
מקורות חברת מים בע"מ 
ועדת המכרזים המרכזית

שירות מנוהל לניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה באמצעות תוכנה מכרז ל
  ייעודית

 ש/  67 – 1220מכרז מס' 

ודחיית מועד הגשההודעה על שינוי תנאי סף 

בהמשך לפרסום קודם בנושא מבקשת מקורות חברת המים בע"מ להודיע בזאת כי תנאי הסף למכרז הנידון עודכנו. 

 לאור העדכונים שנעשו, מודיעה מקורות בזאת כדלקמן.

 תנאי הסף הדן בניסיון המציע שונה ומעתה ייכתב באופן הבא:

השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות  3 במהלךהמציע סיפק   - המציע ניסיון

לקוחות  3 -למכרז זה, שירות מנוהל של אבטחת מידע בשרשרת אספקה באמצעות תוכנה ייעודית ל

לפחות  לקוחותספקים שונים כאשר השירות ניתן לכ"א מה 30לפחות אשר לכל אחד מהם מנוטרים לפחות 

הלקוחות הנ"ל, בעצמו או באמצעות  משלושתו כן, המציע ביצע, לפחות לאחד חודשים ברציפות. כמ 6 

( על רשת הספקים.האינטרנט מכוון חיצוניותאבטחת מידע ) סריקות ביצועמשנה מטעמו,  קבלן 

.הרישום סלמלא שוב את טופאינם צריכים  קבלו את מסמכי ההליךנרשמו ושכבר  מציעיםיודגש, כי 

 ". SourcingVisionמקוונת "מכרזים המערכת הבאתר מקורות ובלקבלת מסמכי המכרז על המציעים להירשם 

למלא להיכנס למודעת הפרסום נשוא הליך זה באתר האינטרנט של מקורות ללחוץ על 'פרטים נוספים' ויש  תחילה

 . רישוםהטופס את 

הודעת  "SourcingVision" המכרזים המקוונת  ערכתתשלח ממ בסמוך לרישום באתר מקורות או מס' שעות לאחריו

דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך גישה למערכת, קבלת מסמכים, הודעות והבהרות, ככל שתהיינה, 

והגשת הצעה באמצעות המערכת. יש לאשר הדוא"ל באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת הדואר 

 דעת הדוא"ל. האלקטרוני" המופיע בתחילת הו

 הינם:המועדים המעודכנים בהליך 

מיום לא יאוחר  בלבד "SourcingVision"של מקורות מערכת המקוונת באמצעות הההצעות תוגשנה 

 .בצהריים 12:00בשעה  2.20201.32

מר אביטל אבי ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל)בהתאם לפורמט שבמסמכי ההליך( לבירורים, שאלות והבהרות 

 12:00 בשעה 2.20201.12 מיוםוזאת לא יאוחר מערכת המכרזים המקוונת של מקורות בלבד באמצעות 



   

 

   

 

בנייד שמספרו  בווטסאפ בלבדאו \ו 707735/3521-370 בטלפון וא"לדה. יש לוודא קבלת יםיבצהר

050-7283130 . 

חלק בלתי נפרד ממסמך  נההוותציאלים בהליך זה, ונבכתב לכלל המציעים הפוט נהימסרתתשובות לשאלות 

על את מקורות, ואין להסתמך  תחייבנהבכתב  נהימסרתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות ש זה.

 .בלבד כל תשובה שניתנה בע"פ

 
 ועדת המכרזים המרכזית

 

 ט של מקורות מדור מכרזיםנהמודעה פורסמה באתר האינטר

 

http://www.mekorot.co.il 

 

 העברית והן בעיתונות בשפה הערביתהמודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה 

 יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית 

http://www.mekorot.co.il/
http://www.mekorot.co.il/
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