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הודעה על כוונה להתקשר עם חברת אורקל כספק יחיד בהתאם לסעיפים  )92(3ו3-א לתקנות חובת
המכרזים ,תשנ"ג3223-

רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת אורקל מערכות תוכנה
ישראל בע"מ (להלן" :אורקל" או "החברה") בפטור ממכרז לפי תקנה  ).2(3לתקנות חובת המכרזים
(ספק יחיד) ,לרכישת רשיונות שימוש לבסיס נתונים אורקל (להלן" :רישיונות") עבור מערכות מידע של
הרשות שפותחו על בסיס נתונים של אורקל2
ההתקשרות המבוקשת עם החברה היא לשלוש שנים ,לרכישת  41רשיונות בשלב זה (כולל שנת
תחזוקה אחת)  ,רישיונות נוספים ככל שנידרש בהתאם להרחבות המערכות האמורות ושנות תחזוקה
לרישיונות בהתאם לצורך2
תעריפי ההתקשרות הינם על פי הקבוע בהוראת תכ"ם מספר מ21.2.242
רצ"ב חוות-דעתו של מר נתן הרשקוביץ ,מנהל מחלקה מערכות מידע של הרשות ,לפיה חברת אורקל
הינה היחידה היכולה לספק את הרשיונות הנדרשים2
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות
הדואר האלקטרוני לכתובת simr@isa.gov.il :לא יאוחר מיום  293.3.32יש לוודא כי הפניה התקבלה2
אישור על כך יינתן בדואר אלקטרוני חוזר2
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אל :ועדת מכרזים
הנידון :הרחבת רישוי  DBשל  ORACLEלמערכות מידע ברשות
חלק ממערכות המידע של הרשות פותחו על בסיס נתונים של חברת  ,ORACLEבהתאם לכך אנו
נדרשים מדי שנה לרכוש שירות תחזוקה לבסיס הנתונים וכן לרכוש ,במידת הצורך ,רישיונות שימוש
בהתאם להיקף הפעילות במערכות2
במהלך השנים האחרונות ,מאז הקמת המערכות ועד היום חל גידול משמעותי בהיקפי השימוש
במערכות הרשות המבוססות  2ORACLEהגידול ברמת השימוש מהמערכת הצריך הגדלת כמויות
המשאבים של המערכת (הוספת מעבדים ושרתים) לרמה שתוכל לתת מענה מלא לצרכי הארגון ברמת
זמינות ושירותיות גבוהה2
במקביל לקצב הגידול שינתה חברת  ,ORACLEאת מדיניותה בנושא רישוי בסיסי הנתונים  -ממודל
שמנה את הרישיונות על בסיס מספר המשתמשים במערכת בו זמנית ( )concurrentלמודל שמחשב את
המספר המינימאלי של הרישיונות לפי כוח העיבוד של המערכת 2ולכן הרשות נדרשת להשלים את
מספר הרישיונות על פי המודל החדש2
היות ומדובר על הרחבה של מערכות מחשוב קיימות אשר פותחו על בסיס הנתונים של ,ORACLE
אין אפשרות לבצע את ההרחבה באמצעות בסיס נתונים אחר ואין דרך להשלים את החסר באמצעות
מוצרים אחרים .לפיכך  ORACLEהיא היחידה שיכולה לספק את הרשיונות הנדרשים.

בברכה,
נתן הרשקוביץ
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