הנדון :בקשה לקבלת מידע )(R.F.I
פלטפורמה דיגיטלית לעידוד התנהגויות וקידום עסקים בתל אביב-יפו
קרן תל־אביב לפיתוח פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית תל־אביב  -יפו ליצירת מענים לצרכי העיר
ולשיפור איכות החיים של תושביה.
במסגרת בקשה זו מבקשת קרן תל־אביב מידע על פלטפורמות דיגיטליות המייצרות תמריצים
לצריכה מעסקים קטנים על מנת לחזק את הכלכלה המקומית ולסייע לעסקים מקומיים.
לדוגמה ,לצורך עידוד צריכה מעסקים מקומיים אשר חוות פגיעה כלכלית הנובעת מחסימות
לצורך ביצוע עבודות הרכבת הקלה .על הפלטפורמות לאפשר מיתוג מלא )"("White Label
ויצירת תמריצים הניתנים להגבלת שימוש לפי מתחם פעילות מוגדר.

 .1מידע מבוקש
 .1.1מידע על פלטפורמות דיגיטליות קיימות המאפשרות יצירת תמריצים לצריכה מעסקים
קטנים/מקומיים ו/או הנעה של הציבור הרחב לפעולה כלשהי באמצעות תמריצים
)הטבות/הנחות וכו'(.
 .1.2המשיב/ה לבקשה זו לקבלת מידע רשאי/ת לצרף מסמכים ו/או אישורים/מפורטים
לגבי המערכות נשוא הבקשה לקבלת הצעות ,וכן נדרש/ת למלא את הנספחים שלהלן:
.1.2.1נספח מס'  - 1פרטי מגיש המידע.
.1.2.2נספח מס'  - 2רשימת תכולה פונקציונלית של הפלטפורמה הדיגיטלית – נדרש
לסמן "נכון""/לא נכון".
 .1.3המשיב/ה לבקשה לקבלת המידע רשאי/ת לצרף כל מידע נוסף ,למעט הצעת מחיר ,כגון
מפרטים טכניים וכן פירוט של ניסיון הפעלת הפלטפורמה המוצעת.
 .2שאלות והבהרות בקשר לבקשה זו
 .2.1שאלות ובקשות להבהרות ניתן לשלוח באמצעות דוא"ל לכתובת–
 elad@telavivfoundation.orgוזאת לא יאוחר מיום ה  30/12/20בשעה .17:00
 .2.2הקרן תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להתייחס או שלא להתייחס לשאלות
ו/או לבקשות ההבהרה.
 .3פנייה למשיבים להשלמות מידע ומסמכים
 .3.1הקרן תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל המשיבים,
כולם או חלקם ,בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.
 .4אופן הגשת מענה לבקשה זו

 .4.1את המענה לבקשה יש להגיש באמצעות דוא"ל ל  info@telavivfoundation.orgעד
לתאריך  4/1/20בשעה .20:00
 .4.2יש לציין בנושא הודעת הדוא"ל "בקשה לקבלת מידע ) (RFIלפלטפורמות לעידוד
התנהגות וקידום עסקים בתל־אביב-יפו".
 .4.3המידע שיתקבל בתשובה לפניה לקבלת מידע זה )להלן" :הבקשה"( עשוי לשמש את
הקרן להחלטה על אופן ביצוע ההליך/הליכים )אם בכלל( לבחירת ספק עבור ק ב ל ת
השירות.
 .4.4בקשה זו מהווה שלב ראשון של איסוף מידע ,ואין לראות בה תהליך לבחירת ספק
כלשהו .כמו כן ,אין בבקשה זו התחייבות כלשהי של הקרן ,לרבות בנוגע לפרסום הזמנה
להציע הצעות ו/או התקשרות ו/או ביצוע פעילות המשך עם מי מהמשיבים או בכלל
ו/או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין הקרן לבין המשיבים ,ואין בו כדי
להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה כלשהי.
 .4.5אין הקרן מתחייבת לצאת בעתיד בבקשה לקבלת הצעות ) (R.F.Pאו בכל הליך רכש על
מנת להתקשר עם גוף לקבלת השירות/העבודה.
 .4.6ככל שבעתיד תחליט הקרן לפעול ליתן השירותים נשוא הבקשה ,שומרת הקרן לעצמה
את מלוא שיקול הדעת בקביעת ההליך לקבלת השירות ,תנאיו ,אופן ההתקשרות,
התמחור וכל עניין אחר הנוגע להליך .
 .4.7למען הסר ספק ,יובהר ,כי כל ההוצאות הכרוכות במענה לבקשה זו תחולנה על המשיב
בלבד ובשום מקרה לא יהא זכאי הוא לכל תשלום ו/או החזר ו/או פיצוי בגין ההוצאות
ו/או נזקים שייגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.
 .4.8מבלי לגרוע מכלליות האמור ,מובהר ,כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון
לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן ואין בו כדי לחייב את הקרן בכל דרך
שהיא.
 .4.9הקרן אינה מתחייבת להשתמש במידע שיתקבל או בחלקו לשם פרסום "בקשה להצעת
מחיר" או הליך רכש אחר ,אך תהיה רשאית לפרסם בדרכים כאמור ,פרטים אשר
יתבססו על המידע אשר יצטבר כתוצאה מהליך זה .
 .4.10למען הסר ספק מודגש כי בהליך זה יחול הדין הישראלי ובית המשפט היחיד המוסמך
לדון הוא ביהמ"ש המוסמך בתל־אביב  -יפו.

