
 
 

 
 

20.5.2021 
 

 לכבוד 
   משתתפי המכרז

 שלום רב, 

 למתן שירותי ארכיב 12/2021מכרז : הנדון
 תשובות לשאלות הבהרה עדכונים ו -   2מס'  העירייההודעת 

 

 המכרזבמסגרת שאלות הבהרה שהוגשו ריכוז של  דכונים ביחס למכרז, וכןהבהרות וע להלן .1

  .ותשובות העירייה

 הבהרות אלה מחייבות את כלל המציעים ויש לצרפן חתומות להצעות המוגשות. .2

 מכרז.ביחס להמציע לא יבצע מחיקות, שינויים והסתייגויות  .3

 יש לצרף להצעה את הקבלה על רכישת המכרז. .4

ולעניין זה יש לעיין היטב במסמכי מסמך זה אינו ממצה את כלל הוראות ותנאי המכרז,  .5

 המכרז.

 :תשומת לב המשתתפים למועדים הבאים .6

 .13:00בשעה  30/5/2021יום א' ל עד מועד האחרון להגשת הצעות .א

את ההצעות יש להגיש באופן ידני בלבד לגב' מירב שלג מזכירת סגנית מ"מ ראש העיר 

 100בעיריית כרמיאל, בשד' קק"ל  302חדר 

פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שנתקבלו במסגרת המכרז שבנדון,   .ב

פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שנתקבלו במסגרת המכרז שבנדון,  

 בחדר הישיבות שבקומה ג' 19:00בשעה  30.5.2021  תתקיים ביום

כל אדם רשאי להיות נוכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות  .ג

 שהתקבלו.

  .של העירייה לעקוב אחר שינויים והודעות באתר האינטרנט המציעים על .7

יחייבו את כלל המשתתפים, לכל דבר ועניין, באתר תשובות הבהרה ועדכונים שיפורסמו 

 לרבות בנושאים הנוגעים למועדים ותנאי הסף. 

כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בחותמת המציע ובחתימת לצרף מסמך זה נא  .8

 החתימה מטעמו. מורשי

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז. .9

 

 

 בכבוד רב,

 עיריית כרמיאל

 

  



 
 

 
 

 הבהרות ועדכונים במסמכי המכרז: .א

 :ישונה לנוסח הבא מפרט  - 1בנספח ב/ 10 ס"ק 5.2.2 סעיףנוסח 

 עשרחמישה  תוךאיסוף החומר מחברת שרותי הארכיב הקיימת יבוצע על ידי הספק "

 הספק הקיים.על ידי משלוח השלמת הכנת החומר לממועד  ימי עבודה( 15)

 שאלות הבהרה שהתקבלו והתייחסות העירייה: .ב

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

נבקש לאשר כי החשבונית תועבר  כללי  כללי  1

 כחשבונית דיגיטאלית.

 הבקשה מקובלת.

מסמך א' הוראות   2

והנחיות 

 למשתתפים

מבקשים הבהרה להגדרת  3.3 5

האם הכוונה לעובד  –"ארכיונאי" 

 ארכיב?

כאמור בתנאי הסף: עובד בעל 

שנים לפחות  7ניסיון מוכח של 

עבור גוף / ארכיון בניהול ארכיב 

 ממשלתי / ציבורי.

מסמך א' הוראות   3

והנחיות 

 למשתתפים

נרשם כי על המציע להשתתף בכנס  3.12 6

אך לא נרשם מתי יערך מציעים, 

 הכנס

מדובר בטעות סופר, לא מתקיים 

 מבוטל.כנס מציעים. הסעיף 

מסמך א' הוראות   4

והנחיות 

 למשתתפים

 21-נבקש להאריך תקופה זו ל 12.3 14

ימים, היות ונושא הגשת ערבות 

ואישור קיום ביטוחים תלוי בגורם 

חיצוני )בנק, חברת ביטוח( ולא ניתן 

להתחייב בשמם לעמידה בלוח 

 הזמנים.

 10 -מאושרת הארכת התקופה ל

 ימי עבודה.

מסמך א' הוראות   5

והנחיות 

 למשתתפים

החברה עובדת עם קבלן קבוע  13.1 14

 לביצוע ביעור.

