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בקשה לקבלת מידע ()RFI
טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית  LEDבבית חולים בילינסון של שירותי
בריאות כללית
הנחיות כלליות  -הליך בקשה לקבלת מידע (:)RFI
.1

שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מעוניינת לקבל מידע ונתונים בנוגע להתקשרות עם
יזם בהסכם שעניינו הקמת ,התקנת ,ניהול והפעלת טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED
בבית חולים בילינסון של כללית (להלן" :המרכז הרפואי").

.2

בצומת הרחובות קפלן וז'בוטינסקי בפתח תקוה ,בחצרי בית החולים ,ממוקם נכון למועד
זה שלט חוצות דיגיטאלי .המרכז הרפואי מבקש לבחון את ההיתכנות ,לרבות הכלכלית
והתפעולית ,של החלפת המסך בטלוויזיית חוצות חדשה.

.3

מודל ההתקשרות הנבחן על ידי המרכז הרפואי הוא שהיזם יעמיד את המסך החדש לשימוש
כללית ,לצורך הקרנת תכנים שונים במהלך מספר דקות בכל שעה משעות היממה .ביתרת
הזמן ,המסך יעמוד לשימושו של היזם.

.4

השירותים אותם יידרש היזם להעניק לכללית במהלך תקופת ההתקשרות עשויים לכלול
את ביצוע כל הפעולות כמפורט להלן ,על חשבונו המלא ובאחריותו:
א .הסרת ופינוי המסך הקיים ,כולל כל הקונסטרוקציה התומכת בו.
ב .קבלת כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם להוראות כל דין
ורשות מוסמכת לצורך התקנת והפעלת המסך.
ג .רכישת המסך והקמתו ,לרבות הכנת ,הקמת והרכבת כל הקונסטרוקציה התומכת.
ד .רכישת ,התקנת ,ניהול ותחזוקת מערכת ניהול תוכן מקצועית ותפעול מרחוק on-line

של הפרסום במסך וכן התקנת מערכת ניטור לצפייה בתוכן המוצג בדוברות בית
החולים.
ה .ניהול ותפעול שוטף של המסך וביצוע פרסומים על-גביו לרבות עלויות הפקה של תכני
הפרסום של בית החולים .מתן מענה לצרכי בית החולים (הפקה ,תיקונים) בהתאם
להסכם שירות שיוגדר (.)SLA
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ו .ניסיון בשיווק ומכירה של זמן הפרסום במסך (מעבר לפרקי הזמן במהלכם יועמד
המסך לרשות כללית) למפרסמים ,תפעול מוקד מכירות ושירות לקוחות וכן מחלקת
גרפיקה לעיצוב והפקה של סרטונים פרסומיים או שקופיות המתאימים לטלוויזיית
חוצות עבור בית החולים ,להצגה על גבי המסך ולשימוש בית החולים בפלטפורמות
נוספות.
ז .יכולות עיצוב באמצעות תוכנות עיצוב מתקדמות ומעצב גרפי בעל ניסיון מוכח ברמה
גבוהה בתחום טלוויזיית חוצות ,היכול לתת מענה כולל (כיתוב ותמונה) ובניית עיצוב
לסרטון מתוך בריף.
ח .יכולת לביצוע עדכון גרסה והתאמה לטכנולוגיות עתידיות בגרסת המסך ו/או
התוכנה.
ט .שליטה מלאה בתוכן המפורסם  24שעות ביממה.
י .תחזוקה שוטפת של המסך  -ביצוע תיקונים וטיפול בתשתית העמוד ,בחומרה
ובתוכנה.
יא .טיפול בתקלות בשטח בהתאם להסכם שירות שיוגדר (.)SLA
.5

לפיכך ,כללית מזמינה בזאת את הציבור למסור לה מידע בנוגע לפרויקט מעין זה.

.6

מטרת הליך זה הנה קבלת מידע ונתונים שונים מגופים רלבנטיים ,אשר ישמשו את כללית
לצורך קביעת ועיצוב אופייה ותכניה של התקשרות עתידית ,אם וככל שכללית תחליט לערוך
התקשרות כאמור בכפוף להוראות כל דין.

.7

אין בהליך פניה לקבלת מידע זה ,או בפעולות שיינקטו על פיו ,כדי ליצור מחויבות כלשהי
של כללית כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את כללית וכל מי מטעמה בכל דרך שהיא להתקשר
עם גורם כלשהו.

.8

אין בהליך זה כדי להגביל בדרך כלשהי את שיקול דעתה המלא והמוחלט של כללית וכל מי
מטעמה ככל שיוחלט בעתיד לממש את האפשרות של הקמת המסך.

