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 24/3/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 קוגניגו מחקר בע"מיחיד: להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

וקטלוג  מיפוי ,הסכם שנתי מתחדש לשימוש במערכת לאיתור וזיהוי מאגרי מידע :מהות ההתקשרות

 מידע פרטי.

 .נוספות לארבע  שנה אחת ואופציה להארכה :תקופת ההתקשרות

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00בשעה  4/4/2019 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10בתוך 

 

 שבלינק כאןכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת פניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 19/03/2019תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 יחידחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק הנדון: 

 ( לתקנות חוק חובת המכרזים18) 3בהתבסס על תקנה  יחידאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 
 .2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

מיפוי  ,הסכם שנתי מתחדש לשימוש במערכת לאיתור וזיהוי מאגרי מידע: ההתקשרותמהות 
 וקטלוג מידע פרטי.

 קוגניגו מחקר בע"מ: שם ספק

 נוספות לארבע  שנה אחת ואופציה להארכה: תקופת ההתקשרות

 : יחידהנימוקים לספק 

 מספר שלבים:כלל העוסקים בעניין אשר ספקים כל תהליך של בדיקת אוניברסיטה קיימה ה

 .בחינת כלל הפתרונות הטכנולוגיים המוצעים בשוק .1

 .בחירת הספקים לפי היכולות הנדרשות באוניברסיטה .2

 המנדטורית  הדרישההם יקביעת תנאי סף לעמידה בדרישות האוניברסיטה ובינ .3
 .לבסיסי הנתונים המרכזיים של האוניברסיטה ותהתחברל

ברשת האוניברסיטה עם בסיסי הנתונים  הטמעה, הערכת יכולות הביצוע של המערכות .4
 המרכזיים ומתן ציונים.

 

 Data Sense מערכתשל  תהייחודיויכולות הלאחר תהליך ההשוואה של בדיקת הספקים, נתגלו 
 המסופקת על ידי קוגניגו מחקר בע"מ:

 החוק האירופאי לפי  איתור וזיהוי מאגרי המידע בתחנות הקצה ברחבי האוניברסיטה .1

GDPR ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות. 

 כדי לבצע את האיתור והזיהוי של מידע רגיש בשרתים ובתחנות הקצה אין צורך .2
 התקנות של סוכנים.ב

 מממשק מרכזי.המכילים מידע רגיש  של קבצים (העברה\מחיקהשליטה )יכולת קיימת  .3

 חלוקה אוטומטית של המידע הרגיש לפי קטגוריות.ישנה  .4

 וכן מערכתבהגדרות ביצוע לא נדרש ידע טכני מוקדם ל ,ינטואיטיביתמערכת פשוטה ואה .5
 ליצירת חוקים וקטלוג מידע.

 לאור האמור לעיל ובנסיבות העניין,  אנו מבקשים להגדיר את קוגניגו כספק יחיד.

 בברכה,

 אורן בן שלוםשם: 

 CISOתפקיד: 
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