הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לתקנות  (29)3ו3-א לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג1993-
רשות ניירות ערך )"הרשות"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת מיה מחשבים בע"מ בפטור
ממכרז לפי תקנה  (29)3לתקנות חובת המכרזים )ספק יחיד( ,לצורך רכישת תוכנת סאס עבור 5
משתמשים בעבודה על גבי שרת עם ממשק .SAS Enterprise Guide
רצ"ב חוות -דעתו של מר איציק שורקי ,המשמש כסגן מנהלת המחלקה הכלכלית של הרשות ,לפיה
חברת מיה מחשבים בע"מ הינה הספק היחיד של המוצר האמור.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ,רשאי לפנות לרשות בכתב באמצעות
פקס  02-6597571או בדואר אלקטרוני  ,Itziks@isa.gov.ilלמר איציק שורקי ,לא יאוחר מיום
 .25.12.2011יש לוודא כי הפניה התקבלה על-ידי הרשות בטלפון .02-6556562

1

08/12/2011
לכבוד
חברי ועדת המכרזים
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הנדון :התקשרות עם ספק יחיד  -חברת מיה מחשבים בע"מ
המחלקה הכלכלית ברשות ניירות ערך )להלן "הרשות"( עובדת במשותף עם יתר מחלקות הרשות
ומספקת להן ייעוץ כלכלי במגוון רחב של נושאים .במסגרת פעילותה עוסקת המחלקה בפיתוחה של
תשתית המידע הכלכלי והפיננסי התומך בתהליך קבלת החלטות ברשות ובהרחבתה .מאגרי המידע
המשמשים את המחלקה הכלכלית בעבודתה השוטפת כוללים נתונים שמקורם בדיווחי הגופים
המפוקחים ישירות על ידי הרשות ,ובכללם נתוני המסחר בבורסה בתל אביב ,ונתונים נוספים הנרכשים
מספקי מידע חיצוניים .יש לציין כי מדובר במאגרי מידע בעלי נפחי מידע גדולים במיוחד.
לשם ביצוע תפקידיה נדרשת הרשות לשימוש במוצר תוכנה סטטיסטי המאפשר לבצע ניתוח של המידע
במגוון רחב של שיטות וכלים סטטיסטיים ובפרט במוצר המאפשר לקלוט ולעבד מידע בהיקפים גדולים
במיוחד ולבצע אינטגרציה בין נתונים ובין מקורות מידע שונים .כמו כן ,לצורכי יעילות ולצורכי גיבוי
נתונים ,על המוצר לאפשר עבודה על גבי שרת.
מוצר התוכנה של סאס ,עם ממשק  ,SAS Enterprise Guideנמצא בשימוש המחלקה הכלכלית ,נבדק
במהלך עבודתה ונמצא כעונה על צורכי המחלקה הכלכלית המפורטים לעיל ,באופן המיטבי והמירבי.
מבדיקה שערכה הרשות נמצא שחברת מיה מחשבים בע"מ היא הספק היחיד בישראל המורשה למכור
רישיונות תוכנה של מוצר זה .לפיכך ,אין הרשות יכולה לרכוש מוצר זה אלא מחברת מיה מחשבים בע"מ,
שהיא הספק היחיד של מוצר זה.
בכבוד רב,
איציק שורקי
המחלקה הכלכלית
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