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בקשה לקבלת מידע  - RFIבחינת מציעים ושירותים מסוגים שונים לצורך צילום והפקת סרטוני הדרכה
והסברה
 .1חברת מי אביבים  2010בע"מ (להלן" :החברה") מבקשת לקבל מידע שירות של צילום והפקת סרטוני הדרכה
והסברה קצרים ללקוחות החברה (לדוג' :סרטון הדרכה לאחזקת תקינה של רשת המים הביתית) (להלן:
"השירות") -
1.1
1.2
1.3
1.4

עיבוד ועריכת תכנים.
איפון ,צילום ועריכת סרטונים.
שילוב אנימציה.
שילוב אודיו.

 .2על המענה לפניה זו לכלול את כל הפרטים הבאים:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

.3
.4
.5
.6
.7

תיאור השירות.
תיאור המציע וניסיונו.
זמן משוער להפקת הסרטון.
עלויות משוערות לסרטון.
הגשת סרטון לדוגמא אשר ישלח בקישור או על גבי דיסק און קי.
כל מידע רלוונטי נוסף אודות השירות ויכולות המציע.

פניה זו הינה לקבלת מידע בלבד .בכוונת החברה לבחון את ההצעות אשר יוצעו לה בעקבות פניה זו בהתאם
סעיף 14א לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993 -
חברת מי אביבים שומרת על זכותה לזמן את המציעים לפגישה.
פנייה זו לא תיצור מחויבות של החברה בדרך כלשהי להתקשרות כלשהי ובכלל זה לא תחייב פרסום מכרז.
חברת מי אביבים  2010בע"מ תהיה רשאית להפסיק הליך זה בכל עת.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לברר ,לשנות ,להוסיף ,להשמיט ,ולעדכן כל פרט המופיע בפניה זו במידת
הצורך.

.8

בעלות על המידע
 8.1המענה לבקשה זו יהיה קנינה הרוחני של החברה והיא תהא רשאית לעשות שימוש במידע המושג
באמצעות בקשה לקבלת מידע ,כמו גם בכל נתון ,פתרון ,תהליך ,טכניקה או הצעה הכלולים בכל אחת
מהתשובות או מסמכי/חומרי התשובות ,שיוגשו לחברה בהקשר זה.
 8.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תשמור על סודיותו של כל מידע/נתון המתקבל מכל אחד מהצדדים
הנענים ,ולא תתיר או תעשה שימוש בו ,למעט לצרכיה .מספק המידע מתבקש להדגיש בתשובותיו קיום
מידע רגיש בכלל ומידע שהוא במסגרת " "Patent Pendingבפרט.
 8.3כל הסתייגות ,שינוי או תוספת להוראות דלעיל (בין אם כלולה בתשובה לבקשה לקבלת מידע ובין אם
אחרת) יהיו נטולות נפקדות ותוקף משפטי ולא יחייבו את החברה.
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.9

על מידע כאמור אשר בהסתמך עליו נערך מכרז שבו זכה מוסר המידע ,תחול זכות עיון .זכת העיון תהא
לאחר ההכרזה על הזוכה כאמור במכרז .במקרה שבעקבות הפנייה לקבלת מידע לא יערך מכרז ,זכות העיון
תהא בהתאם להוראות חוק חופש המידע ,התשנ"ח .1998 -

 .10הוראות נוספות
 10.1לא תחול כל חובה על החברה להתקשר עם צד כלשהו ,שנענה או משתתף בהליך קבלת המידע ,נשוא
הבקשה לקבלת מידע או למטרות פיתוחם ,יישומם ,ייצורם או בנייתם.
10.2מענה לבקשה לקבלת מידע לא יקנה יתרון בהליך התקשרות כלשהו ,אם וככל שיפורסם ,למי שיענה
לפניה ולא יחייב את שיתופו בהליך ההתקשרות.

.11

המען להגשת המידע
תיבת דוא"ל בכתובת :
BID3@mei-avivim.co.il

.12

המועד האחרון להגשת המידע

תאריך 16.06.2019 :
שעה 12:00 :
פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי מחלקת רכש והתקשרויות ,בית אירופה ,קומת כניסה ,שד' שאול המלך ,37
תל-אביב ,טלפון  , 03-7736118 :פקס.03-7736292 :
ובאימייל yaelg@mei-avivim.co.il :

2

