הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "ארמה ניתוח מידע בע"מ"
הרשות לפיתוח הגליל ( להלן – "הרשות") הינה תאגיד סטטוטורי ע"פ חוק הרשות לפיתוח הגליל התשנ"ג -
.1993
ואלה מתפקידי הרשות המוגדרים בחוק:
(א) ( )1ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;( )2להכין תכניות לפיתוחו
הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;( )3לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל;( )4לתאם בין משרדי
הממשלה ,הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל;( )5ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות,
לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל; ( )6לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון
ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל ,לרבות להליכים הדרושים לענין זה לפי כל דין;
( )7לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים ,ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות;()8
ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העלייה בו.
(ב) בביצוע תפקידיה תדאג הרשות שפעולותיה יהיו תואמות את מדיניותה הכלכלית של הממשלה.
לשם ביצוע פעולות אלו הרשות מבקשת לרכוש מערכת ניתוח נתונים ומידע decision support ( D.S.S
 )systemאשר פותחה ע"י חברת ארמה ניתוח מידע בע"מ ( להלן – "ארמה").
הסיבות לבחירת "ארמה" כספק יחיד :
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לארמה מערכת מדף היחידה מסוגה בישראל ( )citypediaהעוסקת בהנגשת מידע מקצועי בתחום
המוניציפאלי ופועלת בסביבת  WEBבאמצעות כלי בינה עסקי ( )BIעל גבי "ענן" מגובה ומנוהל ,ללא
עיסוק של הרשות בתחזוקה וארגון המידע.
המערכת מאפשרת למשתמשים בה לאתר ולנתח באופן קל ומידי מידע חיוני כלכלי ,דמוגרפי ,גאוגרפי,
חינוכי וכיו"ב אשר תומך בתחומי הפעילות המרכזיים בהם עוסקת הרשות לפיתוח הגליל ויסייע בקבלת
החלטות מושכלת.
למערכת יכולת להציג נתונים מסוימים של כל רשות מקומית ספציפית בגליל ולצידם נתונים
השוואתיים לרשויות מקומיות אחרות ככל הנדרש (אוכלוסייה ,שיוך סוציואקונומי ,מגזר ,מעמד
מוניציפאלי ,נתוני חינוך וכיו"ב).
למערכת יכולת לאתר מגמות באמצעות שליפת נתונים שנתיים לאורך תקופה של עד  15שנים לאחור
בחלק ניכר מהנתונים ובכך להצביע על מגמות ארוכות טווח.
המערכת מסתמכת על מסדי נתונים לא-מסווגים שחב' ארמה ניתוח מידע בע"מ רוכשת או מאתרת
מגורמים ציבוריים בישראל) ,כגון :משרד הפנים ,משרד החינוך ,למ"ס ,המוסד לביטוח לאומי ועוד.
המערכת משווה בין הנתונים ובכך קיימת האפשרות לבחון פערים ולהגיע לאמיתות ככל הניתן.
למערכת יכולת התרחבות עתידית באמצעות הוספה לא מוגבלת של עולמות תוכן ויכולת לא מוגבלת
של הוספת תחנות משתמש.

סך התמורה הצפויה ב"ארמה" להקמת מס"ד הנתונים ומלוא תקופת ההתקשרות (שנתיים )2020- 2019
בגין שני רישיונות וגישה שוטפת לניתוח הנתונים הגליליים והארציים היא עד  ₪ 130,000כולל מע"מ.
על פי סעיף 3א(א) לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג –  ,1993ובדיקת הרשות לפיתוח הגליל חברת "ארמה"
הינה החברה היחידה בישראל המאגדת בתוכה את פתרון המדף העסקי הממוסד היחיד שקיים במדינת
ישראל לטיפול שיטתי באיתור ,ניתוח וניהול מידע מוניציפאלי מקצועי.
גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השירות הנדרש מוזמנים
לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך  6.11.18בשעה  ,16:00באמצעות פנייה בדוא"ל למר חיים שולמן ,מנהל
מרכז המידע והמחקר ברשות לפיתוח הגליל לכתובת SHULMAN@galil.gov.il :או באמצעות פקס:
 ,04-9552440יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9552426 :שלוחה .0

הרשות לפיתוח הגליל

