשיקולים בהתאם ופעולותי המשך את התאגיד שקולי

 מהמשתתפים למי יהיו ולא, זו לבקשה במענה שיימסר במידע שימוש לעשות רשאי היהי התאגיד .2

 .כאמור למידע בנוגע יוצרים זכויות בגין טענות

 פיצוי לכל זכאי יהיה לא והוא, בלבד המידע מוסר על יחול המידע בהגשת הכרוכות ההוצאות כל .3

 .לפנייה המענה בגין שיפוי או

 אדם לכל, זה הליך במסגרת שנמסר במידע הקשור נתון או מידע כל להעביר רשאי היהי התאגיד .4

 מכרז של בדרך, לפרסם וכן, זו לבקשה במענה שיימסר במידע שימוש לעשות, לתאגיד הקשור

 . זה מהליך כתוצאה יצטבר אשר המידע על יתבססו אשר מפרטים, אחרת בדרך או

 בבקשה מהם למי או המידע למוסרי, יידרש הדבר אם, לפנות ודעת שיקול לפי, רשאי האי התאגיד .5

 וזאת, שמסרו המידע את להציג או/ו שמסרו למענה בנוגע הבהרות לקבלת או/ו מידע להשלמת

 השלמת. כך לצורך וידי-על שייקבע המקצועי הצוות עם לפגישה זימון של בדרך ובין בכתב בין

 .מההליך חלק יהוו המידע הצגת או ההבהרות או המידע

 יהווה לא לבקשה מענה, כאמור לפרסום להתחייב ומבלי, זו פנייה עם בקשר מכרז יפורסם אם .6

 או במכרז שיתופו יחייב ולא, לבקשה שנענה למי יתרון יקנה לא, במכרז להשתתפות תנאי

 .אחרת דרך בכל עמו התקשרות

 בדבר  כלשהי תביעה או דרישה או טענה תאגידה כנגד מלהפנות מנועים יהיו זו לפנייה המשיבים .7

 שיצורף מהמידע או מהחומר או ממנה הנובעות או/ו זו לפנייה לתשובתם הקשורות כלשהן זכויות

 (.בהם שימוש בדבר לרבות) לפנייה



 התאגיד מאת דרישות או תביעות לו יהיו שלא ומתחייב, תנאיה לכל מסכים, זו לפנייה מענה מגיש .8

 .זו לפנייה במענה ידיו על שיימסר במידע לשימוש בקשר

 מגישי יוזמנובנוסף  קיימות סוגי מערכות של)דמו(  הדגמה לידיוהניתן, התאגיד מעוניין לקבל  ככל .9

  .שפורטו הנושאים לפי המערכת להצגת המענה

 ' לפנייה זו.א כנספח המצורף בטופס הנדרש לפירוט בהתאם יינתן לפנייה המענה .10

הדואר האלקטרוני  לפנייה זו יוגש לרכזת ועדת המכרזים, הגב' איילת אלינסון, באמצעות מענה .11

ayelete@kan.org.il יש לוודא קבלת בצהריים 12:00בשעה  27.10.19 יאוחר מיום , לא ,

 או במייל.  076-8098281: המענה באמצעות טלפון

 לשנות וכן, לפנייה המענה להגשת האחרון המועד את לדחות, עת בכל, רשאי האי התאגיד .12

 .הבלעדי ודעת שיקול לפי והכל, זו לפנייה הנוגעים ותנאים הוראות
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