
  

 

  
  F.IR. -פנייה לקבלת מידע 

  

 כללי .1

אשר  ופים וחברותת גמא מעוניינת בקבלת מידע )"הרשותלהלן: "(הרשות לפיתוח ירושלים  .1.1
טכנולוגיים  לפתרונותהנוגע , בכל כנסיםתייר ה עבורעבור מארגני כנסים ו פתרונותם ברשות

 ם.קיום כנסים בעיר ירושלי ויעודדו אשר יתרמו דיגיטלייםאו /ו

הן כנסים מקומיים והן כנסים  ים מארחת מידי שנה מספר רב של כנסים,ושלריהעיר  .1.2
 .חשיבות כנסים אלו הינה רבה עבור הכלכלה המקומית. בינלאומיים

 ועודדאשר י )"פתרונותלהלן: "( דיגיטליים/נולוגייםטכאתר פתרונות ל שות מעוניינתהר .1.3
אשר כנסים מארגני  עבורות הטמעת פתרונ די, הן על יליםירוש בעיר נסיםכל ש ותרחשתה

 באמצעות כלים ית תייר הכנסים בעיריידי שיפור חוווהן על  ,ים את הכנסים בעירילקיעדיפו 
 דיגיטליים.

 המידע המבוקשל כללי שתיאור  .2

 .יםכנסהתייר ו א/ו ארגןהמ תחווייבשיפור יסייעו פתרונות אשר ביחס להמידע המבוקש הינו  .2.1

חווית  רשיפואו /לאירוח הכנס ו ליםירושת העיר בחיראת  םלקדנדרשים  נותיובהר כי הפתרו .2.2
 אינטרנטייםגמת כנסים כדו ,יהאינטרנטולא במרחב ( ר ירושליםעיב פיזי באופן תייר הכנסים

  .)וכנסים באמצעות זום

 :אפשרייםפתרונות למאות הלן מספר דוגל .2.3

  רגן הכנסיםר מאעבונות רופת •

 נסלארגון כ פתרונות �

 בעירתרחש על המ LIVE-פתרונות לעדכונים ב �

 לאירוח כנסים BIDעל תהליך הגשת אשר יקלו פתרונות  �

סים מידע אודות שיתופי פעולה והטבות פתרונות אשר ינגישו למארגני כנ �
 בעיר

 ית התייר בכנסישיפור חוו •

 םאולמות הכנסייר ביתית הייפור חווש �

 ירושלים לתייר בכנסשת המידע הנג �

 תפי הכנסמשתחיבור בין  �

 יולאחרהן במהלך הכנס והן  ,שתתפי כנסיםבין מ ירת קשרכלי ליצ �

 עבור כנסים חכםשילוט ת ומערכ �

  ירושליםב פתרון להתמצאות התייר בכנס �

 בעיר ירושלים יםכנסהתייר שיפור חווית  •

 בעיר ירושלים םיהכנסלתייר שת המידע הנג �

 ברחבי העיר תציוקאטר/מקומיים קיםכנס לעסהחיבור בין משתתפי  �

 בעיר ירושלים הכנס תיירצאות פתרון להתמ �

הן מהדוגמאות  ,להציע כל פתרוןהמציעים רשאים . בלבדלהמחשה הפירוט הנ"ל הינו  .2.4
 .אחרותגמאות והן דו לעילצוינות המ

 



  

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3

המבוקש וכל  ל את המידעיין להשתתף בפנייה, מוזמן להגיש מענה לפנייה, שיכלוהמעונמציע  .3.1
 באוקטובר 17ליום  עדוזאת  bid@jda.gov.ilדוא"ל:  , באמצעותלפתרוןם הרלוונטיים יהפרט
 . 14:00בשעה  2021

לפירוט ביחס  בנוסף, וזאת , יתייחס המציע בין היתר לנושאים הבאיםלפנייה מסגרת המענהב .3.2
  :תרון המוצעלפ

 ;תרוןהפוהפעלה של רקע על המציע וניסיונו בהקמה  •

 ום;חשל טכנולוגיות חדשות בתניסיון בפיתוח ו/או הטמעה  •

 ;כנסים יירותתציע בתחום מניסיון של ה •

 ציבוריים גופים מול בעבודה וןניסי •

  

 ותהוראות כללי .4

מהליכי  חלק ת ואינהה בבחינת הזמנה להציע הצעוכי פנייה זו אינ למען הסר ספק מובהר .4.1
נועדה לקבלת  י מי מהמציעים. הפנייהלפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפ מכרז.

צועיים שיקולים מקל ותיה בהתאםמידע בלבד, ובעקבותיה תשקול הרשות את המשך פעול
 תה הבלעדי והמוחלט.וענייניים, ולפי שיקול דע

שהוא,  צורךקבל בעקבות פנייה זו לכל זכותה להשתמש במידע אשר יתהרשות שומרת על  .4.2
איכות  בוש תנאי סף ותבחיניס המידע, וכן לצורך גילרבות לצורך יציאה למכרז על בסי

ות בגין כל טענה כלפי הרש יו כאלו, ללא שתהא לפונים, ככל שיהבהליכי מכרז עתידיים
 ע כאמור.דהשימוש במי

את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע נוסף או כל הרשות שומרת לעצמה  .4.3
  פנייה זו, כולם או חלקם.נתון אחר מאת המשיבים ל

לשקול את שאית והרשות תהא רה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה, אין בפניי .4.4
  .העל פי שיקול דעת הצעדי

את הזכות לבוא בדין ודברים, בכל שלב, עם מי מהמשיבים לפנייה זו או הרשות שומרת לעצמה  .4.5
  .העם כולם, לפי שיקול דעת

 בהליכי השתתפותסף לזו אינה מהווה תנאי  כי הגשת מידע במסגרת פנייהמובהר  .4.6
 ., ככל שיהיו כאלובעתידההתקשרות שייערכו 

 תתר האינטרנט של הרשוכל שינוי ו/או הבהרה ו/או דחייה בהליכי פנייה זו יפורסמו בא .4.7
)www.jda.gov.il ,המציעים  ו/אועניינים בפנייה ת. באחריות המ)רזים"תחת הלשונית "מכ

 .טףן שופסומים באתר האינטרנט באולבדוק את הפר