.9

כללית (לרבות כל מי מטעמה) תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות
לגופים אחרים או נוספים .יובהר ,כי הגשת התייחסות במסגרת הליך זה אינה מקנה לפונה
את הזכות להשתתף בהליך הפנייה לקבלת הצעות מחיר ( ,)RFPככל שיהיה כזה.

.11

בכל מקרה ,ומאחר וככל שכללית תערוך בעתיד הליך כלשהו של בקשה לקבלת הצעות מחיר
( )RFPבקשר עם נשוא הליך זה (או עם חלקו)  -ההשתתפות בהליך זה תותנה בעמידה בתנאי
סף שייקבעו על פי שיקול דעתה של כללית ובכפוף להוראות כל דין  -אין כל הכרח שמי
שייטול חלק בהליך זה אכן יוכל להשתתף בהליך כאמור ,ככל שייערך.
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.11

יודגש ,כי הליך זו הינו בקשה לקבלת מידע בלבד ,ואין בו כדי להוות שלב ראשון של מכרז
או התקשרות כלשהי של כללית עם מי מהיזמים .מענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות
בבקשה (או בבקשות) לקבלת הצעות מחיר ( )RFPשתיערך בעקבותיו (אם וככל שתיערך) ,לא
יקנה יתרון למי שנענה לפנייה נשוא הליך זה רק בשל כך שנענה לה ,ולא יחייב שיתופו
בהליך עתידי ככל שייערך או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

.12

אין בהליך זה ,לרבות הגשת המענה במסגרתו ,כדי להוות התחייבות כלשהי מצד כללית ,או
כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין כללית והמשיב ,ואין בו כדי להקנות לגורם
כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/או עניין בר-הגנה מסוג כלשהו .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
מובהר ,כי כללית שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי הבקשה לקבלת
הצעות מחיר ( ,)RFPאופן ההתקשרות ,תנאי החוזה ,התמחור ובכל עניין אחר ,הנוגע להליך.

.13

כללית תהיה רשאית להפסיק הליך זה או לבטלו בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה.

.14

כללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות
למידע שהועבר על ידם.

.15

יובהר ,כי בכוונת כללית להסתמך על המידע והנתונים המועברים על ידי הפונים במסגרת
הליך זה ,וכי הפונים מחויבים לעמוד בכל התחייבויותיהם ו/או מצגיהם הניתנים במסגרת
הליך זה ,אם וככל שיידרשו לכך במסגרת הפנייה לקבלת הצעות מחיר שתתבצע (אם
תתבצע) ,וזאת למעט האומדן הכספי הכללי שניתן על ידם במסגרת הליך זה.

.16

לכל גורם אליו הועברה פניה זו ,בין אם נענה לה ובין אם לאו ,לא תהיה כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כלפי כללית וכל מי מטעמה בגין או בקשר עם הליך זה וכל הליך אחר
שינוהל בעקבותיו ,אם וככל שינוהל.

מידע ונתונים נדרשים
.17

במסגרת המענה לפנייה זו ,על הפונים למסור מידע ונתונים לגבי הפרמטרים הבאים:


תיאור מלא של הפונה (נא להתייחס בין היתר לגורמים הבאים :בעלות ,תחומי
פעילות ,יכולות טכניות ומקצועיות ,מספר עובדים פעילים וניסיון רלבנטי ,מחזור
כספי ,יכולת כלכלית של הפונה למימון הפרויקט).



פרטים בנוגע לניסיון הרלבנטי של הפונה (בהקשר של יכולות גרפיות על הפונה .נא
לצרף דוגמאות של סרטוני פרסומת שנעשו בהפקתו ע"י גרפיקאים שבאחריותו).



תיאור מפורט של הפרויקט המוצע על ידי המציע (כולל מידות המסך המוצע
ותקופת התקשרות מוצעת).



אומדן כספי כללי של העלויות הכרוכות בבניית ,בהקמת ובתפעול המסך.
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מודלים כלכליים אפשריים ושיטות תמחור וחיוב בנוגע להקמת ולהפעלת המסך.



דפוס ההתקשרות (מודל הפעלת המסך) המוצע – תמהיל החשיפה של בית החולים
– מספר דקות בשעה  /ביממה ומספר החשיפות בשעות היממה השונות.



ניסיון במכירת פרסומות וסוג הלקוחות של הפונה.



תכנית עסקית מפורטת המתייחסת לכל תקופת ההתקשרות המבוקשת.



תיאור חסמים לביצוע הפרויקט.



כל מידע נוסף הנדרש לכללית על פי שיקול דעתו של הפונה.

הנחיות להגשה
.18

על הפונים להגיש את התייחסותם הכתובה (לרבות הערותיהם וכיו"ב) לידי כללית ,וככל
הניתן גם באופן אלקטרוני (באמצעות  CDאו  .)EMAILהמענה יוגש בשפה העברית.

