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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים  )92(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג – 3223

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת שערי ריבית בע"מ בפטור
ממכרז לפי תקנה  )42(3לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) ,לצורך אספקת שירותי מידע אודות:
ציטוטי ריביות המשמשים גופים מוסדיים (קופות גמל ,קרנות פנסיה וחברות ביטוח) לצורך שיערוך
נכסי חוב בלתי סחירים ומידע אודות שערוכים פרטניים (מידע היסטורי ומידע שוטף)1
רצ"ב חוות-דעתה של גב' גיתית גור-גרשון ,מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות ,לפיה חברת שערי
ריבית בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את המידע האמור בהתאם לצרכי הרשות1
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות
הדואר האלקטרוני לכתובת ,ritay@isa.gov.il :לגב' ריטה יעקב ,לא יאוחר מיום  ,93.39.9139יש
לוודא כי הפניה התקבלה ,אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר1
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לכבוד
חברי ועדת המכרזים
הנדון :התקשרות עם חברת שערי ריבית בע"מ כספק יחיד
המחלקה הכלכלית עובדת במשותף עם המחלקות השונות ברשות ניירות ערך ("הרשות") ומספקת להן
ייעוץ כלכלי במגוון רחב של נושאים 1במסגרת פעילותה עוסקת המחלקה בפיתוחה של תשתית המידע
הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה 1מאגרי המידע המשמשים את
המחלקה הכלכלית בעבודתה השוטפת כוללים נתונים שמקורם בדיווחי הגופים המפוקחים ישירות על ידי
הרשות ובנתונים נוספים הנרכשים מספקי מידע חיצוניים1
לשם ביצוע תפקידיה נדרשת הרשות להרחיב את תשתית המידע שברשותה כך שתכלול מידע אודות
ציטוטי ריביות המשמשים גופים מוסדיים (קופות גמל ,קרנות פנסיה וחברות ביטוח) לצורך שיערוך נכסי
חוב בלתי סחירים ומידע אודות שערוכים פרטניים (מידע היסטורי ומידע שוטף)1
חברת שערי ריבית בע"מ זכתה שוב במכרז פומבי שפרסם משרד האוצר לבחירת חברה שתספק את שערי
הריבית חסרי הסיכון ואת פרמיות הסיכון ,לצורך שיערוכם של הנכסים הלא סחירים המוחזקים על-ידי
הגופים המוסדיים1
משרד האוצר קבע כי על כל הגופים המוסדיים לשערך את הנכסים הלא סחירים המוחזקים על-ידם
בהתבסס על שערי הריבית שתספק חברה זו בלבד1
לכן ,ככל שרשות ניירות ערך נזקקת לציטוטי הריביות המשמשות את הגופים המוסדיים ,אין היא יכולה
לרכוש מידע זה אלא מחברת שערי ריבית בע"מ ,שהיא הספק היחיד של מידע זה ,מכוח זכייתה במכרז של
משרד האוצר1
לאור האמור לעיל ,בכוונת הרשות להתקשר עם חברת שערי ריבית בע"מ כספק יחיד1
עלות ההתקשרות כוללת עלות חודשית שוטפת בסך של  ,₪ 2,000לא כולל מע"מ .כמו-כן ,עלות של קבלת
נתוני מטריצה היסטוריים היא של  ,₪ 4,000לא כולל מע"מ לחודש לפי דרישה 1
משך ההתקשרות המתוכנן הינו בהתאם לתקופת ההתקשרות של משרד האוצר עם החברה  2 -שנים עם
אופציה להארכה בשנתיים נוספות ,או לתקופה קצרה מהאמור במקרה בו משרד האוצר יתקשר עם חברה
אחרת1

בכבוד רב,
גיתית גור-גרשון
המחלקה הכלכלית
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