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 מועצה מקומית גני תקווה

  (R.F.I)בקשה לקבלת מידע 

הפעלת מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות בגני בעניין 
 תקווה

 

 כללי

( מעוניינת בקבלת מידע בדבר גופים המסוגלים ומעוניינים "המועצה")להלן:  מועצה מקומית גני תקווה ה
, ואשר מתקיימים בהם כל הדרישות המקדמיות בתנאים המוצעים להלן לספק את השירותים המפורטים

 המפורטות להלן.

לבין גוף  המועצהל התקשרות אפשרית בין שלשם איסוף מידע ובדיקת היתכנות בקשה מקדמית זו נעשית 
 מושא השירותים הנדרשיםום תחותים האמורים, זאת לאור ייחודיות וחדשנות החיצוני בקשר עם השיר

 "ב.צוכיו

תהיה רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שנענה לבקשה זו, ולזמן אותו לדיון  המועצה
 בפניה, הכל כפי שתראה לנכון.

כי בקשה זו לקבלת מידע מהווה שלב ראשון של איסוף מידע והיא אינה  ,ן הסר ספק, מובהר בזאתלמע
לפרסם מכרז בנושא  המועצהבגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר, ואין בה משום התחייבות כלשהי של 

 .נהלשולח המע ואין בהיענות לבקשה זו כדי להקנות יתרון, פנייה זו, או לפעול בכל הליך אחר

ידנית במעטפה סגורה, עליה יירשם  מסוריש ל ך אשר המשיב חפץ לצרף,מסמאת טופס המענה בצירוף כל 
הפעלת מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות בעניין   (R.F.I)"מענה לבקשה לקבלת מידע

אצל מח' הרכש / קומה ב', גני תקווה,  48רחוב הגליל המצויים  המועצהולמסור במשרדי , "תקווהבגני 
שעה  9.202213.וזאת לא יאוחר מיום  ,michrazim@gantik.org.il או לשלוח לדוא"ל קניין המועצה

 )בצהרים(. 12:00

 דרישות מקדמיות .1

 רשאי להשתתף בהליך זה מי שעומד בכל הדרישות והתנאים המפורטים להלן:

וכן  המציע להיות עוסק מורשה לצורך מע"מ ועליו לצרף אישור שהוא מנהל ספרים כחוק על .א
 אישור על ניכוי מס במקור. 

על מציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .ב
 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

מתן השירות המתבקש ו/או שירות דומה של שנה לפחות בח ניסיון מוכעל המציע להיות בעל  .ג
כולל הפעלה של , בחברות עירוניות ו/או במוסדות ציבוריים דומיםברשויות מקומיות ו/או 

 תמיכה.מתן שירותי כולל הפלטפורמה הטכנולוגית במשך שנה לפחות, 

 באזור גני תקווה.חברות מוניות הפועלות  2על המציע להיות קשור בהסכמי שת"פ עם לפחות  .ד

 ירות כנדרש הן מבחינה טכנולוגיתתמיכה ושעל המציע להיות בעל היכולת לספק  .ה
 .שוטפתה ותמיכה הפעל הן מבחינתו אפליקטיביתו
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 השירות המבוקש/המערכתפירוט  .2

מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות להיתכנות הפעלת פניה זו הינה בקשר  .א
 .בגני תקווה

להיות בעלים של פלטפורמה המאפשרת נסיעות שיתופיות למיקומים נבחרים, על המציע  .ב
 נקבעות מראש ברחבי היישוב, הכוללת אפליקציה מותאמת.בהתאם לנקודות איסוף ש

על המערכת לאפשר נסיעה שיתופית במונית באופן שבו כל משתתף בנסיעה, יוזיל את עלות  .ג
 הנסיעה הכוללת למשתתף בודד.

, הנחה נוספת במחיר הכולל, עבור תושבי גני לעיל במסגרת הפלטפורמהעל המציע לתת  .ד
 תקווה.

