
 

 

 

 2020מאי  11
   "ז אייר תש"ףי

 

להקמת ענן עבור הרשויות  RFI  פניה לקבלת מידע 
 המקומיות

 

 רקע: .1

( הוא גוף בו מאוגדות כל העיריות "המרכז"מרכז השלטון המקומי בישראל )ע"ר( )להלן: 
הרשויות  202השלטון המקומי כל כיום חברות במרכז  בישראל. והמועצות המקומיות

 מועצות מקומיות. 127ערים ועוד  75המקומיות העירוניות: 

תפקידו העיקרי של המרכז לייצג את הרשויות המקומיות ולקדם את ענייניהן בפני הכנסת 
 ומול גורמי הממשלה השונים וכן בפני מוסדות וארגונים ממלכתיים וארציים.

 כללי : .2
ענן אשר  לגבי יכולות הספקים להקים בעבורוקבל מידע מקומי מעוניין להשלטון המרכז  2.1

 .להלן 4-5, בהתאם לסעיפים ישמש את הרשויות המקומיות
שלב כל שהוא משלבי לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות  מקדמית,הפניה הינה פנייה  2.2

 מכרז או ההתקשרות כל שהיא של המרכז עם מי מהמציעים.
 בדרך של מכרז אואם  , בין  הליך זהלהמשיך  המרכז  שום התחייבות כלשהי של  מזו  אין בפניה   2.3

 בהליך התקשרות אחר כלשהו. 
 המרכז תיצור התקשרות כלשהי בין  הפניה, המענה או הצגת השירותים על ידי הספקים לא 2.4

 בכל צורה או דרך שהיא. המרכז לבין מי מהספקים ולא תחייב את 

 שלבי ההליך: .3
 8.6.2020הגשת מענה עד לתאריך  3.1
  .בחינת המענים 3.2
 הזמנת כל מי שהגיש מענה להצגת הפתרון בפני צוות מקצועי שייקבע על ידי המרכז. 3.3

 

 השירות המבוקש: .4

בתחום הקמת  וניסיוןיכולת  ,מעוניין לקבל מידע מספקים בעלי ידעמרכז השלטון המקומי 
 .משתמשים 20,000היקף של מעל בבפרט  Cloud  Hybridהיברידיוענן שרותי ענן 

תקשורת  רשתות, שרתים מסוגים שונים, מערכי אחסוןמשאבי מחשוב, על הענן לספק 
ם ומבוזרים, שירותי מיטוב ביצועים, ימרכזי שירותי ניהול, ותוכנות אפליקציות ,מאובטחות

ללא פגיעה ביכולת הניהול  הפרדה בין העננים הרשותיים, ים ומבוזריםישרותי התראה מרכז
 .'וכו המרכזי

 :תאור היישום וצרוף אסמכתאות בתחומים הבאים  ,מידעאת העל המענה להכיל לפחות  .5

אם ברמה המקומית ואם ברמה  ,הקיים לו בתחומי הבקשה ניסיוןולתאר את ההמציע ח על   5.1
 ולצרף אסמכתאות  .תבינלאומיה

 .4הצרכים המתוארים בסעיף תו לענות על ויכול הפתרון המוצע  רתיאו 5.2



 

 הצורך." על פי תו למספר רב של "ענן רשותיויכולת חלוקמבנה הענן  5.3

 .או תת ענן רשותיהענן הרשותי התראה ברמת הענן וכמו כן ברמת  מנגנוני 5.4

ניהול עצמי, ניהול מרכזי או ניהול משותף של הרשות מנגנוני ניהול בתצורות שונות כגון  5.5

 והמרכז.

 םוהשירותיהשונות מערכת ניהול הרשאות אשר תאפשר חלוקת הרשאות ברמות הענן  5.6

 השונים. 

על פי של גידול וקיטון  הקצאת משאבים דינאמית ,מקסימאליהמשאבים בצורה ניצול  אופן  5.7

  , מערכת ניתוח ביצועים והמלצות לפעולה.דרישה

 קלות הביצוע.ניצול המשאבים ו אופן ביצועתאור  5.8

 גדילה בלתי מוגבלת.ור אופן  ויישום תא 5.9

 .זמני תגובה מהיריםמנגנוני ניתוח "צווארי בקבוק" ועומסים אשר יבטיחו  5.10

 . Gdpr-מענה לתקנות הגנת הפרטיות וה 5.11

 .DR, מענה להמשכיות עסקית 5.12

 החיבור בין האתרים השונים.  רתיאו פריסת השרתים )גאוגרפית(, רתיאו 5.13

ניתן להציע מספר מודלים. אין להגיש הצעת מחיר, אלא  –מודל תמחור המקובל בשוק  5.14

 לתאר את המודל, על בסיסו, לדעת המשתתף, יש להגיש הצעות במכרז )ככל שיתפרסם(.

מנגנון חישוב כלכלי על פי ביצוע בפועל וצריכת משאבים לרבות חישוב עלויות קיום אישור  5.15

 .במשאבי המחשובהשימוש בטרם יישום 

 מערכת הקמת שרותים ושרתים .תאור והצגת  5.16

 גוגל וכו. ,365ציבוריים הקיימים כיום כגון העננים לממשקים לשרתים ו 5.17

כל מידע אשר יאפשר למרכז להכיר את התחום והמענה המוצע לרבות יתרונות אל מול  5.18

 .הפתרונות האחרים הקיימים בשוק

 

המרכז רשאי לעשות במידע שיתקבל שימוש בהתאם לשיקול למען הסר ספק מובהר בזה כי 
 דעתו הבלעדי, ולמשתתף לא תהיה טענה בנושא.

 

 אופן הגשת המענה : .6

בדואל  1.6.2020עד לתאריך  למנמ"ר מש"מ מר צחי שלום והבהרות ניתן לשלוח שאלות  6.1

 zahi_s@masham.org.il 

וכמו כן במסירה ידנית במשרדי   , לפי הכתובת כמצוין לעיל,בדואלאת המענה ניתן לשלוח  6.2
תל  19ברחוב הארבעה  , במשרד מנמ"ר המרכז ,12:00בשעה  8.6.2020עד לתאריך  ,מש"מ
 .10קומה  אביב,

mailto:zahi_s@masham.org.il