.19

ניתן להפנות אל כללית שאלות בכתב ביחס להליך זה ,וזאת באמצעות משלוח השאלות
בכתב לידי לימור שמיר -משרד הדוברות ביה"ח בילינסון  ,בפקס שמספרו  .13-7618771על
גבי דף השאלות יש לציין בבירור " -שאלות בנושא טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED
בבית חולים בילינסון של שירותי בריאות כללית" .את קבלת הפקס באופן ברור וקריא יש
לוודא בטלפון מספר  .13-9377219את השאלות ניתן לשלוח אל כללית לא יאוחר מיום
( 51.4.02כולל).

.21

כללית תענה לאותן שאלות שהיא תמצא לנכון להתייחס אליהן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט .כללית רשאית לענות על חלק מהשאלות או לענות באופן חלקי על שאלות
ספציפיות .מתן התשובה לשאלות על ידי כללית ייעשה באמצעות מכתב שישלח
בפקסימיליה או בדואר רשום לכל הגורמים אליהם הופנו מסמכי הפניה לקבלת מידע.
בתשובת כללית לא יאוזכר שם או פרטים אחרים של הגורם שהפנה את השאלה.

.21

פונים המעוניינים בהגשת תשובה  /מידע לכללית בהתאם לכל המפורט לעיל ,נדרשים
לעשות כן בהתאם למפורט להלן:
המועד האחרון להגשת התייחסות לאמור בהליך פניה לקבלת מידע זה ,הנו יום 05.2.02
(כולל).
הגשת התשובות  /המידע תהיה באמצעות שליח בלבד ,לפי הפרטים להלן:
שירותי בריאות כללית ,לידי איילה כהן ,בנין הנהלת חשבונות בבית חולים בילינסון
טל 13-9376118 :בין השעות .9:11-12:11
על המעטפה יש לציין בבירור " -טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית  LEDבבית חולים בילינסון
של שירותי בריאות כללית".
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.22

התשובה  /המידע תכלול ,בין היתר ,גם את הפרטים הבאים :פרטים לגבי הפונה ,כולל שם
מלא ,כתובת ,טלפון ,פקס ואיש קשר.

.23

כל ההוצאות הכרוכות בהגשת התשובה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה
המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר
למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

.24

מצגת :יתכן ובמקביל להגשת ההתייחסות לכללית ,יתבקשו הפונים לערוך מספר מצגות
לצוותים של כללית ,בנושאים מוגדרים כפי שיקבעו מראש על ידי כללית.

שירותי בריאות כללית
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נוסח מודעה לפרסום בעיתונות ובאתר האינטרנט של כללית

שירותי בריאות כללית

פנייה לקבלת מידע
טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית  LEDבבית חולים בילינסון של שירותי בריאות כללית
.1

שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מעוניינת לקבל מידע ונתונים בנוגע להתקשרות עם
יזם בהסכם שעניינו הקמת ,התקנת ,ניהול והפעלת טלוויזיית חוצות בטכנולוגיית LED
בבית חולים בילינסון של כללית (להלן" :המרכז הרפואי").

.2

בצומת הרחובות קפלן וז'בוטינסקי בפתח תקוה ,בחצרי המרכז הרפואי ,ממוקם נכון למועד
זה שלט חוצות דיגיטאלי ישן .המרכז הרפואי מבקש לבחון את ההיתכנות ,לרבות הכלכלית
והתפעולית ,של החלפת המסך בטלוויזיית חוצות חדשה.

.3

אין בפניה זו ו/או בהיענות לה כדי ליצור מחויבות של כללית כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את
כללית בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו .אין בפניה זו כדי להגביל בדרך כלשהי את
שיקול דעתה של כללית לגבי דרך ביצוע ההתקשרויות בתחומים נשוא הפניה ,אם בכלל.

.4

כללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות למידע
שהועבר על ידם.

.5

את מסמכי הפנייה במלואם הכוללים את כלל תנאי הפנייה ניתן לקבל (ללא תשלום) במשרדי
כללית ,בבניין הנהלת חשבונות קומה ראשונה אצל איילה כהן ,בשעות 19:11-12:11
בתאריכים  19-21.4.15ובתיאום טלפוני.13-9376118 :

.6

המועד האחרון להגשת המידע הנו ( 12.5.15כולל) ,והכל כמפורט במסמכי הפניה.

.7

מודעה זו כוללת תמצית מתנאי הפניה ומהמידע הנדרש במסגרת הפניה ,ואין בה כדי לגרוע
מהאמור במסמכי הפנייה ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי
הפנייה לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי הפנייה.

שירותי בריאות כללית