 

 

הסעיף יוותר כלשונו. יובהר כי 

ככל שקבלן הביעור מבצע את 

פעולת הגריסה בלבד )ולא את 

מיון החומר(, המצב המתואר 

 בשאלה מקובל על העיריה.

כמו כן, החברה נעזרת בשירותי 

נסיעה הפצה מקבלן חיצוני, אך בכל 

 הקבלן מלווה בעובד החברה.

הסעיף יוותר כלשונו. יובהר כי 

ככל שקבלן שרותי ההפצה מעמיד 

, לרשות המציע שרותי שינוע בלבד

להעמדת כלי רכב ונהיגתו  שפרט

כל השרותים לעירייה יסופקו על 

, המצב המתואר ידי עובדי המציע

 בשאלה מקובל על העיריה.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

 – 1נספח א/  6

 הצהרת המציע

18 13.2 

13.3 

 21-נבקש להאריך תקופה זו ל

ימים, היום ונושא הגשת ערבות 

ואישור קיום ביטוחים הינו תלוי 

גורם חיצוני )בנק, חברת ביטוח( 

ולא ניתן להתחייב בשמם לעמידה 

 בלוח הזמנים.

 .4ראו תשובה לשאלה 

תצהיר  – 8נספח א/  7

פרוט ניסיונו של 

 המציע

מלקוחות, לא קיים נוסח להמלצות  נספח 25

האם ניתן לרשום בכל נוסח? או 

שלעירייה קיים נוסח מבוקש? אם 

כן, נבקש לקבל את הנוסח ולדחות 

את מועד הגשת המכרז על מנת 

להספיק להחתים את הלקוחות 

 הרלוונטיים.

 אין נוסח מבוקש.

עם זאת, המלצה תיחשב רק 

במקרה שתכלול חוות דעת על 

שביעות רצון הלקוח משירותי 

ולא אישור על עצם המציע )

 הספקת השירותים בלבד(.

תצהיר  10נספח א/  8

על מערכת המידע 

העומדת לרשות 

המציע ומוצעת 

 לשימוש העירייה

רק  –התראה בעניין מועדי ביעור  4.5 28

על פי דרישת הלקוח המערכת 

תתריע בקבועי זמן של שנה 

קלנדרית, ורק במידה והלקוח 

מציין תאריכי ביעור מראש בזמן 

 הקלדת החומר למערכת.

 .ההבהרה לא מקובלת

תצהיר  10נספח א/  9

על מערכת המידע 

העומדת לרשות 

המציע ומוצעת 

 לשימוש העירייה

 הבחנה בין חומר רגיל/סודי/רגיש 4.7 28

יכולה להתבצע על ידי הלקוח בלבד, 

לא המערכת ולא עובדי הארכיב 

אינם יכולים לנחש את תוכן 

 המסמכים ורצוי שכך יישאר.

על הלקוח לציין זאת בזמן אריזת 

החומר ומסירתו ועד הקלדת 

 החומר למערכת.

על המערכת לכלול שדה "סיווג 

 רגישות החומר".

 הסיווג יקבע ע"י העיריה.

תצהיר  10נספח א/  10

על מערכת המידע 

העומדת לרשות 

המציע ומוצעת 

 לשימוש העירייה

נבקש לקבל פירוט עבור הדוחות  4.9 28

והטפסים אותם צריכה העירייה, 

תאפשר להוציא דוחות שאינן לא י

קיימים ולכן מבקשים פירוט ייתר 

 .לנושא

על המציע להעמיד לרשות העיריה 

מערכת שתאפשר התאמה, לרבות 

לצרכי העיריה, כאמור  של דוחות,

 במסמכי המכרז.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

הסכם  –מסמך ב'   11

 התקשרות

מבוקש למחוק סעיף זה או להכניס  6.4 33

הסתייגות כי הנושא חייב להיות 

מסוכם ומקובל על שני הצדדים, לא 

נהוג ביחסי ספק לקוח לבצע פעולות 

 חד צדדיות

יה תהיה רשאית ימובהר כי העיר

לקזז מכל סכום שהיא חייבת 

לקבלן, כל סכום שהקבלן חייב לה 

, לרבות פיצויים ע"פ ההסכם

 או לפי כל דין. מוסכמים,

הסכם  –מסמך ב'   12

 התקשרות

העירייה מאשרת כי החיוב יהיה  מבוקש חיוב חצי שנתי/שנתי 6.6.1 33

 חצי שנתי.

