
 

 
 7 -מ 1עמוד  3102/31 פניה לקבלת מידע  –המכללה האקדמית אחוה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איירתשע"ד

 2014מאי

 

 

 .אחוה האקדמית המכללה רכוש הינו זה מסמך

 חלקי או מלא שימוש בו ייעשה ולא ישוכפל לא, יפורסם לא בו הכלול המידע

 .לפניה הצעה הגשת מלבד, שהיא מטרה לכל

.אחוההאקדמיתלמכללהשמורותהזכויותכל





 Request For Information–בקשהלקבלתמידע

13/2014 

 

 ייעוץ לוגיסטי
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ייעוץלוגיסטיבקשהלקבלתמידעבנושא

בואמ .1

פניה  – 2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  המכרזים חובת לתקנות 18 לסעיף בהתאם

 ייעוץ לוגיסטי על מידע לקבל(, "המכללה": להלן) המכללה האקדמית אחוה מבקשת - מידע לקבלת מוקדמת

  מקדים כשלב בשוק הקיימים האמצעים בירור לשם נועדה למידע בבקשה לספקים הפנייה "(.שירותלהלן: "ה)

 לפרסום אפשרי של מכרז בנושא.

 

 :כיויודגשיובהר

 כלשהי מחויבות ליצור כדי בה אין לפיכך, מכרז מהליכי חלק ואינה הצעות להציע הזמנה בבחינת אינה זו בקשה -

. בנושא מכרז לפרסם או/ו זו לפנייה מהמשיבים מי עם להתקשר מחויבת המכללה ואין לה מהמשיבים מי כלפי

 מקצועיים בהתאם לשיקולים פעולותיו המשך את המכללה תשקול ובעקבותיה בלבד מידע לקבלת נועדה הבקשה

 .וענייניים

 ספקים רשימת הרכבת לצורך זו בקשה בעקבות יתקבל אשר במידע להשתמש זכותה על שומרת המכללה

 .הבלעדי דעתה שיקול לפי הכול – פוטנציאליים

 שיקול לפי הכול – ודרישות תנאים להוסיף או לשנות רשאית המכללה תהיה, בעתיד מכרז הליך יתקיים אם -

 .לצרכיה ובהתאם המקצועי דעתה

 זכויות בגין טענות יהיו לא ולספק זו לבקשה במענה שיימסר במידע שימוש לעשות רשאית תהיה המכללה -

 .יוצרים

 ומועדיםפעילויות .1.1

 :מידע לקבלת זו בקשה עם בקשר ומועדים פעילויות להלן

תאריךפעילות

 01/06/2014 המועד האחרון להגשת שאלות ובקשות הבהרה

 05/06/2014 המועד האחרון להעברת תשובות המכללה

 12:00שעה  -10/06/2014 המועד האחרון להגשת מענה לבקשה לקבלת מידע
 

 מידעלקבלתהבקשהמסמכי .1.2

, מכללהה של האינטרנט באתר מפורסמים בה הקשור אחר מסמך וכל מידע לקבלת זו בקשה מסמכי

  tenders-http://www.achva.ac.il/public  :בכתובת

 הבהרהשאלות .1.3

 לכתובתאו  08-8501901פקס: ב לעו"ד גלית עמרם,  יועברו מידע לקבלת זו בקשה עם בקשר הבהרה שאלות

 galit_am@achva.ac.il :האלקטרוני הדואר

 

 הבהרהשאלותהעברתנוהל .1.4

 .כלהלן יעשו המכללה תשובות ומתן ספקים של הבהרה שאלות העברת
 

http://www.achva.ac.il/public-tenders
mailto:galit_am@achva.ac.il


 

 
 7 -מ 3עמוד  3102/31 פניה לקבלת מידע  –המכללה האקדמית אחוה 

 

 הבהרהשאלותמבנה1.5

 אלקטרוני דואר כתובת, הספק מען, אצלו הקשר איש שם, השואל הספק שם את תכלולנה הפניות .1

 והסעיף החלק מזהה את תכלול הפנייה, המהותי בחלקה. עבורו מידע להעביר ניתן אליהם פקס ומספר

 .ההבהרה תשאל מתייחסת במסמך אליו הרלוונטי

 .1בנספח במבנה המוגדר  תוגשנה הבהרה שאלות .2

 הודעות אחרי מעקב באפשרות שימוש באמצעות וזאת לנמען ההודעה הגעת לוודא הספק באחריות .3

