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הנדון :הודעה על כוונה לצאת במכרז משלים למכרז מרכזי  11-2019להוספת אשכול לשירותי מודרניזציה
והגירה לענן עבור "פרויקט נימבוס"
רקע
" .1פרויקט נימבוס" הוא פרויקט דגל רב-שנתי ורחב היקף ,אשר נועד לתת התייחסות מקיפה ומעמיקה לאספקת
שירותי ענן עבור ממשלת ישראל .הפרויקט כולל מספר רבדים אשר ייתנו מענה הן ליצירת הערוץ לאספקת
שירותי הענן בפועל והן לגיבוש מדיניות ממשלתית בנושא ,הגירה לענן ומודרניזציה של שירותים וביצוע בקרה
ואופטימיזציה על הפעילות בענן.
 .2עד כה פרסם מינהל הרכש שני מכרזים מרכזיים במסגרת "פרויקט נימבוס":
 .2.1מכרז מרכזי  01-2020לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור ממשלת ישראל.
 .2.2מכרז מרכזי  10-2020למתן שירותי ייעוץ וליווי ליצירת והפעלת .(CCoE) Cloud Center of Excellence
 .3במסגרת פרויקט נימבוס צפויים להתפרסם מכרזים נוספים ,כאשר בחלק מהמכרזים ישנם תנאי גומלין בין
המכרזים ,כך שספק שזוכה במכרז מסוים ,עשוי להיות מוגבל מהתמודדות במכרזים אחרים במסגרת
הפרויקט .תנאים כאמור ,ככל שישנם ,מפורסמים במסגרת מסמכי המכרז הרלוונטיים.
כוונה לצאת במכרז מרכזי בהתאם לתקנה 14ב לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
 .4הרינו להודיעכם כי בכוונת מינהל הרכש הממשלתי לצאת ברבעון א' לשנת  2021במכרז משלים למכרז מרכזי
 11-2019לאספקת שירותים בתפוקות בעולם טכנולוגיות המידע לצורך בחירת ספקים למתן שירותי
מודרניזציה והגירה לענן ציבורי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך ,אשר יהווה את "רובד  "3במסגרת
"פרויקט נימבוס".
 .5מכרז זה נועד לצורך קבלת שירותי ייעוץ ,תכנון ,יישום ,וליווי של תהליכי המודרניזציה וההגירה לענן של
מערכות משרדי הממשלה .השירותים יכללו בין השאר :מיפוי המשאבים והמערכות הארגוניות ,סיוע באפיון
הצרכים ,מודרניזציה של כלים ,תשתיות ופעילויות לצורך הפעלתם באופן המתאים והאופטימלי ביותר על גבי
הענן ,וכל זאת בהתאם לקווים שהוגדרו במדיניות מרכזית שתפורסם במסגרת ה CCoE-הממשלתי.
 .6לצורך ההשתתפות במכרז זה ,יידרשו המציעים ,בין היתר ,לעמוד בדרישות הבאות:
 .6.1להיות בעלי הסמכות לעבודה על גבי פלטפורמת הענן של הספקים שייבחרו במסגרת מכרז מרכזי 01-
( 2020יובהר כי טרם נבחרו זוכים).
 .6.2להיות בעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות מודרניזציה ,הגירה ותפעול מערכות על גבי תשתיות ענן ללקוחות
גדולים.
 .7המכרז יהיה מסוג מכרז רשימה בו יהיו מספר ספקים מאושרים ,ביניהם משרדי הממשלה יבצעו תיחור (הליך
תחרותי נקודתי) למול הצרכים שלהם בפועל.
 .8יובהר כי הדרישות ,התכולה והתנאים המחייבים הם אלו שיכללו במסמכי המכרז כפי שיפורסם.
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