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  לבחינת פתרון לניהול ובקרה של תהליכים ביחידה לאיכות הסביבה )RFIלקבלת מידע ( בקשה

בנושא המיישמות פתרונות מערכות מידע  בתחום ותחברות העוסקלקבל מידע על רשות שדות התעופה מעוניינת  .1
  .איכות סביבהמערכות לניהול 

  אשר כוללים: ושירותים הרשות מחפשת פתרונות .2

 ניהול דרישות על פי דין. .2.1
 .ניהול משימות ופרויקטים .2.2
 .וסיכונים סביבתיים , בדיקותניהול בקרות .2.3
 איסוף מדדים וניתוחם. .2.4
 ניהול אירועים סביבתיים. .2.5
 רת איכות נתוני מים שפכים קולחין.בק .2.6
 תיות.מערך הדרכות סביב .2.7
 .ביצוע ביקורות ומבדקים לאתרי הרשות ולזכיינים בתחומה .2.8
של מידע לגורמים  Pushלטובת זיהוי חריגים ו  מנגנוני בקרות מובניםמנוע חוקה הכולל  .2.9

  הרלוונטיים.

 עמידה ברגולציות מקובלות בתחום איכות הסביבה. .2.10
 .כמקובל במערכות מסוג זה נדרשותהעמידה בדרישות אבטחת מידע  .2.11
 פנים ארגונית.  BIהתממשקות למערכתיכולת  .2.12

/ לפרט אודות ניסיונם , בארץ בתחום העוסקים גורמים הרשות בזאת מבלי שהדבר יהווה התחייבות מזמינה .3
 הכולל: להעביר כל מידע רלבנטי,ואודות מערכותיהם 

  מאפייני המציע:

 עובדים בתחום., גודל החברה, מס' ספק מוצר/אינטגרטורמאפייני החברה,  -פרטי המציע   .א
במידה והמציע אינו יצרן המערכת או חלק מרכיביה יש לפרט בנוסף גם אודות היצרן/ים לרבות   .ב

 הקשר של המציע עם היצרן/ים (הסמכות, שותפות).
 ניסיון קודם:   .ג

i. השירותים כל פירוט ציון תוך הנדון, הפתרון/מערכתסופק  להם אשר הגופים רשימת 
 (הקמה/אחריות/תחזוקה). הרלוונטיהגורם  מספק או/ו סיפק אותם

ii. הקשר/ממליצים אנשי של וטלפונים שמות ,השירותים אספקת תקופת.  

 היצרןהמערכת,  ,מוצריה ניתן לצרף מצגות, מאמרים או כל חומר רקע רלבנטי אחר אודות החברה,  .ד
 וכד'.

 ניתן לצרף חוות דעת מקצועית/המלצות.  .ה

 :מערכת/  הפתרון מאפייני

 :פתרוןה מערכת /ה תיאור  .א
i. וכן התאמות והרחבות אשר בוצעו  שירות/בסיסית הכלולה במוצר המדף פונקציונאליות

 בהתאם לדרישת לקוחות.במוצר 
ii. .ממשקי "דחיפה" או ממשקי "משיכה " ועוד.סוג הממשקים ממשקים עם מערכות אחרות : 
iii. הרשאות, בדגש על יכולת מנהל המערכת לנהל ולתחזק באופן עצמאי את הרשאות כלל 

 המשתמשים.
iv.  פונקציונליות / טכנולוגיותדרישות: 

 אצל הלקוח או במתכונת אחרת./ התקנה בענן התקנה מקומית / 

 אחר. 
  מפרטים טכניים., כולל תצורה טכנולוגית/תשתית (פיסית/לוגית)  .ב
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 :מימוש ואחריות  .ג
i.  צורך , מעורביםגורמים  ,משכים, כולל ברש"ת המערכת/פתרוןמתווה למימוש אפשרי של

 , הדרכה והטמעה.בספקי משנה
ii. כגון: חומרה מרכזית, תוכנה, עמדות קצה, ציוד היקפי, רשיונות, מרכיבי  כל מרכיבי הפתרון)

אלא רק ציון הערכה כספית  ללא ציון העלויות של כל רכיב ורכיבזאת שימוש שוטף וכד') 
  .וזאת בלבד כוללת

iii. תחזוקהו שירות - SLA ,יכולת, מרחוק מערכתה תלתמיכ גישהב צורךשירות,  מוקד הפעלת 
 "שים/שדרוגים.שו/באגיםב הטיפול אופןשירות,  תחנותב שימוש, באתרהמערכת  תתחזוק

 , על ידי הספק המציע.לעיל 2הפתרון שיפורט צריך להיות פתרון כולל לכל הדרישות שפורטו בסעיף   .ד
  הפתרונות/מציעים.כל נושא אחר אשר לדעת המציע יסייע בידי רש"ת להכיר טוב יותר את   .ה

או בדואר,  03-9711296 פקס לאגף הלוגיסטיקה, באמצעות  04.09.2016המידע האמור יש להגיש עד ליום את כל  .4
  .7015001נתב"ג  7ת.ד  מר אילן כהן עבורלכתובת: אגף הלוגיסטיקה, 

 .9750591/581-03ולוודא הגעתו בטלפון  ilanco@iaa.gov.ilניתן גם להעביר את המידע בדואר אלקטרוני 

 את לחייב כדי בכך ואין מידע בקבלת רצון מאשר יותר זו מודעה בפרסום אין כי במפורש ומודגש מוצהר .5
 יקנה ולא בעקבותיו שייערך ככל במכרז להשתתפות תנאי יהווה לא זו לפנייה מענה .שהוא עניין בכל הרשות
 דרך בכל ,עמו בהתקשרות או במכרז שיתופו יחייב ולא ,היענותו בשל רק לפנייה שנענה למי במכרז יתרון
 .אחרת

 תנאים להוסיף או לשנות רשאית הרשות תהא – בעתיד כלשהיא תחרות או מכרז הליך ויתקיים היה כי ,יודגש .6

 .לצרכיה בהתאםו המצועי דעתה שקול ל פיע והכל ודרישות

 ,נוסף מידע לקבלת בבקשה זו מודעה על שיענה למי לפנות הזכות את לעצמה שומרת התעופה שדות רשות .7
  .לעיל שנקבע המענה מתן מועד את להאריך כן וכמו שיידרש ככל ולבירורים מידע להשלמת
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