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  :מ מתחייב בזאת כלפיכם כדלקמן"אי לזאת אני הח

  
 בכל הקשור למסמכי המכרזהנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת  .1

לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם , וכל הקשור או הנובע ממנו
 .או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת

 
לא לגלות ולא , לא לפרסם ,הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת .2

מסמכי כל פרט הקשור ל, להביא לידיעת אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי
נעשה שימוש אנו . ל לתקופה בלתי מוגבלתוהכ, במישרין או בעקיפין, המכרז

 .לפי ההוראות רק לצורך הכנת הצעה במסמכי המכרז
 

מידע שגילויו , לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור 2-ו 1האמור בסעיף  .3
דע שניתנה הסכמת או מי, )במגבלות חיוב הגילוי כאמור(מחויב על פי דין 

 . ובמידה שניתנה, מראש ובכתב, הרשות לגילויו
 

, מכרזהנני מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי ה, כמו כן .4
י האמור "או באישור המשרד עפ, גשת ההצעהאלא לטובת המשרד ולצורך ה

 .בהסכם בינינו
  

ע הסודי ופרטי הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המיד .5
כדי , נוהלית או אחרת, העבודה ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית

כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי . לקיים את התחייבויותיי כלפי כתב זה
, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, זהירות והבטיחות הנדרשים

 . מכרזאו הנוגע ל
 

לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות  .6
 . 1977 -ז "לחוק העונשין תשל 118 -  119סעיפים 

 



 

 

, הפסד או הוצאה, לכל נזק, אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין .7
כתוצאה מהפרת , או לצד שלישי כלשהו, אשר יגרמו לכם, מכל סוג

 .ההתחייבויות על פי כתב זה
  

על , או מועסק על ידי בקשר לביצוע העבודה/הנני מתחייב להחתים כל עובד ו .8
 . והנני ערב לכל התחייבות כאמור, התחייבות כלפיהם הזהה להתחייבותי זו

 
תהיה לכם , בכל מקרה שאפר התחייבות כשלהי מהתחיבויותי על פי כתב זה .9

לקבלת סעדים לרבות הזכות , זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו
 . זמניים כגון צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם

 
שמירת , אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות .10

 . סודיות והימנעות מניגוד עניינים המוטלת עלי על פי כל דין
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