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 איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי

 הודעה בדבר פרסום כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ובהתאם להמלצת  1987 -ח"( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ4) 3בהתאם להוראות תקנה 

אשכול נגב מערבי, וזאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות בהגורמים המקצועיים 

 .עירונית הטבות אפליקציתב לשימוש זיכיוני באשר דעת מקצועית

 תכנית לניהול פלטפורמה ומפעיל פיתח אשר בארץ היחיד הגוף היא טכנולוגיות בע"מ קולוחברת 

 תמיכה לטובת"(, המקומי המטבע" תכנית) הטבות של ומימוש צבירה על המבוסס הטבות מועדון

 .אחרות ועירוניות קהילתיות מטרות ולקידום עירונית-מקומית בקהילה קטנים בעסקים

 חברת קולו טכנולוגיות בע"מבהתאם לנ"ל מבקש אשכול נגב מערבי להתקשר עם 

ר רואה עצמו נפגע מהתקשרות זו, רשאי לפנות אש . מציע אחר,זה בשלבעפ"י נוהל ספק יחיד 

 : יםהבאוהניסיון  לכל הפחות היכולות לו  לאשכול ובלבד שיש

 נצברניסיון וידע  .1

 מוכחת יכולת תפעולעם עירוניות הטבות אפליקציית  •

ניסיון מוכח בשינוי התנהגות לטובת קידום מטרות עירוניות על ידי תקשורת ותגמול  •

 תושבים בעבודה עם רשויות מקומיות. 

מעמיקה עם האתגרים ונקודות הכאב של גופים מוניציפליים בעידן הדיגיטלי כמו הכרות  •

להטבות למסגרת גם מתודולוגיה, ניסיון וידע ייחודים בהתאמת תקשורת וקמפיינים 

 .הספציפית של קהילה גיאוגרפית/עירונית

 בישראל ייחודיות טכנולוגיות יכולות המשלבת פלטפורמה .2

 .ומשתמשים מעסקים מידע וקבלת שליחה המאפשרת חכמה תוכן ניהול מערכת •

 אופיס-בק ניהול ומערכת משתמשים אפליקציית מבוססת הטבות ניהול מערכת •

 (ההטבות למועדון מחוץ) ותוכן מידע הפצת, לתקשורת גם המשמשת פלטפורמה .3

 כאאוטלט המשתמשים באפליקצית להשתמש המקומית לרשות המאפשרת  הפלטפורמה •

 באופן תקשורת ליזום כאמצעי, קהילתיות מטרות מקדם ותוכן עירוני מידע להפצת

 בסקרים משוב לקבלת אמצעי(, למשתמשים פוש הודעות באמצעות ,למשל) פרואקטיבי

 (.ועוד, קצרים

 של האחרים המאפיינים ועם, שלה הייחודית המקומית ההטבות תכנית עם סינרגיה •

 המשתמשים של העניין את ומקדם מזין הפלטפורמה של מאפיין שכל כך, הפלטפורמה

 מעוניינת המקומית שהרשות לתוכן ולהיחשף באפליקציה שימוש לעשות והמוטיבציה

 .בהפצתו

 :משופר ROI ליחס, היתר בין, המתרגמות, וניתוח מדידה יכולת .4

 להעדפות ביחס מסקנות מהן להסיק, משתמשים פעולות וניתוח מידע איסוף יכולות •

 הפעילות לניתוב כבסיס, בה מובחנות קבוצות או המקומית של הקהילה וצרכים

 הכוונה של המידע .לטובה העירוניים החיים את לשנות מנת על, משתמשים של הכלכלית

 שינויים של בדרך המסקנות ויישום-לניתוח-האיסוף בין מהירים תגובה זמני, הנאסף

 .בתוכן/והתאמות באפליקציה
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 ההנעה ציר על התושבים מעורבות את למדוד ייחודי באופן מאפשרתה פלטפורמה •

 שהושג השינוי אחוז את וכן, פעיל חלק לקיחת על המצביעה פעולה לביצוע עד לפעולה

 פרסום מפלטפורמות בשונה שהוגדרו והתקציב למטרה בהתאם התושבים בהתנהגות

 .אחרות

 שיווק פלטפורמות לעומת קיימים שיווק תקציבי על השקעה בהחזר דרמטי שיפור •

 (.פייסבוק, לדוגמא) אלטרנטיביות

 

 קולו טכנולוגיות בע"מ להתקשר עם נגב מערבי רשויות אשכול איגוד ערים בהתאם לנ"ל מבקש

רשאי לפנות לאשכול נגב  כל הרואה עצמו נפגע מנוהל ההתקשרות המתואר. כאמור, כספק יחיד

 עד 2020.6.22 ולא יאוחר מיום  info@westnegev.org.il מערבי לקבלת פרטים נוספים בדוא"ל:

 . 073-7269274. יש לוודא את קבלת הפניה בטל': 12:00השעה 

, 12:00עד השעה    29.6.2020: בתאריך  יהיה  הצעותהתנגדויות מנומקות ו/או  המועד האחרון להגשת  

. לכל פניה יש לצרף את פרטיו 2נתיבות כניסה ב קומה  8במשרדי אשכול נגב מערבי רחוב סמילו 

)לרבות שם מלא, ח.פ, כתובת, מספר טלפון קווי ונייד, פקס  המלאים של הפונה ופרטי התקשרות

 ודוא"ל(.

 

 בברכה,

 אורי פינטו

 מנכ"ל אשכול נגב מערבי
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