
 

 

 :בתחומי המקצוע הבאים מאגר מציעיםעדכון 

  ;שירותי עריכת סרטים;  שירותי צילום סרטים; שירותי הפקת סרטים

 שירותי המרות, העברות ושכפולים מפורמטים שונים
 

רשימת דכן את לע "( מודיעה על כוונתההמשרד" –ועדת המכרזים של משרד התרבות והספורט )להלן  .1
פקת סרטים; שירותי צילום סרטים;  שירותי עריכת סרטים; שירותי המציעים לקבלת שירותי ה

משרד התרבות הספורט שירות הסרטים הישראלי ב עבור המרות, העברות ושכפולים מפורמטים שונים
 .1993 –לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  16בהתאם לתקנה "( השירותים המבוקשים" –)להלן 

ם למתן השירותים המבוקשים, יגיש בקשה בכתב לוועדת כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעי  .2
 המכרזים בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים בטופס המצורף. 

מבקש אשר יעמוד בתנאי הסף ועדת המכרזים תמצא אותו מתאים, יכלל ברשימת המציעים. ועדת   .3
 המכרזים תודיע למבקש על החלטתה.

 תנאי סף להכללות ברשימה:   .4

 וסק מורשה יצרף תעודת עוסק מורשה ואישור ניהול ספרי חשבונות כחוק.מציע שהינו ע 4.1

מציע שהוא תאגיד יצרף לכל האמור לעיל גם תעודת התאגדות ואת פרטי העובדים מטעמו אשר יתנו  4.2
 את השירותים בפועל, אם ייכלל המציע במאגר.

 ברשות שנתית אגרה חובות בעל אינו המציע, ההצעה הגשת במועדהיה והמציע הינו חברה,  4.3
 מפרת כחברה רישום קודם התראה בפני עומד ואינו חוק מפרת חברה אינו המציע, בנוסף. התאגידים

יציג נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של  המציע. חוק

 .Taagidim.justice.gov.ilרשות התאגידים, שכתובתו: 

או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו בקול קורא ואין, לפי שיקול דעתו אין מניעה, לפי כל דין ו/ 4.4
הבלעדי והמוחלט של המזמין, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים, ישיר או עקיף, בין ענייני 
המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או נושאי המשרה שלו ו/או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המזמין ו/או 

 מתן השירותים.

 בתחומים: שירותי הפקת סרטים  4.5

שודר באחד  אשרדקות לפחות  50לפחות סרט תיעודי אחד באורך  של בהפקהניסיון  למציע 4.5.1
  .בינלאומי בפסטיבל השתתף או/וויס דוקו  8, ערוץ 10, 2, 1מהערוצים 

 מופעיםתיעוד  אוו/ סרטים צילום שירותי בתחום 4.6

 כאשרדקות לפחות  50יים, כל אחד באורך סרטים תיעוד 4של לפחות  בצילוםניסיון  למציע 4.6.1
ויס דוקו ו/או השתתפו בפסטיבל בינלאומי  8, ערוץ 10, 2, 1שודרו באחד מהערוצים  3לפחות 

שעות לפחות  10שעות לפחות, מהם  30מציע ניסיון בתיעוד מופעים חיים בהיקף של ל ו/או
 שודרו בערוצים פתוחים.

  סרטים עריכת בתחום שירותי 4.7

 באחד שודר כאשר לפחות דקות 50 באורך אחד תיעודי סרט  לפחות של בעריכה יוןניס למציע 4.7.1
 .בינלאומי בפסטיבל השתתף או/ו דוקו ויס 8 ערוץ, 10, 2, 1 מהערוצים

  בתחום שירותי המרות, העברות ושכפולים 4.8

 . שונים, המרות והעברות מפורמטים שכפולים ביצוע יכולת למציע 4.8.1

 עדכני לצורך שכפול והמרת סרטים מפורמטים. המציע מחזיק בציוד מקצועי ו 4.8.2

 בנוסף על המציעים לצרף את כל המסמכים הנדרשים בטופס הבקשה להצטרף למאגר. .5
 אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות מטעם המשרד להתקשר עם מציעים אשר יכללו ברשימה.יובהר כי 

-02או בפקסימיליה  02-5601072/9בטלפון  דפנה בנימיני/ גב' דנה גובי גב'ללפנות  ניתן פרטים נוספיםל

5601094 . 

 :כמו כן, ניתן למצוא את הטופס באתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת



 www.mcs.gov.il  >פרסומים . 

 ifs@most.gov.il בכתובת הדוא"ל:  דנה גוביאת הטפסים יש לשלוח לגב' 

הפקת סרטים; שירותי צילום סרטים;  שירותי  לקבלתמציעים רשימת  עדכון"יש לכתוב בנושא הפנייה: 

שירות הסרטים  עבור שירותי עריכת סרטים; שירותי המרות, העברות ושכפולים מפורמטים שונים

 ".הישראלי
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