הסכם  –מסמך ב'   13

 התקשרות

העירייה תנאי לתשלום חשבון ע"י  נבקש הבהרה לסעיף זה 6.6.2 33

הוא צירוף פירוט תחשיב לפיו 

נערך התשלום, והאסמכתאות 

 להזמנת השירותים ע"י העירייה.

הסכם  –מסמך ב'   14

 התקשרות

 מבוקש כי: 8.3 34

לאחר המילים "הינו אחראי" ( 1 .א

 ייכתב "על פי דין".

המילים "ישיר או עקיף" ( 2 .ב

 תמחקנה.

בסיפא לסעיף ייכתב "והכל ( 3 .ג

עוכב בכפוף לפסק דין שלא 

 ביצועו".

 לא מקובל (1

 לא מקובל (2

 הבקשה מקובלת (3

הסכם  –מסמך ב'   15

 התקשרות

 מבוקש כי: 8.5 34

לאחר המילים "הוצאות משפט" ( 1 .א

 ייכתב "סבירות".

לאחר המילים "שכ"ט עו"ד" ( 2 .ב

ייכתב "סביר, והכל בכפוף לפסק 

 דין שלא עוכב ביצועו".

 הבקשה לא מקובלת. (1

מאושרת הוספת המילים  (2

בכפוף לפסק דין "והכל 

שלא עוכב ביצועו" 

 בסיפא של הסעיף.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

הסכם  –מסמך ב'   16

 התקשרות

מבוקש  3.4

להוסיף 

סעיף 

 8.7חדש 

"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 ו/או למזמין בגין פעולה 

כלשהי אשר ננקטה על ידי הספק, 

ובכפוף להוכחת נזקי המזמין, ישלם 

דמי אחסון סך של הספק למזמין 

אשר הוא, בכל מקרה,  ,תיבה לשנה

יהא גבול האחריות הכולל של 

הספק, בגין נזק ו/או אובדן לכל 

רכוש כאמור לעיל וזאת כפיצוי 

מוסכם סופי ומוחלט ולסילוק כל 

תביעות המזמין כלפי הספק בגין כל 

עילה שהיא, בין על פי חוזה ובין על 

 פי כל דין".

 הבקשה לא מקובלת.

הסכם  –מסמך ב'   17

 התקשרות

מבוקש כי המילים "ולתקופה  9.1 35

נוספת... על פי דין" תמחקנה 

ובמקומן ייכתב "ולעניין ביטוחים 

הנערכים על בסיס מועד הגשת 

 36תביעה לתקופה נוספת של 

 חודשים נוספים לאחר מכן".

 הבקשה מקובלת

הסכם  –מסמך ב'   18

 התקשרות

 מבוקש כי 9.1.3 35

"ויבטח בין השאר המילים ( 1 .א

אובדן.... בהשגחתו של הספק" 

תמחקנה. תשומת לב עורך המכרז 

כי האמור לעיל אינו רלוונטי 

 לביטוח אחריות מקצועית.

לאחר המילים "השימוש או ( 2 .ב

העיכוב" ייכתב "עקב מקרה ביטוח 

 מכוסה".

 

 .הבקשה נדחית1

 

 

 

 .הבקשה מתקבלת2

 

הסכם  –מסמך ב'   19

 התקשרות

מבוקש כי הסיפא לסעיף, החל  9.1.4 35

 מהמילים "הספק מוחזק", תמחק.

 הבקשה נדחית



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

הסכם  –מסמך ב'   20

 התקשרות

 מבוקש כי: 9.2 35

המילים "לדרישת העירייה... . 1 .א

מנספח זה" תמחקנה. תשומת לב 

עורך המכרז כי פוליסות הביטוח 

של המציע כוללות מידע רב, מסחרי 

 וסודי, שאינו רלוונטי לפעילותו על

פי תנאי המכרז ולכן מבוקש כי 

עורך המכרז יסתפק באישור עריכת 

 ביטוח כמקובל.