לכבוד:
קרן תל־אביב לפיתוח
בקשה לקבלת מידע ) (R.F.Iלפלטפורמה דיגיטלית לעידוד התנהגויות וקידום עסקים
בתל־אביב-יפו
נספח  – 1פרטי המשיב

המענה

מס'
סידורי

המידע המבוקש

1

שם

2

כתובת

3

תיאור החברה )רקע כללי(
ניתן לצרף פרופיל חברה נפרד

5

שם איש הקשר למענה ותפקידו

6

מס' טלפון נייד של איש הקשר

7

כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר למענה

_________________
שם ממלא הבקשה

________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

נספח  – 2תכולה פונקציונאלית
ניתן לצרף מסמכים תומכים ,כגון מפרטים ,צילומי מסך של הפלטפורמה וכו'
תכונה  /יכולת /
מאפיין של
הפלטפורמה
הפלטפורמה ניתנת
למיתוג מלא לבקשת
הלקוח
)(white label
הפלטפורמה פועלת
כאפליקציה בעבור
צרכן הקצה
הפלטפורמה כוללת
אמצעים לקידום
ושיווק מבוססי
מקום/קטגוריה
הפלטפורמה כוללת
ממשק לעסקים
מבוסס
/webאפליקציה
הפלטפורמה כוללת
אפשרות להעברת
תשלום מלא/חלקי
מהקרן לעסקים
הפלטפורמה/השירות
המוצע על ידה כ ו ל ל
אמצעים לעידוד
התנהגויות באמצעות
תמריצים
לפלטפורמה יש
יכולות לזיהוי ודאי
של ביצוע

נכון

לא נכון

הערות  /פירוט

ה התנהגויות
המבוקשות בפועל
האפליקציה של צרכן
הקצה כוללת
אפשרויות להזרמת
תוכן מותאם
הפלטפורמה כוללת
דשבורד – )ממשק
ניהול( למנהל
המערכת
לפלטפורמה יש יכולת
להתממשק על ידי
 SDK ,APIלמוצרים
דיגיטליים אחרים
)אתר אינטרנט,
אפליקציות וכו'(
הפלטפורמה יכולה
לשלב ממשק SSO
עם אפליקציות
עירוניות  /האתר
העירוני
שירותי הספק כוללים
שירות לקוחות )נא
לציין באיזו מידה(
הפלטפורמה נגישה
לפי תקן  AAגם
באפליקציה וגם
באתר
הפלטפורמה עומדת
בדרישות אבטחת
המידע המקובלות.
יש לצרף מפרט
אבטחת המידע של
הפלטפורמה

הפלטפורמה/השירות
המוצע באמצעותה
ניתנים להגבלה לפי
מיקום
הפלטפורמה/השירות
המוצע באמצעותה
ניתנים להגבלה לפי
סוגי עסקים

_________________
שם ממלא הבקשה

________________
חתימה וחותמת

________________
תאריך

