
 

 

 

 

 
 

 י"ד אב תש"ף

 2020אוגוסט  04

            לכבוד

 06/20המשתתפים במרכז מס' 

 

 ג.א.נ.,

 1מסמך הבהרות  - גניזהלמתן שירותי  20/60מכרז מס'  הנדון:

 

  .להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון 

 הוציאה ו/או תוציאעל המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר ש 

 המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

 כללי כללי  .1

מה היא כמות השליפות השנתית 

 של המועצה?

 שליפות.  3בוצעו  2019בשנת 

המועצה מתחייבת מובהר כי אין 

 לכמות שליפות מקסימלית. 

  

 כללי כללי  .2

באפשרות הלקוח לנהל את 

הארכיב דרך האתר המקוון 

 )שליפות, הזמנת איסוף וכו'(

השאלה אינה ברורה. למען 

הסדר הטוב מערכת ניהול 

 מקוונת אינה מחויבת במכרז.  

 כללי כללי  .3

נבהיר כי כלל תעודות המשלוח 

והחשבוניות של הספק הינן 

 דיגיטליות.

 לא נדרשת תשובה. 

 כללי כללי  .4
האם התיבות הקיימות כיום 

 שייכות למועצה?

 השאלה אינה ברורה. 

 כללי כללי  .5

נבקש להוסיף כחלק מתנאי 

הסף, את התקנים הבאים: תקן 

ISO 9001:2015 תקן ,

 23301, תקן 27001:2013

 המשכיות עסקית.

 הבקשה נדחית

 כללי כללי  .6

נבקש להבהיר, האם יש לספק 
את התיבות החדשות בהשאלה 

למועצה או שהמועצה תרכוש 
את התיבות עפ"י הרשום 

 בהצעת המחיר?
נדגיש כי במקרה של השאלת 

התיבות למועצה, בכל רבעון 

יבוצע חישוב מאזן והתחשבנות 

 עפ"י הצעת המחיר .1

 הבקשה נדחית .2



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

על כל התיבות שנלקחו ולא 

 הוחזרו לארכיב.

7.  

2 
34 

1 
2.1.1 

נבקש הבהרה האם החומרים של 

המועצה  ארוזים בתיבות 

ארכיב? האם נדרש להקליד את 

 פירוט התיקים מחדש?

 כן

 כן

8.  17 4.4 

נדגיש כי החיוב הינו מיום 
איסוף החומר ממשרדי 

המועצה, היות והאחריות על 
החומר עוברת לספק החל מיום 

האיסוף ולא מיום מיקום 
 התיבה  על המדף..

 הבקשה נדחית

9.  

17 
18 

4 

לא הוזכר נושא ההצמדה בסעיפי 

התמורה. נבקש להוסיף סעיף 

 הצמדה מסודר.

התמורה תהיה קבועה לאורך כל 
תקופת ההתקשרות, ללא 

הצמדות כלשהן. האמור גובר על 
כל הוראה אחרת המצוינת 

 במסמכי המכרז. 
 

10.  20 6.1 

מבוקש כי לאחר המילים "יהיה 
אחראי" יבואו המילים "על פי 

 דין".
 

 לא מקובל

11.  20 6.3 

מבוקש כי לאחר המילים "יהיה 
אחראי" יבואו המילים "על פי 

 דין".
 

 לא מקובל

12.  20 6.4 

 מבוקש כי:
המילים "ו/או לפצותה"  .א

 תמחקנה.
לאחר המילים  .ב

"הוצאות" ייכתב 
 "סבירות".

לאחר המילים "ושכ"ט  .ג
עו"ד" יבואו המילים 
"סביר, והכל בהתאם 

ובכפוף לפסק דין שלא 
 עוכב ביצועו".

לאחר המילים "לנותן  .ד
השירות" יבואו המילים 

 "מיד עם היוודע לה".
 

