מדינת ישראל

הודעה על פנייה מוקדמת לקבלת מידע )(RFI
אודות מערכות ניטור נסועה ,במסגרת
ניסוי לבחינת השפעת תמריצים שונים על
מאפייני נסיעה  -לעידוד נהיגה סביבתית וחברתית
פרסום נוסף בשל הארכת מועדים
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ ("החברה") מתכוונת לערוך ניסוי שבמסגרתו יתבצע ניטור נסועת
כלי רכב ברחבי הארץ .כלי הרכב שישתתפו בניסוי יבחרו מתוך קבוצת משקי בית מתנדבים .הניטור
יכלול את צבירת נתוני הנסועה הבאים :מקום ,מרחק ומועד הנסיעה .במסגרת הניסוי תתבצע השוואה
של מאפייני הנסועה עם תמריצים כספיים ובלעדיהם ,כאשר התמריצים השונים יכוונו לעודד נהיגה
סביבתית וחברתית.
הניסוי ינוהל וילווה על-ידי חברת ניהול ,אשר החברה נמצאת כעת בהליכים מכרזיים לאיתורה
ולהתקשרות עימה ("חברת הניהול") .בנוסף ,החברה תבחר גורמים מהסקטור הפרטי ,אשר יפעלו
בשיתוף עם חברת הניהול ,ויהיו אחראים לצד התפעולי-טכני של הניסוי ("המפעילים") .במסגרת
המטלות שיוטלו על המפעילים שייבחרו ,יהיה עליהם להתקין ברכבי המתנדבים ציוד טכנולוגי מתאים
לניטור נתוני הנסועה ,לתחזק את הציוד ולהפיק ממנו נתונים אודות נסועת המתנדבים.
מטרת פנייה זו ("הפנייה") היא קבלת מידע ,בין היתר ,ביחס לציוד הטכנולוגי המצוי ברשות גורמים
מהסקטור הפרטי ,לשם בחינת היכולת לביצוע מעקב אפקטיבי אחר נסועה ,לרבות בחינת היכולת
לזהות תקלות ,ניתוקים ,שיבושים וכדומה בזמן אמת.
הנוסח המלא של הפנייה מפורסם בכתובתhttp://www.hozeisrael.co.il :
תחת הלשונית “מכרזים” (“מסמך הפנייה”).
גורמים שיש ברשותם מערכות טכנולוגיות מתאימות לניטור נסיעה כאמור ,מוזמנים להשיב
בכתב לפנייה ,ובהתאם לפרטים המבוקשים במסמך הפנייה ,עד לא יאוחר מיום  11.1.2012בשעה
 .12:00המענה בכתב לפנייה יימסר במשרדי החברה ברח' יגאל-אלון  65תל-אביב (קומה  ,)7בתוך
מעטפה סגורה עליה יירשם "בקשה לקבלת מידע ( )RFIאודות מערכות ניטור נסועה".
שאלות הבהרה בכתב ניתן להפנות לחברה עד לא יאוחר מיום  3.1.2012בשעה 12:00
באמצעות שליחת הודעה בדוא"ל לכתובת( guy@hozeisrael.co.il :לידי עו"ד גיא לויאן).
מובהר ,כי מטרת הפנייה היא קבלת מידע והיא אינה מהווה מכרז ,הזמנה להציע הצעות,
התקשרות ,הצעה או הזמנה להתקשר .בחירת המפעילים ומגוון הטכנולוגיות שייעשה בהן
שימוש במסגרת הניסוי תיעשה על-פי שיקול דעת החברה בדרך שתבחר ,לרבות בדרך של מכרז,
הליכים תחרותיים אחרים ו/או התקשרות בכל דרך אחרת ,ובכפוף לכל דין .החברה שומרת על
זכותה לבטל את הפנייה ו/או את הניסוי ,בכל שלב ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מודעה זו מהווה הודעה על פרסום הפנייה בלבד .בכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבין מסמך
הפנייה ,מסמך הפנייה יגבר.
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