
 

  המכרז תקציר הליך

  מנת"יעבור  SIEM/SOCלאספקת שירותי  מכרז :מכרזשם ה
  2021/022 :מס'

  .מכרז פומבי סוג המכרז:

ניהול שירותי אבטחת מידע וניהול אירועים, באמצעות מערכת אספקת : תמצית השירות המבוקש
) ובאמצעות Security Information and Event Management – SIEM( אבטחת מידע ואירועים

  למנת"י. )Security Operations Center – SOCמוקד אבטחת מידע (

  מועדי המכרז:

  הערות:  שעה  תאריך  

מועד אחרון להגשת 
  שאלות הבהרה:

  
23.08.2021  12:00  

שליחת שאלות 
ההבהרה תהיה לפי 
הנוסח שבמסמכי 
המכרז אל כתובת 

מייל: ה
tenders@jtmt.gov.il  

מועד אחרון להגשת 
  הצעות:

  
  

27.10.2021  
  12:00  (מעודכן)

ההגשה תהיה למשרד 
הצוות, בניין כלל, רח' 

, בשעות 97יפו 
הפעילות של הצוות 

ה', בין -אבימים 
  .17:00 – 8:00השעות 

  

 על המציע לעמוד בתנאי הסף הבאים: 

  

  למכרז.  5.2, 5.1המציע עומד בכל הדרישות הטכניות המפורטות בסעיפים 

 המערכת המפורטת בהצעת המציע, מקיימת את כל התנאים הבאים: : המערכת המוצעת 

o למועד האחרון להגשת  המערכת תהווה תוכנת מדף המשווקת לפחות בשלוש השנים שקדמו

 הצעות במכרז.

o  נכון למועד הגשת ההצעה, המערכת מותקנת ומופעלת לפחות בעשרה גופים ציבוריים 

o מקורות מידע שונים. המציע יצרף להצעתו  200 -המערכת מסוגלת לאסוף נתונים מיותר מ

 מסמך/ים המפרטים יכולות המערכת ביחס לדרישה זו.

 המציע:  

o צרן המערכת המוצעת להתקין את המערכת שבאמצעותה יסופקו ידי י-המציע מוסמך על

השירותים, או שיש לו הסכם בקשר להתקנת המערכת, עם יצרן המערכת או כל גורם המוסמך 

 ידי היצרן להתקין את המערכת. המציע יצרף להצעתו אישור הסמכה או הסכם כאמור.-על

o  גופים ציבוריים לפחות, ואשר המציע סיפק את השירותים ממוקד הנמצא בישראל, לשלושה

חודשים לפחות בשלוש  24השירותים כאמור ניתנו לכל אחד מהם, במשך תקופה רצופה של 



 

חודשים באמצעות  12השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מתוכן, לפחות 

 המערכת המוצעת בהצעתו, המתקיימים בהם התנאים הבאים לגבי כל גוף בנפרד:  

o  מקורות מידע שונים כגון  10תחנות קצה לפחות, שמנוטרים בו לפחות  500בעל

Firewall, EPP, IPS  שרתי ,Windows שרתי ,Linux,NAC  נתבים, מתגים, בסיסי

  ועוד. DLPנתונים, בקרים,

o  הכמות הממוצעת החודשית של אירועים אשר התקבלו במערכת מאותם מקורות מידע

 ).1,000EPS  )Events Per Secondהינה לפחות 

המציע יצרף להצעתו אישורי לקוחות או הסכמים לאספקת השירותים בהיקף ובתנאים 

 כמפורט בסעיף זה להוכחת עמידתו בתנאי זה.

o  המציע מחזיק באישור תקף, כי המציע או מוקד אבטחת המידע במסגרתו סיפק המציע את

 ISO 27001:2013השירותים כאמור נבחן ונסקר על גוף התעדה ישראלי ונמצא עומד בדרישות 

o  המציע מעסיק באופן קבוע ורציף במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

אנשי צוות מקצועיים בתחום  8  וש שכר או כפרילנסרים) לפחותבמכרז (כעובדים מטעמו בתל

אנשי צוות  4בתפקידים שונים (אנאליסט, בקר, מנהל משמרת וכו'), מהם לפחות  SOC -ה

 בעלי ותק של שנה לפחות בתפקידים כאמור, במציע או אצל מעסיק אחר. 

        

 

  

 ותתגלה. ככל הנוחות לשםומובא  הינו תקציר להליכי המכרז זה מסמך הבהרה:
 הנוסח הינומסמכי המכרז  נוסחמסמכי המכרז, ל בתקציר האמור ביןסתירה 

 .המחייב