 מקובללא  .א

 לא מקובל .ב

 לא מקובל .ג

יוספו המילים "עם  .ד

 היוודע לה"

13.  21 6.6 

מבוקש כי המילים "וכל עוד 

קיימת אחריות שבדין כלפיו" 

תמחקנה ובמקומן ייכתב 

"ולעניין ביטוחים הנערכים על 

"ולעניין ייכתב יצויין בסיפא 

אחריות מקצועית  ביטוח

הביטוח יערך לתקופת 

לתקופה נוספת של ההתקשרות ו



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

בסיס מועד הגשת התביעה, 

חודשים  36לתקופה נוספת של 

 לאחר תום תקופת ההסכם".

חודשים לאחר תום תקופת  36

 ".ההתקשרות

14.  21 6.11 

מבוקש כי המילים "ולדרישת 

המועצה לעשות... הצורך" 

 תמחקנה.

 נדחה 

15.  21 6.13 

מבוקש כי המילים "באופן מלא 
ובלעדי" תמחקנה ובמקומן 

לאחריותו על פי ייכתב "בהתאם 
 הסכם זה ו/או על פי דין".

 

 מלא באופןימחקו המילים "

 ובלעדי"

16.  21 

מבוקש 

להוסי

ף סעיף 

חדש 

6.14 

"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 

השירותים ו/או לרכוש נשוא 

למועצה בגין פעולה כלשהי אשר 

ננקטה על ידי נותן השירות, 

ובכפוף להוכחת נזקי המועצה, 

ישלם נותן השירות למועצה סך 

אשר  של גובה חשבונית שנתית,

הוא, בכל מקרה, יהא גבול 

האחריות הכולל של נותן 

השירות, בגין נזק ו/או אובדן 

לכל רכוש כאמור לעיל וזאת 

וסכם סופי ומוחלט כפיצוי מ

ולסילוק כל תביעות המועצה 

כלפי נותן השירות בגין כל עילה 

שהיא, בין על פי חוזה ובין על פי 

 כל דין".

 נדחה 

 כללי 27  .17

נכנסו  1.12.2019כידוע, ביום 
לתוקפן הנחיות הפיקוח על 

-6-1הביטוח )חוזר ביטוח מספר 
 להלן: – 15.5.2019מיום  2019

, בין ( אשר קובעות"החוזר"
 1.12.2019היתר, כי החל מיום 

יכולות חברות הביטוח לחתום 
אך ורק על אישורי ביטוח בנוסח 

. לאור זאת האחיד שצורף לחוזר

מצ"ב אישור הביטוח נספח א 

שיומצא חתום על ידי הזוכה 

בהתאם למועדים במכרז , יובהר 

כי  האמור אינו גורע מאחריות 

נותן השירות לעריכת הביטוחים 

ותנאיהם מכפי שנדרשו באישור 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

מבוקש כי האישור על קיום 
הביטוחים )נספח א'(, כפי שצורף 
למסמכי המכרז, יימחק 
ובמקומו יצורף אישור הביטוח 
האחיד בהתאם לחוזר. תשומת 

כי מיום  לב עורך המכרז
לא ניתן להמציא את  1.12.2019

אישור הביטוח שצורף למסמכי 
המכרז היות וחברות הביטוח לא 
יכולות לחתום עליו לאור 

 הוראות החוזר. 
יובהר כי שאלות ההבהרה להלן 

נערכות לעניין דרישות הביטוח 

מבחינה המהותית בלבד ואין 

 בהן כדי לגרוע מהאמור לעיל.

א כפי שצורף  –הביטוח נספח 

 במסמכי המכרז עד כה 

18.  27 

)א( 1
צד 

 שלישי

 מבוקש כי:
המילים "כיסוי בגין  .א

פריקה וטעינה" 
 תמחקנה.

לאחר המילים "רכוש  .ב
בו פועל הספק" יבואו 
המילים ")למט רכוש 

עליו פועלים 
 במישירין(".

