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 יא' כסלו תש"פ

  
  1993 – ג"התשנ ,לתקנות חובת המכרזים (29)3י סעיף "בקשה לקבלת פטור ממכרז עפ הנדון:

  

 Water Office Decision Support System - מהות השירות: מערכת תומכת החלטות 

 מס' הסכם:   

גיל  –השם המסחרי של המיזם הפועל תחת "משרד הנדסי  -ניהול נכסי מים" GNG WATERשם הספק: "
  . ("הספקלהלן:" ) שגיא בע"מ"

 להלן: )בע"מ  2010הח"מ, גב' רוסקה ניקולאיב משמשת סמנכ"ל הנדסה ותפעול בחברת מי אביבים  אני
 .   ("החברה"
  

להלן חוות הדעת, לפיה הספק הינו היחיד שבהתאם למצב בפועל מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות המפורט 
 לעיל. 

  

GNG WATER  הינו למיטב ידיעתי , גיל שגיא בע"מ" –השם המסחרי של המיזם הפועל תחת "משרד הנדסי
היכול לתת פתרון מערכתי לניהול רשת  Water Office Decision  Support Systemשל מערכת הספק הבלעדי 

המים והביוב של החברה ,לרבות ניהול סיכונים וכשלים וכן,  בקרה רצופה וניהול איכותי של נתוני הנכסים / 
  ת המערכת.יצרני Realworld systems".  מצ"ב כנספח א' אישור מאת (להלן: המערכת)מרכיבי הרשת 

המערכת של הספק תומכת בשיטות יעילות וכלכליות לתחזוקה יזומה ושיפוץ נכסים / מרכיבי הרשת ועל ידי כך 
 הערכת הקיים. 

זמנית ומספקת ניתוח -כללים בו 50 -זוהי מערכת ניתוח נתונים מאד אינטנסיבית, המאפשרת ניתוח של מעל ל
 מדויק ומפורט . 

 של הנתונים החסרים והוספתם לניתוח. זיהוי מרחבי מדויק ת נתונים והמערכת מאפשרת בדיקת איכו
המערכת יודעת להשתמש בסוגים שונים של נתונים ממקורות מידע שונים ובפורמטים שונים, ולסנכרן בין המיידע 

 המגוון לתמונה הכוללת . 
 . GISהמערכת מציגה את הנתונים בדוחות וכן על גבי המידע הגיאוגרפי 

 שתמש במודל המוצע במערכת לאורך זמן עם עדכון נתוני אמת . ניתן לה
 המערכת יכולה להוות כלי ניהולי ליצירת תכנית עבודה בהתחשב לנתונים הפיננסים. 

  
   (14) אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך בתוך ארבעה עשר

  למחלקת רכש והתקשרויות ,לכתובת הדוא"ל: (2020/01/08ביום )הודעה זו ימי עבודה ממועד פרסום 

 avivim.co.il-linoyis@mei תוך ציון תאריך פרסום הודעה זו, פרטי הספק המציע, שם הפונה, דרכי ההתקשרות ,
 ונימוקי הפניה. 

  
שם האגף:  הנדסה ותפעול; תפקיד המאשר:  סמנכ"לית הנדסה ותפעול;        

 המאשר:    שם 
         _______________                                                                                               ________________                                          

 תאריך                                              רוסקה ניקולאיב  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

  אישור מנכ"ל החברה: 
                                                                                                                                                              
_____________                                                                                                  ______________ 

 תאריך                       רון קרןש              
 

ו/או בכתובת  7736129-03מחלקת רכש והתקשרויות בטלפון *היות ומסמך זה הינו מסמך נגיש, ניתן לפנות ל
 בכדי לקבל את המסמך החתום.  avivim.co.il-linoyis@meiהדוא"ל: 



   

 
 Realworld systems אישור מאת 

  

  

  
   ' א   נספח



 


