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הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם "ספק יחיד" וחוות דעת בהתאם לתקנה 3א)א())(1א(
לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג - 1993-שירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל
 .1מפורסמת בזאת הודעה בדבר כוונת החברה להתקשר עם אורקל ישראל בע"מ )להלן" :הספק"(
לצורך מתן שירותי תמיכה ועדכון גירסת תוכנת בסיס הנתונים .Oracle
 .2תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים ,והיקף ההתקשרות המשוער הינו כ $50,000 -בתוספת
מע"מ.
 .3לפי חוות דעתי שעיקריה מפורטים להלן ,למיטב ידיעתי ,לפי מצב הדברים נכון למועד הודעה זו,
הספק עונה להגדרת "ספק יחיד" כמשמעות המונח בתקנות שבנדון.
 .4אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל רשאי לפנות לח"מ בכתב
לכתובת הדוא"ל  Kashani@ingl.co.ilלא יאוחר מיום  18.8.2021בשעה  ,16:00ולהודיע כי
קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות הנ"ל ,בצירוף פרטיו המלאים.

בכבוד רב,
גיל קשאני
מנהל מערכות מידע
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חוות דעת בהתאם לתקנה 3א)א())(1א( לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג:1993-
שירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל
 .1חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ )להלן" :החברה"( מפעילה תוכנת בסיס נתונים Oracle
)להלן" :תוכנה"(.
 .2באוקטובר  2019החברה התקשרה עם אורקל ישראל בע"מ )להלן" :אורקל"( לצורך אספקת
רישוי לבסיס נתונים מתוצרתה.
 .3מחלקת מחשוב ומערכות מידע מבקשת לבצע התקשרות לתחזוקת רישיונות מוצרי חברת אורקל.
התחזוקה כוללת זכויות לשדרוג גרסאות התוכנה וקבלת טלאים לתוכנה.
 .4היצרן משווק את מוצריו וכן נותן שירותי תחזוקה ועדכוני גרסאות בעצמו ולא דרך ספקים או צד
ג'.
 .5התוכנה נמצאת בשימוש יישומים קריטיים של החברה .יצרני היישומים פיתחו אותם על בסיס
הנתונים מסוג  Oracleעם התאמות מיוחדות בין בסיס הנתונים ליישום .אך ורק אורקל  ,כיצרן,
יכול לספק את תחזוקת ושדרוג בסיסי הנתונים הנדרשים להמשך פעילות היישומים  -לפיכך לא
ניתן לבצע ההתקשרות עם ספקים אחרים.
 .6לאור האמור ,אורקל הינו היחיד שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגל לבצע את נושא
ההתקשרות )"ספק יחיד"(  -שירותי תמיכה ועדכון לרישיון בסיס נתונים אורקל.

בכבוד רב,
גיל קשאני
מנהל מערכות מידע
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