 בתוכנת המסר קבלת עם מהנמען אוטומטי" קריאה אישור" המבקשת, נשלחות אלקטרוני דואר

 .האלקטרוני הדואר

 

 הבהרהובקשותלשאלותמענה .1.5

  :בכתובתכללה המ של האינטרנט באתר, השואל זיהוי ללא, תפורסמנה ההבהרה  לשאלות המכללה תשובות

tenders-http://www.achva.ac.il/public  

 

לבקשהמענה .1.6

 האחרון המועד"כ והמועדים הפעילויות בטבלת לעיל הרשום מהמועד יאוחר זו יוגש לאהמענה לבקשה  .1

  ".המבוקש המידע להגשת

בשורת הנושא יש לכתוב  ,galit_am@achva.ac.ilיש להגיש את המענה בדואר אלקטרוני לכתובת 

"לוגיסטיייעוץ–13/2014RFI-"מענהל



 אותה כנדרש המענה מסירת על אסמכתא בדואר אלקטרוני חוזר תימסר, שלעיל לתנאים בהתאם המענה למגיש .2

 .שיהיו ככל, עתידיים בירורים לצורך לשמור יש

 השירות הנדרש:  .3

 .מק"טים ואפיוןסידור   3.1

 .והפקת מדבקותהפצה יפוק, נקבלה, אחסון, הגדרת תהליכים של  3.2

 .והקמת מק"ט חדש מדבקותנהלים של ניפוק, קליטת סחורה, הפקת כתיבת  3.3

  .שימור יידע 3.4

 .ועדכונה בהתאם עריכת ספירת מלאי תוך כדי ביצוע השוואה לתוכנת פריוריטי 3.5

 .הכנת רשימות להוצאה משימוש 3.6

 .בניית נהלי עבודה והטמעת תהליכים לשיפור  והתייעלות 3.7

 . שינוי תרבות ארגוניתו אבחון תהליכי עבודה 3.8

 

 לדוגמאופרויקטיםלקוחות .4

 בארץ באמצעות ייעוצו. שמומשו והפרויקטים הלקוחות את להלן 2בנספח  יציין המשיב           

http://www.achva.ac.il/public-tenders
http://www.achva.ac.il/public-tenders
mailto:galit_am@achva.ac.il
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 הפרויקט .1.7

 המציע יציג בהצעתו את שלבי השירות שיידרש, לוחות זמנים וכל הנדרש לצורך ביצוע השירות.    



 בעלותעלהמידע .5

תשובת המציע תהא קניינה הרוחני של המכללה. המכללה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המושג באמצעות 

הבקשה לקבלת מידע כמו גם בכל נתון, פתרון, תהליך טכניקה או הצעה הכלולים בכל אחת מהתשובות או 

 מסמכי/חומרי התשובות המוגשים למכללה בהקשר זה. 

תשמור על סודיותו של כל מידע/נתון המתקבל מכל אחד מהמציעים הנענים מבלי לגרוע האמור לעיל, המכללה 

ולא תתיר או תעשה שימוש בו, למעט צרכיה. מספק המידע מתבקש להדגיש בתשובותיו עניין קיום המידע 

 הרגיש. 

אחר על מידע כאמור, אשר בהסתמך עליו נערך מכרז שבו זכה מוסר המידע, תחול זכות העיון. זכות העיון תהא ל

 ההכרזה על הזוכה כאמור במכרז. 

במקרה שבעקבות הפנייה לקבלת המידע לא ייערך מכרז, זכות העיון תהא בהתאם להוראות חוק חופש המידע, 

  . 1998-התשנ"ח 
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תבניתלהעברתשאלותובקשותהבהרה–1נספח

  13/2014בקשה לקבלת מידע  - המכללה האקדמית אחוה מזהה הפנייה

  שם הספק

  שם איש הקשר אצל הספק

  מען הספק

  כתובת דואר אלקטרוני

  מספר פקס

 

פירוטהשאלה/בקשתהבהרהמספרהסעיףבבקשה
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פרטילקוחות–2נספח

 לקוח כל עבור נפרדת טבלה ימלא המשיב

לקוח

  שם הלקוח

  כתובת הלקוח

הפרויקט והיכולת/ות הפונקציונאלית 
 המיושמת אצל הלקוח

 

  איש הקשר בארגון האחראי לפרויקט 

  טלפון נייד של איש הקשר

  כתובת דואר אלקטרוני של איש הקשר
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שלבימימוש–3נספח

ושמשלבימי
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


