חטיבת משרדים כלכליים – מינהל הרכש הממשלתי
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מכרז מרכזי  01-2022להוספת שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי
מסמך מלווה
 בינואר  ,2020יצאה ממשלת ישראל ב"פרויקט נימבוס" ,שמטרתו לתת מענה רוחבי לאספקת שירותי ענן
ציבורי לממשלת ישראל (.)/https://govextra.gov.il/nimbus-mr-gov-il
 מינהל הרכש הממשלתי יוצא כעת בנדבך מרכזי נוסף של "פרויקט נימבוס" ,מכרז מכרזי  01-2022להוספת
שירותים לשוק הדיגיטלי הממשלתי בענן (להלן" :המכרז") .מטרת המכרז ,להנגיש שירותי ענן המוצעים על
ידי ספקים שונים ( ,)ISVs – Independent Software Vendorב Marketplace-של ספקי הענן הנבחרים של
הממשלה AWS ,ו( GCP-להלן" :ספקי הענן") ,כך שאלו יהיו זמינים לרכישה ע"י משרדי הממשלה ויחידות
הסמך בשווקים הדיגיטליים הממשלתיים שיוקמו על בסיס ה Marketplace-של כל אחד מספקי הענן.
 לנוחיותכם ,במסמך זה מפורטים העקרונות המרכזיים של

המכרז1:



צריכת השירותים – צריכת השירותים תתבצע באמצעות השווקים הדיגיטליים הממשלתיים בלבד,
אשר יוקמו על בסיס ה Marketplaces-של ספקי הענן.



זמינות השירותים המוצעים באיזור הישראלי – בכפוף ללוח הזמנים המפורט במסמכי המכרז ,על
השירותים המוצעים במכרז להיות זמינים לצריכה מהאיזור ) (Regionשיוקם על ידי ספקי הענן
בישראל (האיזורים הישראליים).



תשלום עבור השירותים – החיוב עבור צריכת השירותים יועבר למזמינים כחלק מהחיובים השוטפים
של ספקי הענן ,כך שהתשלום כולו ייעשה במסגרת התשלומים השוטפים המועברים לספקי הענן2.



עדכון המכרז מעת לעת – המכרז יפתח להגשת הצעות מעת לעת בקטגוריות שירותים שונות ,אולם
שאלות והערות לגבי כללי המכרז יש להגיש כעת ,גם אם הקטגוריות שפורסמו אינן רלוונטיות עבורכם.

1



אין מגבלה על כמות השירותים בשוק הדיגיטלי הממשלתי – כל שירות שיעמוד בכל דרישות המכרז
יאושר לשוק הדיגיטלי הממשלתי.



מימוש ואינטגרציה – בכפוף להנחיות עורך המכרז ,ניתן יהיה לעשות שימוש באינטגרטורים כקבלני
משנה לצורך הטמעה ,הפעלה ומימוש של השירותים.

מסמך זה נועד לצורך הנגשת המידע המופיע במכרז .בכל סתירה בין מסמך זה לבין מסמכי המכרז ,האמור במסמכי

המכרז הוא שגובר.
 2למעט מקרים חריגים בהם ניתן יהיה לבצע תשלום בנפרד עבור שירותי אינטגרציה והטמעה ,כמפורט במסמכי המכרז.
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מסמכי המכרז מפורסמים בעברית ואנגלית – על מנת להנגיש את מסמכי המכרז למציעים מהארץ
ומהעולם ,מסמכי המכרז מפורסמים גם בשפה העברית וגם בשפה האנגלית ,כאשר הנוסח בשפה
העברית הוא הנוסח המחייב.



התחייבות להנחה קבועה – מציע במכרז נדרש להתחייב על הנחה קבועה למשרדי הממשלה ויחידות
הסמך ,שתהיה שווה או גבוהה להנחה המינימאלית הקבועה במכרז.

 למסמכי המכרז ,פרטים אודות אופן הגשת שאלות הבהרה ומידע על כנס המציעים (בעברית ובאנגלית) ,ניתן
בקישור
הממשלתי
הרכש
מינהל
באתר
המכרז
לדף
להיכנס
הבא.https://mr.gov.il/ilgstorefront/he/p/4000553566:

ב ב ר כ ה,
עמרי נצר
מנהל היחידה לתשתיות טכנולוגיות
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