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הודעה על כוונה להתקשר עם  LexisNexisכספק חוץ בהתאם לתקנות  )31(3ו3-א
לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-
רשות ניירות ערך ("הרשות") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם  LexisNexisכספק חוץ ,בפטור
ממכרז ,לפי תקנה  )31(3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-לצורך רכישה של מנוי למאגר המידע של
 LexisNexisוזאת לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.
רצ"ב חוות-דעתה של גב' נירה כהן ,מנהלת הספריה.
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות
דואר אלקטרוני לכתובת  Michrazim@isa.gov.ilלא יאוחר מיום  .28.11.2019יש לוודא כי הפניה
התקבלה  -אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.
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יב' בחשוון ,התש"פ
 10בנובמבר2019 ,
לכבוד
ועדת המכרזים

הנדון :בקשה לאישור פרסום כוונה להתקשר עם  LexisNexisכספק חוץ בהתאם
לתקנות  )31(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-
רקע
רשות ניירות ערך מנויה מזה  12שנים על מאגרי המידע של ( LexisNexisלהלן" :המאגר") .מדובר
במאגרי מידע הכוללים בתוכם מידע משפטי ,עיתונות העולמית ומידע על חברות.
לקסיס נקסיס ( )LexisNexisמורכב למעשה משני תתי מאגרים :המשפטי  -לקסיס ,והעסקי -נקסיס.
מדובר במאגר מידע מהמובילים בעולם המשפטי והעסקי כאחד ,שבמסגרתו ניתן לבצע חיפוש און-ליין
של פסקי דין ,עיתונות ומידע כלכלי .במאגר קיימים למעלה משלושה מיליארד מסמכים מסוגים שונים,
בין היתר קובצי חקיקה ופסקי דין של מערכת המשפט האמריקאית ,ממערכת המשפט הצרפתית,
האוסטרלית ,הקנדית ,הדרום אפריקאית והבריטית.
במאגר  Nexisקיימות אלפי מהדורות יומיות של עיתונים וכן מידע כלכלי ממקורות שונים המאפשרים
חיפוש ביותר מ 20,000-עיתונים ,מקורות חדשות ,רשומות ציבוריות וכן מאגרי מידע אחרים.
מדובר במאגר חשוב וייחודי אשר עובדי הרשות ביחידות השונות נעזרים בו בתחומים שונים .למיטב
הבנתי אין בישראל גורם המספק שירותים מהסוג הנדרש.
הבקשה מועדת המכרזים
תקנה  )31(3לתקנות חובת המכרזים מאפשרת להתקשר בפטור ממכרז עם ספק חוץ ,לאחר בחינת קיומם
של ספקים בהתאם לתקנה 3א(א).
לאור האמור לעיל ,והיות ומדובר בספק מחו"ל ,מבוקש אישור ועדת המכרזים לאשר הליך בחינת קיומם
של ספקים בהתאם לתקנות  )31(3ו3 -א(א) לתקנות חובת המכרזים ולפרסם הודעה על כוונה להתקשר
עם לקסיס-נקסיס כספק חוץ.
תנאי ההתקשרות המבוקשת
תקופת המנוי במאגר תגיע לסיום בדצמבר  2019ואנו מבקשים חידוש לתקופה של שנתיים נוספות (2021-
 )2020בתנאים הבאים:


מנוי לשנת  867 :2020דולר לחודש;



מנוי לשנת  867 :2021דולר לחודש.
(עליה של  3%לשנה הראשונה ו 0%-לשניה).
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בנוסף אנו מבקשים את אישור הוועדה לאופציה לשנתיים נוספות להתקשרות עם ( LexisNexisלשנים
 )2023 ,2022וזאת כל עוד לא המצב העובדתי באשר לאספקת השירותים הנדרשים לא ישתנה.
בברכה,
נירה כהן
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