
חטיבת טכנולוגיה
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2022פברואר  17

לרכש ותחזוקת  תים תוכנה  חברת  –הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
   REVIVESECתוכנת 

 חברת מקורות בזאת מודיעה 1993 ג"התשנ, המכרזים חובת תקנות להוראות בהתאם

 בשל יחיד כספק " בע"מ תים תוכנה  " חברת עם להתקשר בכוונתה כי מ"בע מים

 .בנושא המומחיות

 .יחיד בספק מדובר כי, במקורות המקצועי הגורם של מכתבו זו להודעה ב"רצ

 למקורות לפנות רשאי ההתקשרות את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי הסבור אדם

 בצהריים. 12:00  בשעה  2022/02/28 מיום יאוחר לא וזאת בנושא

:דוא"ל באמצעות, בלבד בכתב, למר אברהם וכניש להעביר יש כאמור פניות

 o-avachnnish@mekorot.co.il. 

 טלפון ומספרי כתובת ,מלא שם לרבות) הפונה של המלאים פרטיו את לצרף יש פניה לכל

 הנטענות הטענות בדבר אסמכתאות ולצרף, האחר הספק של פרטיו את וכן( ונייד קווי

 .בפניה
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 לכל המעוניין
 

 

 REVIVESECלתחזוקת תוכנת תוכנה לרכש ו תים הודעה על כוונה להתקשר כספק יחיד עם חברתהנדון : 
 
 

 .. CHECKPOINTמקורות עושה שימוש  מערך אבטחת מידע בתקשורת של חברת  .1

בהסתמך  יבאופן אוטומט IPמטית שתאפשר הפעלה של חסימת כתובות ובשל ריבוי איומי סייבר נדרשת מערכת אוט .2
שתתאפשר הגנה בזמן אמת על רשת מקורות מפני על מאגרי מידע של חברה המזהה באופן רציף כתובות כאלו , כך 

 זדוניות בזמן אמת  וללא צורך בהמתנה לביצוע חסימה ידנית על ידי אנשי המחשוב . IPאיומים  המגיעים מכתובות 

 הדרישה .מקורות בחנה שימוש בכלים שונים לצורך מימוש  .3

שמשווק על ידי  REVIVESECשל חברת לאחר בדיקות עולה כי המוצר היחיד המסוגל לבצע דרישה זו הוא מוצר 
 חברת תים תוכנה.

 2022מחברת תים תוכנה  REVIVESECלרכוש את מוצר בכוונת מקורות  .4

 שנות שירות ותחזוקה למוצר , הטמעה והדרכת שימוש. 3כולל  .5

 

  .  REVIVESECתוכנת לרכש ותחזוקת   ספק יחידהמשווקת היא תים תוכנה ,חברת למיטב ידיעתנו  .6
 
 
 
 

 
 ,בברכה 

 
 עופר מידזינסקי 

 מנהל יחידת מע' מידע
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