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 טתשע" חשוון  ד"י

 2020בפברואר  9

 לכבוד

 וועדת המכרזים

 חברה לביטוח בע"מ ענבל

 

  - בכפוף לבחינת קיומם של ספקים אחרים עם ספק יחידות בקשה להתקשרהנדון: 

 שירות גבוי נתונים וגבוי לקלטותל  Data Bank – חברת עם התקשרות 

 

   מהות ההתקשרות : .1

, ושחזור בוי נתוני החברה לעותק שלישי, ובנוסף גיבוי יומי של נתוני החברה לקלטות גיבויישירות לג

 .לפי דרישההנתונים 

 

 רקע: .2

ע"ג  offlineכדי לתת מענה לסיכוני סייבר כמו מתקפות כופרה וכד', יש צורך לבצע גיבוי שישמר 

 קלטות.

שחזור רוע המחייב שיחזור נתונים, הקלטות יאפשרו יהקלטות יגובו בתדירות יומית, ובמקרה של א

   נתונים בצורה בטוחה.

אף חברה בשוק הנותנת מענה לשירות אין  Data Bankלמעט חברת ובדיקותיי, למיטב ידיעתי 

 המבוקש.

 להלן הדרישות המבוקשות:

 אתר החברה.בהעברת הנתונים בתקשורת למערך האחסון שיותקן  .1

 של ענבל, באתר מאובטח וממוגן. 3 –( למערך הגיבוי של העותק ה Hostingרוח )יא .2

 גיבוי יומי לקלטות של עותק הגיבוי. .3

 שינוע קלטות הגבוי לאתר מאובטח וממוגן. .4

 ון בחברה.   סבמידת הצורך, ביצוע שחזור מעותק הקלטות למארז האח .5

 
 הקלטות עצמן יירכשו בהליך נפרד, לאחר בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון. אציין כי  .3

 .האגףבהתאם לשיקול דעת  -שנים. חידוש כל שנה 3 תקופת ההתקשרות : .4

( לתקנות חובת המכרזים, ובכפוף לביצוע בחינה של קיום 29)3: תקנה סימוכין משפטיים .5

שבבחינה זו יפנו  א)א( לתקנות חובת המכרזים. ככל3 בתחום לפי תקנה ספקים נוספים

ספקים הטוענים כי מסוגלים ליתן השירות הנדרש, יובאו פניותיהם לדיון בועדת המכרזים 

. , בצירוף חוות דעת הגורם המקצועי באשר לפניות אלו( לתקנות2א)א()3בהתאם לתקנה 
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אישור הועדה לבקשתי זו יהווה אישור סופי להתקשרות,  -ככל שלא יפנו ספקים נוספים

 ללא צורך בדיון נוסף. 

       

 

 בכבוד רב,         

   

 לילית לוי          

 סמנכ"ל מערכות מידע ענבל


