מדינת ישראל
משרד האוצר – החשב הכללי
מינהל הרכש הממשלתי

"פרויקט נימבוס"
מכרז מרכזי מספר  01-2020בנושא אספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי
הממשלה ויחידות הסמך
 .1מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי ,משרד האוצר (להלן" :עורך המכרז") ,יוצא
במכרז לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך
(להלן" :המכרז") ,ומפרסם בזאת את שלב המיון-המוקדם ) (Prequalificationבמסגרת
המכרז.
 .2מציעים אשר יעברו את שלב המיון המוקדם ,יעברו לשלב מיון נוסף ,בסופו יבחר עורך המכרז
את הזוכה במכרז .הזוכה שייבחר במכרז יחתום על הסכם התקשרות עם עורך המכרז לתקופה
של שבע שנים ,כאשר לעורך המכרז שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות
נוספות ,ועד לשלוש-עשרה שנים נוספות.
 .3מכרז זה הינו חלק מ"פרויקט נימבוס" ,פרויקט רב-שנתי ,שנועד לתת התייחסות מקיפה
ומעמיקה לנושא אספקת שירותי ענן עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך" .פרויקט נימבוס"
כולל מספר רבדים אשר ייתנו מענה הן ליצירת הערוץ לאספקת שירותי הענן בפועל והן לגיבוש
מדיניות ממשלתית בנושא ,הגירה לענן וביצוע בקרה ואופטימיזציה של הפעילות בו.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז (ויודגש כי לצורך השתתפות במכרז ,על המציע לעמוד בכל
הדרישות והתנאים כפי שמפורטים במסמכי המכרז):
 .4.1המציע מספק שירותי ענן ציבורי ,כהגדרתם במסמכי המכרז ,באופן רציף ,לכל הפחות מאז
ה 1-בינואר.2016 ,
 .4.2למציע נציגות רשמית בישראל החל מיום ( 1.1.2019נציגות תיחשב החברה עצמה או חברה-
בת בבעלות של  .100%שותפים רשמיים/נציגים בלעדיים או אחרים אינם עומדים בדרישה).
 .4.3הכנסות המציע מאספקת שירותי ענן ציבורי בעולם ,עמדו על לא פחות מ 2-מיליארד דולר
ארה"ב ,בכל אחת מהשנים  2018 ,2017ו.2019-
 .4.4המציע מפעיל לפחות ארבעה איזורים ציבוריים שונים בפריסה גלובלית ,כמפורט להלן:
 .4.4.1לפחות אחד מהאיזורים ממוקם בשטח ארה"ב ,וכולל לפחות  3מתחמים שונים,
הממוקמים במרחק של לפחות  25ק"מ בקו-אווירי האחד מהשני.
 .4.4.2לפחות אחד מהאיזורים ממוקם בתחומי האיחוד האירופי וכולל לפחות  3מתחמים
שונים ,הממוקמים במרחק של לפחות  25ק"מ בקו-אווירי האחד מהשני.
 .4.4.3לפחות אחד מהאיזורים ממוקם באחת מהמדינות הבאות – אוסטרליה ,ניו-זילנד ,יפן,
דרום קוריאה ,טאיוואן ,סינגפור ,הודו ,תאילנד ,פיליפינים או וייטנאם.

2
 .4.4.4איזור נוסף יכול להיות ממוקם בכל מקום אחר בעולם ,לרבות במדינות המפורטות
לעיל.
 .4.5המציע מפרסם מחירונים פומביים הנקובים בדולר ארה"ב ,נגישים לכלל הציבור ,עבור כל
המוצרים והשירותים המוצעים על ידו לכלל הציבור ,בכל אחד מהאיזורים הציבוריים
המופעלים על ידו ברחבי העולם (למעט איזורים המיועדים לשימושם של גופים ספציפיים
בלבד) .על המחירונים להיות מקושרים למערכת תפעול השירותים וההזמנות/רכש של
המציע.
 .4.6המציע מפעיל קטלוג שירותים ייעודי הכולל לכל הפחות  500שירותים ואפליקציות שונים
(של המציע ושל ספקים צד ג') ,ואשר ניתנים לצריכה ושימוש על גבי פלטפורמת הענן
הציבורי של המציע ,על ידי הזמנתם והפעלתם על ידי הלקוח באופן עצמאי באמצעות
מערכת ניהול החשבון וללא מעורבות מצד הספק (התשלום בפועל לחברות צד ג' יכול
להתבצע באמצעות ספק שירותי הענן עצמו או ישירות לחברות צד ג').
 .4.7המציע מפרסם  SLAעבור שירותי הענן הציבורי המסופקים על ידו ,אשר נגיש לכלל
הציבור ,ואשר כולל התחייבויות ומדדים ברורים לשירותים המסופקים.
 .4.8המציע עומד בכל התקנים הבאים יחדיו.ISO27018 ; ISO27017 ;ISO27001 :
 .5את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי
בכתובת.https://www.mr.gov.il :
 .6שאלות הבהרה בנוגע למכרז תתקבלנה לכתובת הדוא"ל האמורה להלן לא יאוחר מיום
.03.02.2020
 .7כל שינוי במסמכי המכרז ,בין אם מדובר בשינוי יזום של עורך המכרז ,ובין אם במענה לשאלות
הבהרה יפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש בלבד.
 .8הצעות למכרז תוגשנה לתיבת מכרזים דיגיטלית לא יאוחר מיום  04.03.2020בשעה .13:00
קישור לכניסה להגשת ההצעות יפורסם בדף המכרז באתר האינטרנט לקראת מועד ההגשה.
 .9אין עורך המכרז מתחייב לבחור כל הצעה שהיא ,והוא יהיה רשאי לבטל את המכרז כולו או
חלקו ,או לדחותו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .10יודגש ,כי במקרה של אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז,
יקבעו מסמכי המכרז.
 .11איש הקשר למכרז זה הוא מר עמרי נצר ,דוא"ל.nimbus@mof.gov.il :

