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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 CMS
קומפיוסנטר בע"מ כספק יחיד ,בהתאם לתקנות  (29)3ו3-א לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג -
) 1993להלן "תקנות חובת המכרזים"( וזאת לצורך מתן תמיכה לשימוש בתוכנת אקרובט עם
 ISASIGלטובת יצירת קבצי  PDFלדיווח במגנ"א.
רצ"ב חוות דעתה של שים רסקין ,סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע לפיה חברת CMS
קומפיוסנטר בע"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  ,michrazim@isa.gov.ilלא יאוחר מיום  .1.1.2012יש לוודא כי הפניה התקבלה על
ידי הרשות בטלפון – .02-6556456

רשות ניירות ערך
08/12/2011
הנדון :כוונה להתקשר עם ספק יחיד  -תמיכה ותחזוקה לתוכנת האקרובט עבור מדווחי רשות
ניירות ערך
המדווחים במערכת מגנא עושים שימוש בתוכנת  Acrobatעם רכיב  ISASIGליצירת קבצי PDF
המותאמים למגנא .תמיכה מעבר לשנה הראשונה של השימוש ניתנת בתשלום נוסף ,וממומנת ע" י
רשות ניירות ערך )להלן "הרשות"( זאת כדי למנוע מצבים שבהם המדווחים נתקלים בקשיים
ובתקלות בהכנת קבצים לדיווח מבלי שיהיה להם מענה הולם לבעיות אלו.
מבירור שעשתה הרשות עולה שחברת  CMSקומפיוסנטר בע"מ היא החברה היחידה בארץ
המורשית לספק תמיכה ל) Acrobat-כולל לרכיב ה ISASIG-שפותח ייעודית עבור הרשות ,על גבי
הפלטפורמה של  ,(Acrobatעבור מדווחי מגנא .לחברה הכרות עמוקה וייחודית עם רכיב ה -
.ISASIGבנוסף ,חברת  CMSהנה הגוף הרשמי היחיד המסוגל לתת שירותי תמיכה מסוג זה
בהיקף נרחב ,כפי שנדרש בענייננו נוכח הכמות הגדולה של המדווחים המשתמשים במגנא.
לאור האמור לעיל ,אנו סבורים כי  CMSמהווה "ספק יחיד" כהגדרתו בתקנה  (29)3לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג  1993-בעניין זה.
לפיכך מודיעה בזאת הרשות על כוונתה להתקשר עם  CMSבפטור ממכרז בעילה של "ספק יחיד",
לשם מתן תמיכה למדווחי המגנא בשימוש בתוכנת אקרובט עם רכיב .ISASIG

כל אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות ניירות ערך
בדוא"ל  michrazim@isa.gov.ilוזאת עד ליום  ,25/12/2011ולהודיע על כך לרשות.

שים רסקין
סגנית מנהל מחלקת מערכות מידע

