בקשה לקבלת מידע מס' 433/91/18
בנושא מערכת כללית לניהול מסמכים וידע בחברת כביש חוצה ישראל בע"מ
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה ממשלתית המופקדת מטעם המדינה
על הובלה ,תכנון ,פיתוח ,ניהול ויישום של תשתיות תחבורה מתקדמות בישראל – כזרוע ביצוע
של ממשלת ישראל.
 .1החברה מבקשת לברר אודות האפשרויות הקיימות ליישום מערכת ממוחשבת ,שתהווה תשתית
מרכזית לניהול מסמכים וידע בחברה ותאפשר ,בין היתר ,את שילוב של מידע הנדסי המוגש
לחברה ע"י יועצים ,מתכננים וגורמים נוספים בשלבי התכנון והביצוע של הפרויקטים השונים.
 .2החברה פונה לגורמים המתמחים בתחום זה (להלן" :המשיב/ים") להציג פתרונות טכנולוגיים
למימוש מערכת ממוחשבת ,כמתואר בבקשה לקבלת מידע (להלן :״הבקשה").
 .3מסמכי הבקשה מפורסמים באתר האינטרנט של החברה ,בכתובת:
( http://www.hozeisrael.co.ilלהלן" :אתר האינטרנט") ,תחת לשונית "מכרזים" ,וניתן
לעיין ולהפיק את מסמכי הבקשה לקבלת מידע במלואם ,באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט.
 .4המועד אחרון להגשת המענה הנו יום ראשון ה 05.08.2018 -עד השעה  .16:00שאר המועדים
מפורטים במסמכי הבקשה .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים שפורטו
במסמכי הבקשה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .5על המשיבים להעביר את המענה לכתובת  ilana@hozeisrael.co.ilעד המועד האחרון
להגשת המענה לבקשה ,בהתאם להוראות הקיימות במסמכי הבקשה המלאים.
 .6האמור בפרסום זה הינו תמציתי .אין באמור בהודעה זו כדי למצות או לגרוע או להחליף את
דרישות הבקשה ,הנמצאות במסגרת מסמכי הבקשה.
 .7החברה רשאית לבטל את הבקשה או לצאת בבקשה חדשה וזאת על פי החלטתה ,ללא מתן
הסברים למשיבים או לכל גורם אחר וללא הודעה מוקדמת.
מטרת פנייה זו הינה קבלת מידע והיא אינה מהווה מכרז ,הזמנה להציע הצעות ,התקשרות ,הצעה או הזמנה
להתקשר .בחירת הספקים ומערכת/ות המחשוב שייעשה בהן שימוש תיעשה ע"פ שיקול דעת המזמין
בדרך שיבחר ,לרבות בדרך של מכרז ,הליכים תחרותיים אחרים ו/או התקשרות בדרך אחרת ,בכפוף לכל
דין .המזמין שומר על זכותו לבטל את הפנייה ,בכל שלב ,לפי שיקול דעתו הבלעדי.
מודעה זו מהווה הודעה על פרסום הפנייה בלבד .בכל מקרה של סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי הפנייה,
האמור במסמכי הפנייה יגבר.
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