
 
 

  טלפון : 9750591 -  03, 03-9750581 פקס : 9711296-  03– 7015001כתובת : ת"ד 7, נמל התעופה הבינ"ל בן- גוריון 

Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296 

  لفحص حل الدارة ومراقبة اإلجراءات في وحدة جودة البيئة )RFI( طلب الحصول على معلومات

موضوع سلطة المطارات معنية بالحصول على معلومات عن شركات تعمل في مجال أجھزة المعلومات التي تطبيق حلوال في  .1
 . أجھزة إدارة جودة البيئة

  :تبحث السلطة عن حلول وخدمات تشمل .2

  .إدارة الطلبات بحسب القانون .2.1
 .إدارة المھام والمشاريع .2.2
 .إدارة المراقبة، الفحص واالخطار البيئية .2.3
  .جمع المقاييس وتحليلھا .2.4
  .إدارة االحداث البيئية .2.5
  .مراقبة جودة معطيات مياه المجاري .2.6
  .جھاز ارشاد بيئي .2.7
 .مراقبات وفحوصات لمواقع السلطة والفائزين في مجالھا تنفيذ .2.8
  .المعلومات للجھات ذات العالقة Push جھاز خبير يشمل أجھزة مراقبة مبنية لصالح تشخيص الشواذ و .2.9

 .جودة البيئةاستيفاء معايير متبعة ومقبولة في مجال  .2.10
 .ھذا النوعاستيفاء شروط حماية المعلومات المطلوبة كما ھو متبع في األجھزة من  .2.11
 .داخل التنظيم  BI القدرة على التحول الى اجھزة .2.12

/ تجربتھا حول تفصيل والخارج، البالد في المجال في العاملة الجھات من بھذا المطارات سلطة تطلي التزاما األمر يشكل ان دون .3

 :تشمل التي العالقة ذات المعلومات كل وتحويل أجھزتھا حول

  :العرض مقدم مميزات

 .مميزات الشركة، المزود للمنتج/ المجمع، حجم الشركة، عدد العمال في المجال – مقدم العرض تفاصيل  . أ
 مع العالقة ذلك في بما ين/المنتج عن التفصيل يجب مركباته، ألحد او لجھاز منتجا العرض مقدم يكن لم حال في  . ب

 ).شراكة وكالة،( الجھاز ي/منتج
 :سابقة تجربة   . ت

i. ذكر خالل من قبلكم، من أعاله المذكور النوع من باألجھزة تزويدھا المخطط من او تزويدھا تم مواقع قائمة 

 سوف او/و زودتھا التي الخدمات تفصيل ذكر. التطبيق وشكل الفائدة التكنولوجي، الحل الحل، فحاوى

 ).صيانة/  مسؤولية/ إقامة( العالقة ذات الجھة تزودھا

ii. التوصيات مقدمي/ االتصال رجال وھواتف أسماء الخدمات، تزويد فترة.  

 .شابه وما المنتج الجھاز، منتجاتھا، الشركة، حول أخرى عالقة ذات خلفية مادة أي او مقاالت عرض، ارفاق يمكن  . ث

 .توصيات/ مھني خبير رأي ارفاق يمكن  . ج

 :الجھاز/  الحل مميزات

 :الحل/  وصف الجھاز  . أ
i.  مالئمة وتوسيعات تم تنفيذھا في المنتج بحسب أداء أساسي مشمول في المنتج على الرف/ الخدمة وكذلك

 .طلب الزبائن
ii. وأخرى" سحب" "دفع" جھاز مثال األجھزة، نوع ،أخرى بطريقة تعمل أجھزة. 
iii. التصاريح مع التشديد على قدرة مدير العمل الدارة وصيانة بشكل مستقل للتصريحات يشمل المستعملين. 
iv. تكنولوجية/ أداء طلبات: 

 لدى الزبون او بإمكانية اخرى/ في الغيمةتركيب /  محلي تركيب. 

 آخر 
  .فنية تفصيالت يشمل) , منطقية/ فيزيائية( تحتية بنى/تكنولوجي شكل  . ب



 

  טלפון : 9750591 -  03, 03-9750581 פקס : 9711296-  03– 7015001כתובת : ת"ד 7, נמל התעופה הבינ"ל בן- גוריון 
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750591, Fax:972 3 9711296 

 

 : ومسؤولية تحقيق  . ت
i. مزودين الى الحاجة متورطة، جھات تواصل، يشمل المطارات، سلطة في الحل/ للجھاز الممكن للتنفيذ مسار 

 .وتذويت ارشاد فرعيين،
ii. مركبات رخص، شاملة، معدات طرف، مواقف برامج، مركزية، معلومات: : مثال( الحل مركبات كل 

  .للحل شامل مالي تقدير ذكر فقط وانما ومركب، مركب كل تكاليف ذكر دون) شابه وما جاري استعمال

iii. وصيانة خدمة - SLA ,صيانة على القدرة بعد، عن الجھاز لدعم المنالية الى الحاجة خدمة، مركز تفعيل 

 .الحتلنات/ األجھزة/ المركبات معالجة طريقة خدمة، محطات استعمال الموقع، في الجھاز
أعاله، عن طريق مقدم العرض  2يجب ان يكون الحل الذي يتم تفصيله حال شامال لكل الطلبات المفصلة في البند   . ث

 .المزود
/ الحلول على أفضل كلبش التعرف على المطارات سلطة سيساعد العرض مقدم بحسب الذي آخر موضوع كل  . ج

  .المقترحين

 البريد، بواسطة او 9711296-03 رقم الفاكس بواسطة اللوجستيكا قسم الى   04.9.2016 يوم حتى المذكورة المعلومات كل تقديم يجب .4

  .7015001 غوريون بن مطار 7. ب.ص كوھين ايالن السيد لصالح ،اللوجستيكا قسم: العنوان الى

  ھاتف بواسطة وصوله من والتأكد  ilanco@iaa.gov.il االلكتروني البريد بواسطة المعلومات تحويل أيضا يمكن
03-9750591/581. 

 موضوع أي في السلطة يلزم ال وھو معلومات على الحصول في رغبة من أكثر يشمل ال اإلعالن ھذا نشر ان على ويشدد يصرح .5

 لمن المناقصة في األفضلية يكسب وال بعده تنشر ان يمكن التي المناقصة في للمشاركة شرطا يشكل ال التوجه ھذا على الرد. كان

 .اخرى طريقة بأية معه، التعاقد او المناقصة في المشاركة يلزم وال استجابته، بسبب فقط للتوجه استجاب

 وطلبات، شروط إضافة او تغيير للسلطة يحق – المستقبل في كانت أيا مسابقة او مناقصة إجراءات وجود حال في انه على يشدد، .6

 .احتياجاتھا وبحسب المھني رأيھا بحسب الكل

 المعلومات إلكمال إضافية، معلومات على الحصول بطلب ھذا لإلعالن يستجيب لمن التوجه بحق لنفسھا المطارات سلطة تحتفظ .7

  .اعاله المحدد الرد تقديم موعد تمديد وكذلك ضروريا االمر كان طالما واالستيضاح
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