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          לכבוד

 מציעים פוטנציאליים

 א.ג.נ, 

 -הודו" -פרויקט "גשר לחדשנות ישראל - (RFIפנייה מוקדמת לקבלת מידע ): הנדון

 מענה לשאלות הבהרה

 :לשאלות רשותשבנדון, בצירוף התייחסות ה פנייהבקשר עם ה ("הרשותהלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן: "לרשות להלן תמצית השאלות שהופנו  .א

 תשובה השאלה מספר סידורי

 כללי

פרסמתם שם אתר שבו אמורים  22.12.17בדה מרקר מיום בפנייתכם   .1
 כלל פרטי מידע.ילה

בדף השלישי של  גם ולא מופיע שום אתר ,הכתובת הזו לא מגיבה

 .GOOGLEחיפושי 

 שהופיע בפירסום:   האתר  שם

view-https://innovationisrael.org.il/bids 

למסמכי הפנייה  מבדיקה שערכנו הקישור שפורסם תקין. להלן קישור נוסף
 המלאים:

-https://innovationisrael.org.il/sites/default/files/RFI

7%%D7%92%D7%A9%D7%A8%20%D7%9C%D7%97%D7%93%D

-A9%D7%A0%D7%95%D7%AA

%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95.pdf 
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2.   יםעונ בהם אנו מתמחים  הנושאים  אבקשכם לידע אותי האם 
 .לבקשתכם

  תחומים עיקריים  3אנו עוסקים ב: 

, ניהול מערכת ברמה הלאומית  ניהול מערכות תיירותיות -
ת ותיירותיתיירותית אזורית/עירונית ומערכות מידע 

את נורמות התיור ואת נורמות ניהול  ותהמשנחדשניות 
 במדינה.  התיירות

מורשת, ניהול אטרקציות   בדגש  יהול מרכזי מבקריםנ -
 לאומיות, הכנת פרוגרמות ובקרת אפקטיביות ניהולית.

וויזואליים, מצגות,   מרכזי מבקרים, הכנת חומרים  עיצוב -
בור לצי  והצגתם  תכנים  יבושג ,מר אלקטרוני, חוסירטונים

 . איפיון קהלי מטרה מוגדרים על פי

צורפו מסמכים ופורטו שמות בעלי  )לבקשה לקבלת הבהרות
 הפונה(. ו שלזיהוי למניעתאך אינם מצורפים למענה זה,  תפקידים,

מדובר כי  עולה ,ולמסמכים שצורפו על ידיו על ידי הפונהמידע שהוצג בהתאם ל
ניהול מערכות תיירותיות וניהול ועיצוב  –חברה העוסקת בתחומי התיירות ב

 יםהכלים והניסיון הנדרשנראה כי חברה מסוג זה איננה בעלת מרכזי מבקרים. 
 ,"הודו-ישראל חדשנותל"גשר  לפרויקט 3-ו 2במלואם את שלבים להפעיל 

מפרט השירותים שיידרשו  –פנייה, על נספחיה, ובכלל זה נספח ב' כמפורט ב
 .במסגרת שלבים אלה

 

 כיועץ לחברות קטנות ובינוניות בפיתוח עסקים.  הח"מ משמש  .3

אני מקושר לחברת יעוץ הודית המקשרת ומקדמת פניות מחברות 
 מים וצבאי. תחומי מסחר, חקלאות, -B2Bישראליות בתחום 

ובינוניות אני מעוניין להצטרף לתוכנית כיועץ/ מנטור לחברות קטנות 
 בכל הקשור לפיתוח עסקים בהודו.

אינם מצורפים למענה  צורפו מסמכים אשר )לבקשה לקבלת הבהרות
 הפונה(. ו שלזיהוי למניעתזה, 

 

 

היא לקבל מידע על גורמים אשר יש  פנייה המוקדמת לקבלת מידעמטרת ה
-"גשר לחדשנות ישראל לפרויקט 3-ו 2ביכולתם להפעיל במלואם את שלבים 

הודו", ואין המדובר בשלב זה בהליך מסוג כלשהו לקבלת הצעות לביצוע 
בכל אופן, בהתאם למסמכים שצורפו על ידי הפונה, ניתן להסיק  .השלבים הנ"ל

פנייה, על כמפורט ב ,לפרויקט 3-ו 2כי אין ביכולתו להפעיל במלואם את שלבים 
 .שירותים שיידרשו במסגרת שלבים אלהמפרט ה –נספחיה, ובכלל זה נספח ב' 

http://www.innovationisrael.org.il/
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 נספח ב' למסמכי הפנייה

, להציג את השירותים בלבד #7 - #1האם הכוונה בסעיפים  -נספח ב'   .4
 או שיש צורך להשלים מידע/לענות על משהו בנספח ב'?

 

יידרשו מהספק שייבחר לבצע את  , שבין היתר,נספח ב' מפרט את השירותים
למסמך הפנייה(, ואין  22של מיזם "גשר לחדשנות" )הפניה מסעיף  3-ו 2שלבים 

במסגרת מענה  צורך להשלים מידע ביחס אליו. המידע המבוקש שיש לספק
 מפורט בנספח א' לפנייה.לפנייה 

 יגבר האמור במסמך זה. פנייה,בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ה .ב

 .פנייהמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה .ג

    

 

 בברכה,

 בני ברלב  

 מנהל תפעול ורכש 
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