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לקבלת שירותי אינטגרציה למערך חברת ספיידר בע"מ עם התקשרות 
 התקשורת ואבטחת המידע של החברה

 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

חברת החליטה על התקשרות עם "( החברה)להלן: "החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ 

קבלת שירותי אספקה, תחזוקה ואינטגרציה בפרויקטים המשלבים  לצורךבע"מ ספיידר 

 .תקשורת ואבטחת מידע

לחברה , ושל היועצים המשפטיים, (כנספח א')מצ"ב  על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע

ה היכולות ישנו מערך מחשוב ספציפי וייחודו אשר הוקם על ידי חברת ספיידר ול

הייחודיות להמשיך ולתפעלו באפן רציף ותקין אשר לא יגרום נזק או ייצור סיכון לחברה 

 & Checkpointתוצרת  Firewallמערכות השירותים המוענקים כוללים:  .ולמערכותיה

juniper מערכות הגנה על שרותי הפורטלים וגישת מספונים אל מערכי היצור ,F5 מערכות ,

, Force Point (Websense)מת ודליפת מידע חסוי מהחברה ואל החברה סינון ובקרת זרי

ניהול כלל מערכות התקשורת הארגוניות בתוך המתחמים ובין האתרים השונים, ניהול, 

 ברחבי החברה. WiFiהפצה ואבטחת התקשורת האלחוטית 

 .₪ 690,000 -, והיקפה מוערך בכחודשים 36-הינה לתקופת ההתקשרות עם הספק היחיד 

רשאי  ,, ומעוניין לעשות כןלחברה את השירותים כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק

 ולערער על החלטת הועדה. 12.00בשעה  04.10.2018לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 

 

    בכבוד רב,

 דני הוכמן

 מנהל מערכות מידע
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