162102.01.
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לסעיפים  )92(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג3223-

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת פרדיקטה בע"מ (להלן:
"פרדיקטה" או "החברה") בפטור ממכרז לפי תקנה  ).2(.לתקנות חובת המכרזים (ספק יחיד),
לאספקת שירותי מידע אודות סדרות האג"ח הלא סחיר ,אחזקות קופות הגמל והמלצות אנליסטים
הנדרש לצורך הפעילות השוטפת של המחלקה הכלכלית ברשות2
ההתקשרות המבוקשת עם חברת פרדיקטה בע"מ הינה מיום  12102.01.עד ליום  .121.2.013עם
אופציה להארכה בשנה נוספת (2).016
עלות ההתקשרות השנתית כיום בעבור שירותי המידע היא בהיקף של כ ,₪ 00,000-לפני מע"מ2
רצ"ב חוות-דעתה של גב' גיתית גור-גרשון ,מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות ,לפיה חברת
פרדיקטה 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  26.33.9033יש לוודא
כי הפניה התקבלה 2אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר2
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.2102.01.
לכבוד
ועדת המכרזים

הנדון :התקשרות עם ספק יחיד  -חברת פרדיקטה בע"מ
המחלקה הכלכלית עובדת במשותף עם המחלקות השונות ברשות ניירות ערך ("הרשות") ומספקת להן
ייעוץ כלכלי ונתונים במגוון רחב של נושאים 2במסגרת פעילותה עוסקת המחלקה בפיתוחה של תשתית
המידע הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה 2מאגרי 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 למידע אודות סדרות האג"ח הלא סחיר ,אחזקות מוסדיים והמלצות
אנליסטים ,שאינם חלק ממאגרי המידע שמקורם בדיווחי הגופים המפוקחים על ידה2
מדובר במאגרי מידע ייחודים (אחזקות מוסדיים ואג"ח סחיר) שהקימה פרדיקטה בשיתוף עם משרד
האוצר 2המאגר כולל נתונים על פירוט הנכסים המוחזקים על ידי המשקי עים המוסדיים לטווח ארוך
(קופות גמל ,קרנות פנסיה ,וחברות ביטוח) ברמת הנכס הבודד ונתונים על אג"ח לא סחיר המוחזק על-
ידם 2מדובר בבסיס נתונים רחב מאוד המאפשר ,על בסיסו ,לתחקר את אחזקות הגופים המוסדיים
באפיקי ההשקעה השונים (ני"ע ,פיקדונות ,הלוואות וכו') 2כמו-כן המאגר נמצא בשימוש רגולטורים
אחרים ושחקנים גדולים בשוק2
מאגר האנליסטים מרכז המלצות אנליסטים המתפרסמות באתרים שונים ומאפשר שליפה של כל
ההמלצות כמקשה אחת2
ככל שידוע לנו ,חברת פרדיקטה היא היחידה המרכזת את הנתונים ,בכל אחד מהתחומים המפורטים,
כמאגר מידע ממנו ניתן לשלוף נתונים לצרכים שונים ולפי חיתוכים שונים2
בבדיקה שערכה הרשות מול רגולטורים אחרים ,שחקנים בשוק וחיפושים באינטרנט נמצא שחברת
פרדיקטה היא היחידה המספקת שרותי מידע אלה 2לכן ,ככל שרשות ניירות ערך נזקקת למידע האמור,
אין היא יכולה לרכוש מידע זה אלא מחברת פרדיקטה בע"מ ,שהיא הספק היחיד של מידע זה2
בכבוד רב,
דר' גיתית גור-גרשגורן
המחלקה הכלכלית
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