


רקע ומטרת המכרז

.הרחבה למיזם נעמה•
לפברואר  27ב . החלה להתפשט בסין מגפת הקורונה2019סביב חודש דצמבר •

.התגלה חולה ראשון בישראל2020
על רקע הגבלות התנועה שהוטלו כבר בישראל צפיפות האוכלוסייה בשטחים  •

.  שאיננה נמצאת בתוך מבנים או במכוניות ירדה בצורה משמעותית-העירוניים 
י רחפנים לטובת המאמץ  "המטרה להקים מאגר ספקים להעמדת יכולות לוגיסטיות ע•

.הלאומי למתן מענה לאתגרי המגפה
ובתנאים מסוימים תוכל להמשיך גם  , פעילות זו מוגבלת לזמן קיום מצב החירום•

.RFI-RFD-לאחר ולהתחבר לפעילות שכבר התנעה בנושא זה ב
מאגר זה הינו מאגר לשירותים אזרחיים ומשלים למאגר שכבר מתהווה לנושאים  •

.י משטרה ומשרד הביטחון"שכבר מופעלים ואושרו לפעילות חירום  ע
אחרים שירצו להשתמש בפלטפורמה  להסב את המכרז לגופים ציבורייםיש אפשרות •

.של נתיבי איילון

המכרז הועבר לחברות בינלאומיות מובילות בתחום•



שלבי המכרז

בחינת תנאי הסף 01

ושיחות פרטניות עם מקבלי שירותים פוטנציאלים כגון  וובינריםקיום –חיבור בין הזוכים לשירותים פוטנציאלים 

.   וחיבור בין השירותים לספקים' חברות הפצה וכד, קופות חולים, בתי חולים
05

יתבקשו המציעים הזוכים לחתום על הסכם  –חתימה על הסכם המסגרת וכניסה למאגר ספקי המסגרת

פניות פרטניות לביצוע מטלות  , בהתאם לצרכיה, החברה תעביר לספקי המסגרת מעת לעת, המסגרת

ברחפניםיש אפשרות להסב את המכרז לגופים ציבוריים אחרים שירצו להשתמש , ספציפיות

04

רק מציעים  , הוועדה המקצועית תאשר או תדחה את הקונספט, בסיום תהליך הבחינה-קבלה למאגר ספקים 

שיקבלו את אישור הוועדה המקצועית ביחס לפתרון המוצע על ידם יוכרזו כזוכים במכרז
03

,  א"ם לפורמט רת"הכטבמפורט של מערכת תאור -מענה טכני המפרט את הקונספט -בחינת הקונספט המוצע 

ניסיון קודם בתחום שינוע מטענים ורמת בשלות של הפתרון  , פירוט טכני בתחום העברת מטענים
02

התמורה לה יהיו זכאים המציעים הזוכים בפועל עבור  -פניה פרטנית לקבלת הצעות מחיר ביחס למטלת ביצוע 06

מתן השירותים נשוא המכרז תחושב בהתאם לתוצאות הפניות הפרטניות שיועברו למציעים הזוכים  



השירותים וקונספט ההצעה

.  תנועה עריריים בפרטומוגבליהעברת תרופות לאנשים שזקוקים להן בכלל ולקשישים •
.שינוע ציוד ייעודי ממקום למקום•
.  שינוע מזון ותרופות למתחמים סגורים•
.הקורונהבמגיפתכפי שיידרש לצרכי המאבק , ל"או נלווה לשירותים הנ/כל שירות נוסף ו•

:לפחות, מסמך המענה הטכני יכלול התייחסות לכל הנושאים שלהלן•
ם"הכטבמפורט של מערכת תאור•
במתאר הספציפי המוצעם"הכטבניתוח הסיכונים להפעלת מערכת •
:  לרבות, פירוט טכני בתחום העברת מטענים•

שיטת טעינת מטען•
כושר נסיעה והשפעה על טווח יעיל•
שיטת פריקת מטען•
מערכות הזדהות•

ניסיון קודם בתחום שינוע מטענים•
רמת בשלות של הפתרון המוצע•



:  הצעד הבא

זוכי המכרזעם מפגש אונליין בו תיפגשו
יום חמישי7.5-בתאריך ה

18:00בשעה 

https://www.tfaforms.com/4821056-לינק הרשמה

https://www.tfaforms.com/4821056


תודה


