רשותניירותערך
 8במאי2013 ,

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לתקנות  (29)3ו3-א
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-
רשות ניירות ערך )להלן "הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת
י.ב.מ ישראל בע"מ )להלן "י.ב.מ"( כספק יחיד ,בהתאם לתקנות  (29)3ו3-א לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-וזאת לצורך המשך תחזוקה ,תפעול ופיתוח של
מערכת  Groupwareהמבוססת על  LOTUS Notes Dominoועל מגוון מוצרים
נלווים נוספים ,כמפורט בחוות הדעת הנלווית.
רצ"ב חוות דעתה של יעל תנחומא ,ממחלקת מערכות מידע ברשות לפיה חברת
י.ב.מ הינה הספק היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות המבוקשת.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות
בכתב בדואר אלקטרוני  ,Yaelt@isa.gov.ilלא יאוחר מיום  .2/6/2013יש לוודא
כי הפניה התקבלה .אישור קבלה יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
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הנדון :כוונה להתקשר עם ספק יחיד  -חברת י.ב.מ כ"ספק יחיד" לצורך תחזוקת
מערכת ה GROUPWARE-ברשות ניירות ערך
רקע
י.ב.מ זכתה בסוף שנת  2001במכרז פומבי להקמת מערכת ניהול משרד  GROUPWAREשל
רשות ניירות ערך )להלן "הרשות"( .המערכת עלתה לאוויר ב .1/9/2002-ההסכם הוארך לאחר
שאושר על ידי ועדת המכרזים של הרשות בשנת  ,2009לתקופה של  5שנים.
פירוט
פרויקט  GROUPWAREכולל כיום:
 .1מערכת ניהול משרד:
א .מערכת דואר אלקטרוני.
ב .יומן.
ג .ממשק ל"טלפונים חכמים"  IPHONE -ו.BLACKBERRY-
ד .משימות.
ה WORKFLOW .ארגוני להעברת מידע )כגון פניות ציבור( וכד'.
 .2ארכיון מרכזי הכולל  15מאגרים נפרדים והמשמש את כל מערכות המסמכים של הרשות
ומורכב מ:
כ 100-טפסי ארכוב ושליפה מתוחכמים המותאמים לצרכי הרשות והמחלקות
א.
השונות.
מנגנוני הרשאות ,מידור ואבטחה ייחודיים ברמת ארכיון וברמת מסמך.
ב.
ממשק לקליטת דיווחים אלקטרונים מאתר הדיווח של מגנא.
ג.
משמש כארכיון לאחזור מסמכי מתוךאתר ההפצה של מגנא.
ד.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת מחלקת חקירות.
ה.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת התפעולית.
ו.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת ה.BI-
ז.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת יעל.
ח.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת .Red Flags
ט.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת כוח אדם.
י.
ממשק לקליטת מסמכים ממערכת הנהלת החשבונות של הרשות.
יא.
ממשק לקליטת מסמכים פנימיים שהרשות עצמה מייצרת.
יב.
ממשק לקליטת מסמכים חיצוניים שמתקבלים במייל ,בפקס או בדואר.
יג.
התממשקות עם מערכת חיצונית לקבלת מסמכים.
יד.
יכולות אחזור הן ברמת כל מערכת ,והן ברמת הארכיון כולו.
טו.
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 .3ביצוע ממשקים בין מערכות שונות ברשות:
א .קליטת נתוני טפסי תשלום מתהילה והכנסתם לתפעולית.
ב .העברת מסמכי מגנא למערכת .BI
ג .ממשקים עם מערכת יעל.
ד .ממשקים עם מערכת האדמיניסטרציה של מגנא.
ה .ממשק למערכת החיפוש.
ו .ממשק לפורטל )בהקמה(.
 .4יישומי נוספים שפותחו:
א .האדמיניסטרציה של מערכת יעל.
ב .מערכת ניהול תוכנית עבודה.
ג .מערכת משימות שמקושרת לחלק ממסמכי הארכיון.
ד .דוחות על טפסים ותהליכים בארכיון.
 .5תשתיות:
א .המערכת מורכבת מ 16-שרתים ב 3-אתרים.
ב .עותק מארכיון הרשות נמצא ב 6-שרתים שונים ב 3-אתרים גאוגרפיים שונים.
ג .מערכת  GROUPWAREוהיישומים השונים מתוכננים ופועלים ברציפות עבודה
 24*7*365מול כלל המערכות והמשתמשים.
 .6טכנולוגיה  -מוצרי תוכנה של :IBM
א Cluster .של שרתי לוטוס נוטס דומינו
בSame time .
גTraveler .
דTSM .
הWebSphere Edge Server .
וWebSphere Application Server .
 .7טכנולוגיות הפיתוח:
א .פיתוח DLLים
ב .פיתוח JAVA
ג .פיתוח J2EE
ד .פיתוח widgets
ה .צריכה ואספקת  Web servicesבאמצעות  WASודומינו
ו .שימוש ב  policy setsו  bindingלמימוש WSS
ז .פיתוח VB
ח .ממשקים עם אקסל ,וורד
ט .חתימה אלקטרונית
יXPages .
יא .שימוש בCrawler-
יב .ממשקי JDBC
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יג .מנגנוני  Crawlingשל אתרי אינטרנט
ידLotus scripts .
טוJava scripts .
טז.Lotus Formula .
סיכום
לאחר ביצוע בחינה ברשות לעניין מתן שירותי התחזוקה והתפעול האמורים נמצא כי לא קיימים
גופים שיכולים לתת מענה לכל הדרישות המפורטות לעיל וכי י.ב.מ הינה הספק היחיד העומד
בקריטריונים הנדרשים לצורך מתן השירותים המפורטים לעיל ,כדלקמן:
א.
ב.
ג.

היקפי מחזור ופעילות גבוהים שיבטיחו המשך תמיכה ושירות לשנים הבאות.
יכולת מקצועית להבטיח תמיכה במערכת במשך חמש השנים הבאות ,ברמה של  ,7*24עם
מחויבות להמשך התמחות בכל הטכנולוגיות הנדרשות וביצוע אינטגרציה ביניהן.
קיומו של צוות של מומחים בכל התחומים המוזכרים לעיל ,הכולל גיבוי אנושי לכל תחום,
וכן מנהלי פרויקטים עם ניסיון מוכח בתחומים אלו ,כולל קיומם של מומחים בתחום
מפתחי  ,WebSphere administrators ,Domino administrators ,J2EE ,JAVAמפתחי
לוטוס ,מפתחי  ,VBמפתחי .HTML

לאור האמור לעיל אנו סבורים כי חברת י.ב.מ מהווה "ספק יחיד" ,כהגדרתו בתקנה  (29)3לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג ,1993-בעניין זה.
לפיכך מודיעה בזאת הרשות על כוונתה להתקשר עם חברת י.ב.מ בפטור ממכרז ,בעילה של "ספק
יחיד" ,לתקופה של  5שנים ,בעלות כוללת של כ 2.5-מיליון ש"ח  +מע"מ עבור תחזוקה ותפעול וכן
סכום היכול להגיע עד ל 3.5-מיליון  ₪עבור שו"שים.
הרשות שומרת לעצמה את האופציה להארכת ההתקשרות בשנתיים נוספות.

בברכה
יעל תנחומא
סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע
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