
 

 
 

 
 

 2021יולי  22
 "ג אב תשפ"אי

 לכל המעוניין,

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת רישיון למערכת גאוגרפית 
 לניהול משימות

בהתאם לתקנות  " ( מודיע בזאת,  התאגיד)להלן : "    514396159תאגיד מי עכו בע"מ ח.פ  
בע"מ לצורך מתן   wetaskעל כוונתו להתקשר עם חברת    1993  – חובת המכרזים התשנ"ג  

 מענה לניהול אחזקת מנע ושבר לפעילויות השוטפות של התאגיד. 

 תיאור המערכת הנדרשת: 

 מערכת לניהול משימות גאוגרפית לניהול משימות תוך שיוך התשתית הגאוגרפית למשימה. 

גר נתונים של משימות ברמת הפריט ובאמצעות מחולל דוחות ייעודי ניתן  בכך יוצרים מא
 לתחקר את בסיס הנתונים בצורה גאוגרפית ולהכין תוכניות ארוכות טווח . 

 יכולות המערכת: 

 למערכת קיים מחולל הרשאות כך שניתן לבדל את המשתמשים ברמת המשימות. .1
מערך התראות )אמייל ו/או   למערכת קיים מערך סטטוסים שבאמצעותם ניתן לייצר .2

SMS .למשתמשים , פונים ) 
מבעיות    offlineמודל   .3 תיפגע  לא  הצוותים  שפעילות  כך  המובייל  לאפליקציית 

 תקשורת.
 לכל משימה יש שאלון חכם אשר כתלות במענה של המשתמש מופיע השאלה הבאה.  .4
 .מחולל שאלונים גמיש אשר מאפשר התאמה של תהליך העבודה לכל סוג משימה .5
הגדרת חובת מרחק משימה מדיווח כך שהמשתמש לא יוכל לדווח על משימה שלא  .6

 נמצא ברדיוס שהוגדר. 
המשתמש  .7 שאותם  התשתיות  את  מציגה  אשר  אינטראקטיבית  גאוגרפית  מפה 

מעוניין לנהל ובה ניתן לצפות במידע הגראפי והאלפא נומרי וכן לצפות במשימות 
 יקום דינאמי של המשתמשים. פתוחות , לפי סטטוסים, ניתן לצפות במ

אליה  .8 ומחוברת  משלט  מערכת  בעזרת  שטח  צוותי  לנהל  ניתן  המערכת  באמצעות 
 אפליקציית מובייל. 

כל משימה משויכת לפריט אשר מוצג במערכת מידע גאוגרפי הכולל אחד או יותר  .9
  מהמאפיינים הבאים : 

a. .כתובת 
b. .גוש וחלקה 
c. X,Y 
d. . שכבות פריטים שונות ממידע הצגה של המידע הא"נ 
e. .פונה 
f. . סטטוס 

 

 יובהר בזאת כי הצגה של תשתיות המידע על גבי מפת גוגל איננה מהווה מפה גאוגרפית .



 

 
 

 
 

 מתחרה: הגשת הצעה 

שסבור כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה לעיל רשאי לפנות ולהודיע על כך  מי  
  . ממועד פרסום הודעה זו 1/8/2021עד ליום למי עכו 

 dorin@mei-akko.co.il את הפניות יש להעביר, בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל לכתובת

 : פניה יש לצרף לכל 

   ומספר זיהוי שם .א
 וטלפוןמען פרטי התקשרות לרבות  .ב
, המפורטים לעיל  מלא של יכולת הספק המוצע לספק את מלוא השירותיםפירוט   .ג

 . ת"לות המערכוחת הכותרת "יכים לב לכתוב תבש

הפרטים  מלוא  את  תכלול  שלא  או  לעיל  האמור  האחרון  המועד  לאחר  שתגיע  פניה 
 על ידי ועדת המכרזים המבוקשים לא תיבחן 

 


