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  תשובות לשאלות הבהרה
  מכרז פומבי מס' 25/2020 לקבלת שירותי ארכיב וגניזה

 
 

מס'  מס"ד
  עמוד

  תשובות  שאלה / הסתייגות / בקשה להבהרה  סעיף  הזמנה/מפרט/חוזה

נבקש להבהיר כי תעודות המשלוח והחשבוניות     כללי    1
הינן תעודות דיגיטליות הנשלחות לאנשי הקשר 

  הרלוונטיים.

  מקובל 

 187 -2017שנת   מה היא כמות השליפות השנתית של העירייה?    כללי    2
 36 -2018שנת 
  25 -2019שנת 

נבקש להוסיף כחלק מתנאי הסף, את התקנים     כללי    3
, תקן ISO 9001:2015הבאים: תקן 

  המשכיות עסקית. 23301, תקן 27001:2013

המציע מתחייב כי במידה ויוכרז כזוכה 
יחזיק  בכל התקנים הנ"ל במכרז הוא 

  בטרם ביצוע ההתקשרות.
נבקש להבהיר כי באפשרות הלקוח לנהל את     כללי    4

הארכיב באופן עצמאי דרך האתר המקוון של 
החברה. ניתן לבצע את הפעולות הבאות: 

  הקלדת חומר חדש, שליפות, הזמנת איסוף וכו'

  מקובל 

וראות ה –מסמך א'   6  5
  למשתתפים

והנושא אינו  ימים היום 21-להאריך לנבקש   1.12.2
תלוי ישירות בספק אלה בגורמים חיצוניים 

  (בנק וחברת ביטוח).

  אין שינוי בסעיף 

פרט והצעת מ –מסמך ב'   16  6
  מחיר

ימי  5 –נבקש להאריך את זמן איסוף החומר ל   8
  עבודה מיום ההזמנה.

  מקובל 

פרט והצעת מ –מסמך ב'   16  7
  מחיר

סעיף. האם נדרש לארוז את כול נבקש הבהרה ל  11
החומר מחדש? האם נדרש להקליד את פירוט 

  כן. הזוכה יקבל אקסל
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התיקים מחדש? האם הספק הזוכה לא יקבל  

  קובץ להסבת הנתונים?
פרט והצעת מ –מסמך ב'   17  8

  מחיר
נבקש להפריד מסעיף האחסון את סעיף   טבלה

  השליפות ולהגדירו כסעיף נפרד.
  
   

  לא מקובל.   
  
  

. 10%-נבקש לקבוע נורמת שליפות ללא עלות ל
כמו כן, נדגיש כי השליפה אשר המוזמנת  עד 

תסופק ביום למחרת, שליפה  14:45השעה 
ימי  2שתוזמן לאחר שעה זו, תסופק לאחר 

  עסקים.

ד עהשליפה אשר המוזמנת   -מקובל
תסופק ביום למחרת,  14:45השעה 

 שליפה שתוזמן לאחר שעה זו, תסופק
  ימי עסקים. 2לאחר 

פרט והצעת מ –מסמך ב'   17  9
  מחיר

לא קיים מחיר לאספקת תיבה/מיכל ללקוח.   טבלה
האם העירייה רוכשת באופן עצמאי את 

התיבות? במידה ונדרש לספק תיבות במסגרת 
המכרז, נבקש להוסיף סעיף רלוונטי בהצעת 

  המחיר.

כן. כאמור במפרט והצעת המחיר: 
ארכיוני במיכל אריזה של חומר 

  ( כולל מיכל) באתר הלקוח

פרט והצעת מ –מסמך ב'   17  10
  מחיר

נבהיר כי את רישום החומר הלקוח יכול לבצע   7
דרך האתר המקוון של החברה ללא צורך 

  במדבקות או דפי תכולה.

  מקובל

פרט והצעת מ –מסמך ב'   17  11
  מחיר

נבקש הבהרה, בתוך כמה זמן יש לספק את   ב 10
  הדחופה?השליפה 

  אחדעד יום עסקים 

הסכם למתן  –מסמך ג'   19  12
  שירותי ארכיב

נבקש לתקן כי מדובר בישרותי ארכיב ולא   ג' 3
  באספקת מוצרי מזון ושתיה קלה...

אספקת מוצרי מזון במקום: " 
  " יבוא: "ארכיב וגניזה"ושתיה קלה

הסכם למתן  –מסמך ג'   21  13
  שירותי ארכיב

הצמדת מחירים למדד נבקש להוסיף סעיף   10
  לצרכן כפי הנהוג בשוק הארכיב.

