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***********************************************
מועד פרסום הפנייה2.6.2021 :

פטור מס'2721 :

"קול קורא" RFI -
בקשה לקבלת מידע
לשם קבלת שירותי רישום קניין רוחני  -עריכת פטנטים
פנייה בהתאם לתקנה 14א .לתקנות חובת המכרזים
 .1מינהל המחקר החקלאי (להלן" :המנהל") מעוניין לקבל שרותי "עריכת פטנטים" לטיפול ברישום
קניין רוחני ,בארץ ובחו"ל ,עבור יחידת "קידום" במינהל המחקר החקלאי.
 .2וועדת המכרזים של המינהל מודיעה על כוונתה לעדכן את רשימת המשרדים לצורך קבלת שירותי
רישום קניין רוחני .פנייה זו מיועדת לצורך קבלת מידע לאחריו יעדכן מינהל המחקר רשימת מציעים
על בסיס תקנה  5לחוק חובת המכרזים והתקשרות או כל סעיף אחר מתאים.
 .3מהות ההתקשרות העתידית :הכנה והגשה של בקשות לרישום קניין רוחני ,טיפול בבקשות עד שלב
קבלת הרישום וחידושים.
 .4השירותים העיקריים עבורם נדרשת ההתקשרות:
הגשה וטיפול בבקשות פרוביזיונל בארה"ב.
הגשה וטיפול בבקשות .PCT
הגשה וטיפול בבקשות לרישום פטנטים בשלב בלאומי.
הגשה וטיפול בבקשות לרישום סימנים מסחריים.
ייעוץ בנושאי רישום קניין רוחני.
 .5לרשימת המציעים יוכנסו רק משרדים אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים:
א .משרדים אשר להם ניסיון של לפחות  10שנות פעילות בעריכת פטנטים.
ב .משרדים אשר במסגרתם יחידת פרליגל/אדמיניסטרציה המבצעת את כל הפעולות הנדרשות
בשלבים השונים של רישום הפטנט  ,כולל העברת כל המסמכים הנדרשים על פי דרישות החוק בכל
מדינה והאמנות הבינלאומיות ,ייפויי כוח ,העברת זכויות ,הצהרות ,מענה למשרדי הרישום,
חידושים ,דיווח ,תזכורות.
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 .6משרדים העונים לפנייה זו מתבקשים לצרף קורות חיים מפורטים של
המשרד ושל עורכי הפטנטים המשתייכים למשרד .בקורות חיים אלה יפרט
המשרד את הפרטים המפורטים מעלה וכן יציין המשרד האם יש לו ניסיון בעבודה
מול גופים ממשלתיים .כן יפרט המשרד ,ככל הניתן ,את רשימת לקוחותיו.
 .7המשרד המציע יצרף את מחירון השירותים ויציין את אחוז ההנחה אותה
יעניק למנהל בגין ביצוע השירותים.
 .8המינהל שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחות המשרד על מנת להתרשם ממתן
השירות של המשרד ושביעות הרצון מהמשרד.

 .9משרדים אשר הוכנסו למאגר  -אינם נדרשים להגיש מועמדותם שוב.
 .10המשרד המציע יפרט את ניסיונו בעריכת פטנטים על פי הטבלה שלהלן:
מספר הסניפים
ומיקומם
מספר שנות פעילות
המשרד
תחומי התמחות
המשרד
שם עורך הפטנטים

מספר הרישיון

תחום התמחות

השכלה

מספר בקשות
הפטנט שערך

מספר שנות
הניסיון

50<0
100<50
>100
שרותי המשרד כוללים עבודת פרליגל/אדמיניסטרציה לכל הפעולות הנדרשות בשלבים השונים של רישום
הפטנט  ,כולל העברת כל המסמכים הנדרשים על פי דרישות החוק בכל מדינה והאמנות הבינלאומיות ,יפויי כוח,
העברת זכויות ,הצהרות ,מענה למשרדי הרישום ,חידושים ,דיווח ,תזכורות.
שם המשרד

לקוחות עיקריים:

שם מורשה
החתימה

חתימה

יחידות/חברות
מסחור
טכנולוגיה:

תאריך

גופים
ממשלתיים:

המינהל יבחן  ,על בסיס קורות החיים של המשרד ויתר המסמכים שיומצאו לו ,את אופן
ההתקשרות וזהות המשרדים איתם יתקשר.
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הליך הצירוף למאגר
הצירוף למאגר יבוצע על בסיס אישי של עורך הפטנטים בתחום בו הוא מתמחה ,במידה ויבחר עורך
פטנטים (אחד או יותר) לספק שירותים לכתיבת בקשות לפטנט ,יצורף המשרד למאגר עורכי
הפטנטים במידה והמשרד עומד בתנאי הסף.

תנאי סף לבחירת עורך הפטנטים:
 .1בעל/ת רישיון ישראלי או אמריקאי לעריכת פטנטים מעל  7שנים.
 .2בעל/ת ניסיון רצוף בכתיבת בקשות לפטנטים בעבור יחידות למסחור טכנולוגיה של מעל 7
שנים.
 .11מובהר כי אין בפניה זו משום התחייבות מטעם מינהל המחקר להתקשר עם המציעים אשר
ייכללו ברשימה ו\או משום התחייבות להפנות למציע עבודה בהיקף כלשהוא.
המינהל יפעל לפי הנוהל המצורף (פטור  2722א).
 .12המשרדים אשר יבחר המינהל להתקשר איתם כעורכי פטנטים יתבקשו להגיש ו/או לחתום על
מסמכים מתאימים ובכלל זה:
 תצהיר העדר הרשעות בגין חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום הצהרה של מציע לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה אישור רו"ח /עו"ד על פרטים אודות המציע הצהרת סודיות העדר חובות לרשם החברות (במקרה הצורך) הסכם התקשרות -התחייבות להעדר ניגוד עניינים

משרדים המצויים במאגר יתבקשו להגיש מסמכים עדכניים ,ככל שיידרש.
 .13איש הקשר מטעם המשרד :מר דוד להב – יחידת קידום בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני
שכתובתו davidl@volcani.agri.gov.il

 .14בקשות בכתב בלבד יוגשו ליחידת קידום באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו:
davidl@volcani.agri.gov.il

 .15מועד אחרון להגשת מענה לכתובת דואר אלקטרוני עד לתאריך30.6.2022 :
בברכה,
ועדת המכרזים
מינהל המחקר החקלאי  /מכון וולקני

בשלב זה על המציע לצרף את המסמכים הנדרשים:
* מהקול קורא – סעיפים  6,7,10לעיל
חובה לצרף את כל הנספחים המצ"ב חתומים בהתאם לנידרש.

