0221020210
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 השגים תוכנה בע"מ בפטור
ממכרז לפי תקנה  )02(3לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד) ,לרכישת מערכת אג"ח Triple A XChange
לצורך אספקת שירותי מידע שוטף והיסטורי אודות אגרות חוב לסוגיהן :נתוני מסחר ,דירוגים ,יתרות
במחזור ולוחות סילוקין ופרמטרים נוספים כמו מח"מ ,קמירות ,תשואה פידיון וכו' ברמה של מסחר
תוך יומי2
רצ"ב חוות-דעתה של גב' גיתית גור-גרשון ,מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות ,לפיה חברת השגים
תוכנה בע"מ הינה היחידה היכולה לספק את המידע האמור בהתאם לצרכי הרשות2
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  ,81319233יש לוודא
כי הפניה התקבלה ,אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר2
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לכבוד
חברי ועדת המכרזים
הנדון :התקשרות עם השגים תוכנה בע"מ כספק יחיד לרכישת מערכת אג"ח Triple A XChange
המחלקה הכלכלית עובדת במשותף עם המחלקות השונות ברשות ניירות ערך ("הרשות") ומספקת להן
ייעוץ כלכלי במגוון רחב של נושאים 2במסגרת פעילותה עוסקת המחלקה בפיתוחה של תשתית המידע
הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה2
מאגרי המידע המשמשים את המחלקה הכלכלית בעבודתה השוטפת כוללים נתונים שמקורם בדיווחי
הגופים המפוקחים ישירות על ידי הרשות ובנתונים נוספים הנרכשים מספקי מידע חיצוניים2
לשם ביצוע תפקידיה נדרשת הרשות להרחיב את תשתית המידע שברשותה כך שתכלול מידע אודות
אגרות חוב ל סוגיהן :נתוני מסחר ,דירוגים ,יתרות במחזור ולוחות סילוקין ופרמטרים נוספים כמו מח"מ,
קמירות ,תשואה פידיון וכו' ברמה של מסחר תוך יומי2
חברת השגים תוכנה בע"מ (להלן" :החברה") מספקת את הנתונים האמורים כאשר היתרון העיקרי של
החברה הוא באפשרות לשלוף מידע היסטורי ולא רק מידע שוטף 2כמו-כן החברה מפעם לפעם מפתחת
לבקשת המחלקה הכלכלית אפליקציות ייחודיות ,כגון חישוב תשואה לפידיון תוך יומית וכו'2
חלק מהנתונים קיימים גם במערכות מידע אחרות אבל לוחות סילוקין (מידע המאפשר לדעת היקפי
פירעונות עתידיים) ומידע היסטורי לא קיים אצל ספקי מידע אחרים2
בנוסף ,מרבית ספקי המידע בשוק ניזונים מהמידע שחברה זו מספקת2
לאור האמור לעיל ,בכוונת הרשות להתקשר עם חברת השגים בע"מ לצורך רכישת מערכת אג"ח (מערכת
 )Triple A XChangeכספק יחיד2
עלות ההתקשרות כוללת שרות למערכת אגרות חוב – תוכנת  3 ,Triple A XChangeעמדות ,לתקופה של
 10חודשים ,החל מ  2112110213ועד  0,6,2 :3111010213ש"ח (דמי שימוש חודשיים) 10 x
(חודשים)= ₪ 31,116לפני מע"מ2
משך ההתקשרות המתוכנן הוא למשך שנתיים עם אופציה לעוד שנתיים 2

בכבוד רב,
גיתית גור-גרשון
המחלקה הכלכלית
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