  לא מקובל

הסכם למתן  –מסמך ג'   21  14
  שירותי ארכיב

  מקובל  נבקש להוציא חשבונית רבעונית או חצי שנתית.  א 10

הסכם למתן  –מסמך ג'   22 15
  שירותי ארכיב

נספח ה' לא צורף. נבקש לעיין במסמך זה או   12
  לחלופין לבטלו.

הנספח צורף ומפורסם באתר כקובץ 
  נפרד 

הסכם למתן  –מסמך ג'   23  16
  שירותי ארכיב

  מבוקש כי:  א'

לאחר המילים "תחול אחריות" יבואו   .א
  המילים "על פי דין".

 המילה "ולפצות" תמחק.  .ב
בסיפא יבואו המילים ", והכל בהתאם   .ג

 ובכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו".

  אין שינוי בסעיף
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הסכם למתן  –ג'  מסמך  23  17 

  שירותי ארכיב
  מבוקש כי:  ב'

לאחר המילים "מבצע השירותים   .א
  אחראי" יבואו המילים "על פי דין".

המילים "או במקרה שהעירייה...   .ב
 כאמור לעיל" תמחקנה.

לאחר המילים "בקשר לכך" יבואו המילים 
"והכל בהתאם ובכפוף לפסק דין שלא עוכב 

 ביצועו".

  אין שינוי בסעיף

הסכם למתן  –מסמך ג'   23  18
  שירותי ארכיב

מבוקש 
להוסיף סעיף 

  חדש ג'

"על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 
מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה של אובדן 

ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, בין נזק ישיר ובין 
נזק עקיף, אשר ייגרם לרכוש נשוא השירותים 

ה על ו/או לעירייה בגין פעולה כלשהי אשר ננקט
ידי מבצע השירותים, ובכפוף להוכחת נזקי 

העירייה, ישלם מבצע השירותים לעירייה סך 
של דמי אחסון תיבה לשנה, אשר הוא, בכל 

מקרה, יהא גבול האחריות הכולל של מבצע 
השירותים, בגין נזק ו/או אובדן לכל רכוש 

כאמור לעיל וזאת כפיצוי מוסכם סופי ומוחלט 
ירייה כלפי מבצע ולסילוק כל תביעות הע

השירותים בגין כל עילה שהיא, בין על פי חוזה 
  ובין על פי כל דין".

  אין שינוי בסעיף

נספח ב' אישור קיום     19
  ביטוחים

  מבוקש כי:  צד ג'
יימחק ובמקומו ייכתב קוד  318קוד   .א

321.  
יימחק. תשומת לב עורך  311קוד   .ב

המכרז כי קוד זה אינו רלוונטי לביטוח 
 צד ג'. אחריות כלפי

  מאשר
   

  מאשר

לא נרשם במסמכי המכרז ו/או ההסכם, מה     כללי    20
קורה בסיום ההסכם? מי מוביל את החומר 

  לספק הזוכה בסיום ההתקשרות?

  בהליך ההתקשרות הבאהספק שיזכה 

מסמך ב' מפרט והצעת     21
  16מחיר  עמוד 

בכמה שליפות מדובר ? ובכמה תיקים ? מה הם   ב'   10סעיף 
  מסירה ?זמני 

. כאמור בסעיף 5%בהתאם לצורך עד 
  עד יום עסקים אחד

מסמך ב' מפרט והצעת     22
  16מחיר  עמוד 

האם יש לבצע רישום חוזר לכול התיקים ? האם   ב'   11סעיף 
  מקבלים קבצי אקסל לפירוט תוכן תיבות

  כן. הזוכה יקבל אקסל
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מסמך ב' מפרט     23 

  17והצעת מחיר  עמוד 
התייחסות לעלות תיבה ? האם הזוכה אין   כללי

  מספק תיבות ריקות לעירייה ?
 והצעת המחיר: מפרטבכאמור כן. 

אריזה של חומר ארכיוני במיכל 
  ( כולל מיכל) באתר הלקוח

מסמך ב' מפרט והצעת     24
  17מחיר  עמוד 

כמה נקודות מסירה ואיסוף תיבות/תיקים יש   כללי
  לעירייה ?