גובה ההשתתפות העצמית ג  
 30,000המקסימלית תעמוד על 

 ש"ח(. 10,000ש"ח )במקום 
 

ראו הבהרה לעי בשאלה מספר 

אודות החלפת נוסח אישור  17

 הביטוח 

 א נדחה 

למעט האמור " פאב  יצוין בסי

 הפריט עליו עבדו במישרין" 

   ג מקובל 

19.  28 

)ב( 1

חבות 

מעבידי

 ם

 מבוקש כי:
בתיאור הכיסוי לאחר  .א

המילה "אחריות" תבוא 
 המילה "הספק".

ב"הרחבה נוספת"  .ב
המילה "לכלול" תמחק 
ובמקומה תבוא המילה 

 "לשפות".
גובה ההשתתפות העצמית 

 20,000המקסימלית תעמוד על 

 ש"ח(. 10,000)במקום ש"ח 

 
 

 הבקשות מקובלות 

20.  28 

)ג( 1

אחריו

ת 

מקצוע

 ית

 מבוקש כי:
ב"הרחבות נוספות"  .א

המילה "מכסה" תמחק 
ובמקומה ייכתב 
 "מורחב לשפות".

ב"הרחבות נוספות"  .ב
המילים הפרת חובה 

 א מקובל   

 ב נדחה   

 ג נדחה   

 



 

 

 

 

 
 

 עמ' שאלה
מראה 

 מקום
 תשובת המועצה שאלת המציע

מקצועית" תמחק 
ובמקומה ייכתב 

 "מעשה ו/או מחדל".
ב"הרחבות נוספות" המילה ג  

ובמקומה ייכתב "החל" תמחק 

 "שאינו מאוחר".

21.  28 

)ד( 1
ביטוח 
שחזור 
מסמכי

 ם

 מבוקש כי:
המילים "ו/או בהעברה  .א

בין מתקני המזמינה 
למתקני הספק" 

 תמחקנה.
ב"תנאים מיוחדים"  .ב

 ס"ק א' יימחק.
גובה ההשתתפות העצמית ג 

המקסימלית לא יחול ביחס 
 אדמה.לנזקי טבע ורעידת 

 א נדחה 

 ב נדחה 

 ג מקובל 

22.  29 3 

מבוקש כי לאחר המילים 
"הספק ו/או המזמינה" יבואו 

המילים ")בכפוף להרחבי 
 השיפוי המפורטים לעיל(".

 

יצוין בסיפא "אולם לענין ביטוח 

החבויות המפורטים לעיל 

להרחבות  םהאמור יחול בהתא

 השיפוי לעיל "

23.  29 4 

 מבוקש כי:
 60ג' במקום " בס"ק .א

 יום". 30יום" ייכתב "
בס"ק ד' המילים "במועד ב 

 התחלת הביטוח" תמחקנה.

 א נדחה 

 ב נדחה 

24.  36 2.2.4 

במידה ונדרש לבצע בדיקה 

כמותית בתיבות להמצאות 

אזי יש צורך להוסיף  –ם יהתיק

סעיף נוסף בהצעת המחיר, היות 

והפעולה הנ"ל דורשת העסקת 

לביצוע כוח אדם נוסף וזמן יקר 

 הבדיקה.

 הבקשה נדחית

נבקש להאריך את זמן אספקת  2.8.3 41  .25
 17:00השליפה לשעה 

 הבקשה נדחית

26.  44 2.11.3 

סעיף לא מקובל. לא נהוג לערוך 

בדיקה ע"י הספק המתחרה, ניתן 

לבצע בדיקה זו לאחר העברת 

 החומר לארכיב הבא.

 מקובל

 

 

 :דגשים להגשת המכרז



 

 

 

 

 
 

 

תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה במלואה )כולל נספחים( ההצעה  .1

 דיגיטלית )דיסק און קי(.

כשהוא חתום  (לחוזה א'נספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, בלבד  על ידי המציעבשוליו 

 .ויים או הסתייגויותללא כל מחיקות, שינ

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז. יש לצרף את המסמך הזה כשהוא חתום ע"י  .3

 המציע.

 

ה כ ר ב  ,ב

 

 יערית הרוש

   רכזת מכרזים         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


