קול קורא ,בקשה לקבלת
מידע ))RFI
עבור אפליקציה ו/או
פלטפורמה דיגיטלית לקידום
תיירות ותרבות אזורית
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כללי

.1

 1.1אשכול נגב מערבי הוא איגוד ערים משותף לאחד עשר רשויות הנגב המערבי :אופקים ,מ.א
אשכול ,מ.א בני שמעון ,מ.א .חוף אשקלון ,מ.א מרחבים ,מ.מ .לקייה ,נתיבות ,רהט ,מ.א שדות
נגב ,שדרות ומ.א שער הנגב .האשכול מקדם שיתופי פעולה אסטרטגיים המבטאים יתרון
לגודל ,מייצרים התייעלות כלכלית ומאפשרים פיתוח וטיוב שירותים קיימים וחדשים לרשויות
ולתושבים.
קידום התיירות כמנוע צמיחה כלכלי-וחברתי ,הוא אחד התחומים בהם האשכול בחר לעסוק.
1.2
תחום התרבות שגם אותו האשכול מקדם ,משיק פעמים רבות לתחום התיירות – ולכן אנחנו
מעוניינים לקבל מידע על אפליקציה ו/או פלטפורמה דיגיטלית היכולות לקדם את שני
התחומים.
 1.3אשכול רשויות נגב מערבי מבקש לקבל מידע מחברות או ארגונים שיש להם פתרונות
דיגיטליים לקידום התחום.
 1.4לקראת אפשרות פרסום מכרז ו/או קול קורא ליצירת התקשרות עם פתרונות דיגיטליים
לקידום התיירות והתרבות ,מבקש האשכול לקבל מידע באשר למוצרים והשירותים הקיימים.
 1.5מטרת המסמך הינה לקבל מידע מגורמים בעלי ניסיון בתחום אשר מעוניינים להציע את
הפלטפורמות הדיגיטליות או האפליקציות שלהם.
 1.6מובהר כי :
 1.6.1הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות כספיות ו/או מכרז כהגדרתו
תקנות העירייה (מכרזים) התשמ"ח.1987 -
 1.6.2על אף האמור לעיל ,שומר האשכול לעצמו את הזכות לפנות לכל אחד מהמשיבים
למסמך זה ו/או לחברות אחרות בבקשה לקבלת מידע נוסף.
 1.6.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,שומר לעצמו האשכול את הזכות לפרסם הליך תחרותי נוסף,
בין אם פומבי ובין אם סגור ,שבו יוזמנו מי מהמציעים המתאימים אשר עומדים
בדרישות האשכול לצורך הגשת הצעות.
 1.6.4בנוסף לאמור לעיל ,שומר לעצמו האשכול להשתמש במידע המוגש במסגרת הליך זה
ובהתאם לשיקול דעתו ,לצורך הליך תחרותי בעתיד.
למען הסר כל ספק יובהר כי ההשתתפות בהליך זה אינה כרוכה בתשלום מצד המציע או
מצד האשכול .עוד מובהר כי ,אין בהליך קבלת מידע זה להוות כל התחייבות מצדו של
האשכול ו/או אחת הרשויות לפרסם כל הליך תחרותי בעתיד ו/או לדון עם מי מהמשיבות
תחת הליך זה ו/או להתקשר עם מי מהמשיבות תחת הליך זה.

מטרות הפלטפורמה הדיגיטלית ו/או האפליקציה המבוקשת

.2
2.1
2.2
2.3
2.4

לקדם את פעילויות התיירות והתרבות במרחב.
להנגיש את הקיים במרחב לכלל התושבים והתיירים.
לאפשר לתושבים ולתיירנים לשתף במה שקיים באזור.
לאפשר למשתמשים להוסיף המלצות ,הכוונות ,הערות בכדי להעצים את חווית המשתמש.
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.3

מאפיינים נדרשים מהמערכת – דרישות הגשה
 3.1כללי
כאמור ,אנחנו מבקשים לקבל מידע על אפליקציות ו/או פלטפורמות דיגיטליות שיכולות
לעזור בקידום תחום התיירות והתרבות במרחב והם בעלות המאפיינים הבאים:
 3.1.1אנשי המקצוע ברשויות יכולים להשתמש במערכת ולקחת חלק בניהול המרחב
 3.1.2המערכת מאפשרת ניראות ל :תיירן  /יזם  /איש תרבות  /מופע תרבות
 3.1.3מאפשרת לתושבים להשתתף בקידום המיזמים וליצור נקודות עניין
 3.2המשיבים מתבקשים להציג את המידע המפורט מטה:
 שם המשיב. תחום העיסוק של המשיב. תיאור האפליקציה ו/או הפלטפורמה הדיגיטלית ( 2 - 1עמודים): oכיצד היא עובדת – יש לפרט מה היא עושה (יש לוודא שמדגישים את המענה ל3
המאפיינים שפורטו מעלה) .ניתן לצרף קישורים וסרטונים להמחשה
 oמודל עסקי
 oשותפים
 oניסיון בשטח :מקומות בהם עובדים  /פיילוטים שבוצעו וכד
-

הסבר על ה יזם /יזמים  /ארגון העומדים מאחורי האפליקציה ו/או הפלטפורמה
הדיגיטלית (עד עמוד)

המשיבים מוזמנים לצרף כל מידע אחר רלבנטי בנושא.

.4

אופן ההגשה
א.

ב.

ג.

את ההצעה (על  2המסמכים שלה ,המפורטים מעלה) יש להגיש עד ליום שלישי ה
 6.5.2021בשעה  ,12:00למיילים:
 Yuval@westnegev.org.ilו info@westnegev.org.il
תחת הכותרת:
"אפליקציה ו/או פלטפורמה דיגיטלית לקידום תיירות ותרבות אזורית "RFI -
שאלות הבהרה יש להגיש עד ל  25.4.2021בשעה  ,12:00למייל:
Yuval@westnegev.org.il
תחת הכותרת:
"אפליקציה ו/או פלטפורמה דיגיטלית לקידום תיירות ותרבות אזורית – – RFI
שאלות הבהרה"
מענה לשאלות הבהרה יפורסמו באתר עד ל  ,28.4.2021בצמוד לפרסום של ה .RFI

 oלפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות ל:
יובל סתיו – yuval@westnegev.org.il
בכבוד רב,
יובל סתיו
פיתוח כלכלי ותכנון אסטרטגי
אשכול נגב מערבי
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