
פנייה לקבלת מידע )RFI( להקמת מערך מידע משולב בסביבת 
תחנות הרכבת הקלה

הליך מס' 080/2022

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ )להלן: "נת"ע"( מזמינה 
בזאת את הציבור למסור לה מידע בנוגע לפתרונות הקיימים כיום בשוק שיש 
בהם לסייע בהקמת ואספקת מערך מידע משולב בסביבת תחנות הרכבת הקלה, 
לרבות ביחס לדרישות טכניות ותפעוליות נחוצות על מנת להטמיע פתרונות אלה 

במתקני הרכבת הקלה.   
בנושא, . 	 שקיימים  הטכנולוגיים  הפתרונות  של  במיפוי  יסייע  שיתקבל  המידע 

לצד החסרונות והיתרונות של כל פתרון וההיתכנות ליישומו במתקני הרכבת 
הקלה. 

כל הרואה עצמו מתאים לספק מידע כאמור לעיל, מוזמן להגיש מענה בהתאם . 	
להנחיות הקבועות בפנייה לקבלת המידע )להלן: "הפנייה"(. 

של . 	 האינטרנט  מאתר  הורדתם  באמצעות  הפנייה,  מסמכי  את  להפיק  ניתן 
 .www.nta.co.il :נת"ע, בכתובת

המשיבים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות לגבי הפנייה, עד ליום 10/05/2022 . 	
לכתובת:  הדוא"ל  באמצעות  בכתב,  יועברו  כאמור  הבהרות  בשעה 13:00. 
Tender5@nta.co.il עד המועד לעיל או כפי שיעודכן באתר נת"ע, אם 

יעודכן.
המענה לפנייה יוגש עד ליום 25/05/2022 בשעה 13:00. המענה יוגש בקובץ . 	

עד   Tender5@nta.co.il לכתובת  האלקטרוני  הדואר  באמצעות   PDF
המועד לעיל.

יובהר כי הליך זה אינו מהווה מכרז, הזמנה להציע הצעות, הצעה, ואין בו כדי . 	
להוות מצג, הבטחה או התחייבות מטעם נת"ע או מטעם מדינת ישראל. עוד 
יובהר כי נת"ע אינה מתחייבת לפרסם כל מכרז ו/או הליך בנושא הפנייה שכל 
מטרתה הינה קבלת מידע בלבד. בכל הליך עתידי בנושא הפנייה )ככל שיהיה( 

נת"ע תהא רשאית לשקול צעדיה ולפעול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
אין בהליך זה כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לו, ואין במענה להליך כדי . 	

ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לו, ואין במענה להליך כדי ליצור מחויבות 
כלשהי ו/או יתרון למשיבים לו מכל מין וסוג. 

הפנייה, . 	 מסמכי  לבין  זו  במודעה  האמור  בין  סתירה  ותתגלה  היה  כי  מובהר 
האמור במסמכי הפנייה גובר על האמור במודעה זו.

למונחים המוגדרים במודעה זו תהא המשמעות שהוענקה להם בפנייה. . 	

www.nta.co.ilהקו הישיר לעתיד

בכבוד רב,
נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ

נת"ע – בונים את הרכבת הקלה
במטרופולין תל-אביב


