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הודעה בדבר הרחבת התקשרות
ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לתקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג – ( 1993להלן – "התקנות") ,כי ביום א
 1/1/2017קיבלה המועצה ,באמצעות הגורמים המוסמכים לפי התקנות ,החלטה בדבר הרחבה זמנית בהיקף של 700
שעות עבודה של ההתקשרות על פי מכרז משנה  10-1/11לקבלת שירותי תמיכה והטמעה של מערכת – SCOM
.Microsoft System Center Operation Manager
החלטת המועצה התקבלה בשל נסיבות מיוחדות כמפורט להלן:
 .1.1בחודש פברואר  2012פרסמה המועצה מכרז משנה לקבלת שירותי תמיכה והטמעה של מערכת Microsoft
 ,System Center Operation Manager – SCOMהמשמשת לבקרה כוללת של עבודת מערכות המחשוב של
המועצה ,על רכיביהן השונים ,לצורך ניטור הפעילות ומניעת תקלות.
 .1.2מסגרת ההתקשרות המקורית כללה  700שעות מומחה .מכסה זו עומדת לפני ניצול מלא ,אולם הטמעת
המערכת טרם הושלמה ,וזאת בשל הנסיבות שיתוארו להלן.
 .1.3המועצה עוברת ,בימים אלה ,תהליך אסטרטגי של שדרוג מערכות המחשוב .מדובר בתהליך מורכב מאוד ,אשר
כולל ,בין היתר ,גם החלפה של מרכיבי ליבה משמעותיים ,כגון מנוע מערכת ההימורים.
 .1.4במסגרת תהליכי השדרוג ,יש צורך לבצע את ההתאמות הנדרשות במערכת  ,SCOMבאופן שיאפשר את
הפעלתה גם במסגרת המערכות החדשות .מדובר בהסבה מורכבת מבחינה מקצועית ,אשר דורשת ,בין היתר,
תכנון מחדש של ארכיטקטורת המערכת ויישום הדרגתי שלה על התשתיות המשודרגות והרכיבים החדשים.
הסבה זו לא הובאה בחשבון בעת ההתקשרות הראשונה ,הואיל ובאותה עת טרם התקבלה ההחלטה בדבר
החלפת מערכות הליבה של המועצה.
 .1.5לפיכך ,יש צורך בהמשך הטמעת המערכת ,עד להתאמתה המלאה למערכות הליבה החדשות של המועצה .על
פי עמדת הצוות המקצועי ,התהליך מחייב המשך עבודה עם המומחה אשר עסק ,עד כה ,בפיתוחה של המערכת,
ואשר צבר את הידע הדרוש בשלבי ההטמעה הנוכחית ,לצורך התאמתה של המערכת למערכת הליבה החדשה
של המועצה.
 .1.6גיוס של ספק חדש ,בשלב קריטי זה ,עשוי לפגוע באופן משמעותי בתהליכי השדרוג וההסבה ולדרוש השקעה
של תשומות רבות הדרושות לצורך הכשרה של כל מומחה חדש אשר יוצע כמחליפו של המומחה הקיים ואשר
יהיה צורך להדריכו מחדש בכל הקשור במערכת הקיימת ,כפי שהוטמעה עד כה ,ואשר הטמעתה ,כאמור ,טרם
הושלם.
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