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לבחירת חברה שתספק שירותים של  9/2012בקשה להארכת מועד הגשת ההצעות במכרז מספר 
 מסחור ידע 

 : 1פניה 

אנו, יחד עם שותפים נוספים, שוקדים זה מכבר על גיבוש קבוצה שעתידה להגיש הצעה להשתתפות 
 למכללות.במכרז שפורסם להקמת חברת יישום למסחור קניין רוחני 

 הצוות כולל מגוון של אנשים וחברות בתחומי הפעילות הרלוונטים, לרבות תושבי חוץ. 
בעלי  ) שינה, ככלל , את המתווה המשפטי והכלכלי בין 1(נספח ו 23.7השינוי שנערך על ידכם ביום  

 המניות המיועדים.
ילו להאריך את מועד הגשת לאור מורכבות העניין, הלו"ז הקצר, וחופשת הקיץ, נודה מאד באם תוא 

 המכרז עד לאחר החגים או כל מועד קרוב אחר.
 

 :2פניה 
 

 הידע למסחור חברה להקמת המכרז הגשת מועד לדחיית בבקשה שלנו הקבוצה בשם אליך פונה אני
 מאמצים בכך ומשקיעים המכרז הגשת לקראת במרץ פועלים שאנו למרות. המתוקצבות המכללות של

 קושי שיוצרת המכרז למורכבות בנוסף המשקיעים לזמינות ביחס ניכר אילוץ יצרה הקיץ חופשת רבים
 . המכרז להגשת הנדרשים והניירות החתימות כל בהשלמת רב

 :.הם לאוגוסט 30 ה של היעד בתאריך לעמידה המכשולים
בימים האחרונים, תוך כדי בירור כל הסעיפים ותתי הסעיפים של המכרז כולל הכנת התקציב  .1

כללי ההתארגנות, התעוררו אצלנו שאלות רבות שלא יכולנו לקבל עליהן מענה עקב וכל 
 חופשת הקיץ המרוכזת במשרדיכם.

הודות לשינוי תנאי המכרז (ותודה על כך!) יכולנו לייצור עניין בקרב משקיעים רבים שקודם  .2
ירות סופיות לכן דחו את פניותינו. יחד עם זאת  ימי הקיץ ומורכבות המכרז יוצרים קושי בסג

 של אישורים מהמשקיעים השונים  להצטרפותם. 
חלק מהמשקיעים דורשים גם בהירות רבה יותר לגבי עמדת המכללות, נכונותן לשיתוף  .3

פעולה והשגת מידע מקדים מפורט יותר על הידע הקיים. היות וכך יש צורך ניכר בדיאלוג 
ופשת הקיץ יש קושי בהשלמת יותר אינטנסיבי עם המכללות והנהלותיהן.  ושוב, בשל ח

 המידע הנ"ל.

 וברצוננו יתגשם שהחזון מנת על.  המכרז נשוא למסחור הגוף בהקמת גדולה חשיבות רואים אנחנו
 רואים אנו, טכניים קשיים בגלל חסר מימון או חלקי ידע תשקף שלא המיטבית  ההצעה את הגיש

 . הולם למענה יזכה זה חלוצי שפרויקט לכך חשיבות
 החגים שלאחרי למועד ממליצים אנו.  ההגשה את לדחות בבקשה אליכם פונים אנו  לעיל האמור לאור

 .המציעים מצד לשאלות נוסף כנס לקיים ומבקשים פונים וכן
 
 
  

 תשובה:
 מועד הגשת ההצעות יוותר בעינו. 

 תשומת הלב מופנית לכך שהוספת התחייבות הגורמים המשקיעים הינה תוצאה של הקלה בדרישת
 המכרז המקורית להעמדת ההון העצמי הדרוש בעת הגשת ההצעה.