מש לאשר בחוקי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל וכן ייחייב כל משת לעמודיידרש  המציע .ה
 . את תנאי השימוש במערכת

דו"ח שימושים בפלטפורמה, והמועצה , לבקשתה מציא למועצה מעת לעתהמציע ידרש לה .ו
עשות שימוש במידע ברמה סטטיסטית/כמותית, ללא פגיעה בפרטיות תהיה רשאית ל

 המשתמשים ו/או בסודות מסחריים / קנייניים של המציע.

אפשר גישה מלאה לבעלי נתונים מוגדרים לנתונים שייצטברו במערכת על מנת לאפשר לרשות  .ז
 למקסם את השימושיות והערך של המשתמשים מהמערכת.   

וכן על התקשרות עם חברות מוניות, יהא אחראי על העסקת כוח אדם מקצועי הגורם שיבחר  .ח
 כנדרש ועל פי הצורך.  אספקת השירותלשם 

 המענה לבקשה: .3

את המידע הרלבנטי המצוי ברשותם,  המועצההבקשה מופנית לגופים המעוניינים להביא בפני  .א
בתנאים המוצעים לעיל  מכרזלחברה לגבש החלטה אם יש מקום לקיים אשר יש בו כדי לסייע 

 .ואם קבלת השירות במתווה המוצג אכן אפשרית

מוזמן  ,כל גורם המעוניין להביא מידע כאמור או המעוניין ומסוגל לספק את כל השירותים הנ"ל .ב
בכתובת  המועצהניח בתיבת המכרזים של ולה ,, בכתובת ובמועדים המופיעים לעיללמועצהלפנות 

את הטופס המצורף   michrazim@gantik.org.il, או לשלוח לדוא"ל גני תקווה 48גליל רח' ה
המסמכים אשר הוא חפץ לצרף על מנת לפרט כל את וכן  ,מלא כנדרשכשהוא לבקשה זו  1כנספח 

 .המועצהידי  את השירות המסופק על ידו או את דעתו בנוגע לשירות המבוקש על המועצהבפני 

 הצעות כספיות לביצוע הפעילות.  למועצההמשתתפים בהליך נדרשים שלא להעביר  .ג

 

 

 בכבוד רב,  

 ליזי דלריצ'ה  

 ראש המועצה  
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 1נספח 
 

  (R.F.I)בקשה לקבלת מידע 

הפעלת מיזם / פלטפורמה נסיעה שיתופית במוניות פרטיות בגני בעניין 
 תקווה

 
 נוסח מענה:

  
 ________________ __   ח.פ______________________ מס'  המתעניין:הגוף  שם  .א

 
 כתובת: _______________________ טל': ___________ פקס: _____________

 
 

 פרטי איש קשר )שם וטלפון(: .ב
_________________________________________________________________ 

 
 
)ניתן לצרף  , נא לפרטהפלטפורמה המבוקשת או שירותים דומיםניסיון הגוף המתעניין באספקת  .ג

 :גם במסמך נפרד(
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
דומים לשירות  שירותיםלהם סופקו  או גופים אחריםאו גופים ציבוריים רשויות מקומיות פרטי  .ד

 :המוזכר בפנייה זו
  

               __________________________כתובת:  ______________ ( שם הרשות/גוף:1
 ____________________מס' טלפון:  _______________: איש קשר     

               __________________________כתובת:  ______________ ( שם הרשות/גוף:2
 ____________________מס' טלפון:  _______________: איש קשר     

               __________________________כתובת:  ______________ שם הרשות/גוף: 3
 ____________________מס' טלפון:  _______________: איש קשר   
 
 

   :מסופקיםשסופקו / מהות השירותים 
1) ______________________________________ 
2) ______________________________________ 
3) ______________________________________ 
  

 
: (מפרט)המוצעת  הפלטפורמהרכיבי פירוט  .ה

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

 :המועצה בפני להביא הגוף המתעניין לנכון שיראה כפי נוספים נתונים
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 כספית הצעה יכלול לא המענה

 כל מסמך נלווה אשר יכול לספק מידע בדבר היתכנות השירות האמור. לטופס המענה יצורף