  נק' 3כ 

חתימה על עמוד זה ו/או עצם הגשת   האם ישנו נספח לחתימה עבור סעיף זה?  1.10.4 הזמנה    25
  ההצעה מהווה אישור לצורך סעיף זה

26    
  ב.   הזמנה

מצוין כי מפרט העבודות יצורף  –נספח א' 
לאחר הזכיה במכרז. האם מפרט העבודות 

  ? 16-17הוא מה שמפורט בעמודים

למכרז כמסמך  מפרט העבודות מצורף
  17- 16ב'  בעמודים 

27    

  13  מפרט והצעת מחיר

אריזה של חומר ארכיוני במיכל באתר 
מה הם שירותי האריזה? האם  –הלקוח 

בעת האיסוף התיקים אינם נמצאים 
  במכלים?

  נמצאים במיכל 

28    

  .ג10  הסכם

נבקש כי התשלום יבוצע בתנאי שוטף ועוד 
 יום ממועד הגשת הדו"ח החודשי 60

לעירייה ולא מיום הגשת החשבונית או 
מיום אישור החשבונית, כפי שמצוין בסעיף 

  .ב. להסכם.9

  מקובל

29    
  הסכם

  
16  

  
  

  נבקש כי האחריות תהיה על פי דין בלבד.

  אין שינוי בסעף

30    

  הסכם

  
17  

נבקש להוסיף לפני המילים "ולמשך כל 
תקופה נוספת בה יימצא אחראי על פי דין" 

"ובנוגע לביטוח אחריות את המילים: 
  מקצועית"

  מאשר

31    

  הסכם

  
21  

  
נבקש לשנות את הסעיף כך שלעירייה לא 
  תהיה זכות לביטול ההסכם באופן חד צדדי.

  

  אין שינוי בסעיף

32    

  הסכם

  
27  
  

  

  
נבקש להוריד את הפיצוי המוסכם לסכום 

  ₪ . 1,000של 

  אין שינוי בסעיף
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 33    

  

חדשים בכל אחת מהי כמות כניסת מכלים   כללי
  ?2019 - 2017משלוש השנים האחרונות 

נבקש לציין כמויות מאושרות ע"י העירייה 
  ולא רק דיווחי ספק נוכחי.

 104 -2017שנת 
  283 -2018שנת 
 317 -2019שנת 

  
34    

  

מהי כמות הביעורים בכל אחת משלוש   כללי
  ?2019 - 2017השנים האחרונות 

העירייה נבקש לציין כמויות מאושרות ע"י 
  ולא רק דיווחי ספק נוכחי.

. אין באמור בנתון זה כדי לא בוצעו
לגרוע מכל החובות המוטלות על הזוכה 

  להוראות המכרז. בהתאם 

35    

  

מהי כמות השליפות בכל אחת משלוש   כללי
  ?2019 - 2017השנים האחרונות 

נבקש לציין כמויות מאושרות ע"י העירייה 
  ולא רק דיווחי ספק נוכחי.

 187 -2017שנת 
 36 -2018שנת 
 25 -2019שנת 

  
36    

ישור קיום א –נספח ב' 
  ביטוחים

שורה 
  ראשונה

לא נכתב איזה סוג ביטוח נדרש, ואילו 
ההרחבות המתבקשות במסגרתו הינן של 

רכוש של להאם הכוונה  -ביטוחי רכוש
 -הזוכה/ ספק? ככל שהכוונה לרכוש המזמין

הנ"ל  בקש כינ -באיזה סכום נדרש לבטחו
  יהווה פיצוי מוסכם.

 

מדובר בביטוח רכוש של העירייה 
  שנמצא אצל הזוכה

  ₪. 1,000,000ע"ס 

37    
ישור קיום א –נספח ב' 

  ביטוחים
צד ג' וחבות 

  מעבידים

 האם ההרחבות -נוספו תחת אותה רובריקה
נדרשות לשתי הפוליסות? בביטוח חבות 
מעבידים נבקש להוסיף מבין ההרחבות 

  בלבד 328הנדרשות את 

יש לבטח גם חבות מעבידים בסעיפים 
319 ,328  

38    
ישור קיום א –נספח ב' 

  ביטוחים

ביטוח 
אחריות 
כלפי צד 

  שלישי

(שאינו  311 –ו  329, 318נבקש למחוק את 
רלוונטי לביטוח אחריות כלפי צד שלישי 

  וממילא אינו מכוסה בפוליסות)
 

  311ו  329מאשר מחיקת 

  
  
  