 ימים" תמחקנה. 7המילים ". 2 .ב

 

.הבקשה נדחית. נסכים להחליף 1

את המילים "פוליסות הביטוח" 

במילים "את החלקים מתוך 

 םפוליסות הביטוח הרלוונטיי

 להסכם זה"

 .הבקשה נדחית2

הסכם  –מסמך ב'   21

 התקשרות

35-

36 

 מבוקש כי: 9.5

פי ביטוחי -לאחר המילים "על. 1 .א

הספק" ייכתב "ובלבד שהינה 

בהתאם לזכויות העירייה ע"פ 

 הסכם זה".

המילים "מיד עם" תמחקנה . 2 .ב

ובמקומן ייכתב "תוך זמן סביר 

 ממועד".

 

 . הבקשה מתקבלת1

 

 

 . הבקשה נדחית2

הסכם  –מסמך ב'   22

 התקשרות

 מבוקש כי: 9.6 36

המילים "לרעה ו/או לאחר . 1 .א

מבטל" ייכתב "באופן הגורע 

מהתחייבות הספק לעריכת 

 ביטוחים על פי הסכם זה ונספחיו".

 15המילים "לא יאוחר מאשר . 2 .ב

 יום" תמחקנה.

 

 הבקשה נדחית. 1

 

 

 הבקשה נדחית. 2

הסכם  –מסמך ב'   23

 התקשרות

מבוקש כי המילה "המלאה" תמחק  9.7 36

 דין".ובמקומה ייכתב "על פי 

 הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   24

 התקשרות

מבוקש כי המילים "ו/או רכוש  9.8 36

אחרים... או תוצאתי" תמחקנה 

ובמקומן ייכתב "המשמש לצורך 

 מתן השירותים".

 הבקשה נדחית

הסכם  –מסמך ב'   25

 התקשרות

 הבקשה מתקבלת מבוקש כי הסעיף יימחק. 9.9 36



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

הסכם  –מסמך ב'   26

 התקשרות

סעיף לא מקובל, מבוקש שהנ"ל  12.1 37

יהיה אך ורק  בתאום והסכמה בין 

 הצדדים.

 הבקשה לא מקובלת.

מפרט  – 1נספח ב/  27

 המכרז

נדגיש כי במקרים אלה, הקלדת  (6) 4 43

החומר תבוצע מדף התכולה ללא 

 פתיחת התיבה עצמה.

במקרים בהם קיים תיעוד תכולת 

התיבה בטופס ידני שהוכן ע"י 

הקלדת החומר תבוצע העיריה, 

מהטופס בלבד ללא פתיחת 

 התיבה.

מפרט  – 1נספח ב/  28

 המכרז

מבוקש רק באמצעות המערכת, שכן  (8) 4 43

היא מנוהלת ע"י הרשאות. אם 

תישלח דרישה במייל או בפקס 

הדבר בעייתי שכן עובדת ארכיב לא 

יודעת בוודאות שההזמנה בוצעה 

ע"י גורם מורשה. במקרים של מייל 

ופקס החברה אינה לוקחת אחריות 

אם החומר הגיע למקום אחר בגלל 

 טעות של המזמין, בטח כשמדובר

 בתיקים של מחלקת רווחה 

 הבקשה לא מקובלת.

מסירת חומר מהארכיב לעיריה 

או למי מטעמה תיעשה בכל 

מקרה על פי נהלי העיריה ללא 

קשר עם אופן העברת הדרישה 

 למסירת החומר.

מפרט  – 1נספח ב/  29

 המכרז

נבקש כי כלל ההזמנות מול הארכיב  4.2 44

יבוצעו במערכת המידע דרך האתר 

 הספק. המקוון של

 לעיל. 28ר' תשובתנו לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  30

 המכרז

תת  5.2.1 45

סעיפים 

7-9 

נדגיש כי פעולות אלה יבוצעו על 

 בסיס הסבת נתונים.

 לא מקובל. 

העיריה אינה מתחייבת להעמיד 

לרשות הזוכה נתוני המערכת של 

 הספק הקיים.

ככל שיועמדו לרשות הזוכה נתוני  

המערכת של הספק הקיים, יהיה 

רשאי הזוכה לקלוט את החומר 

במערכת שלו באופן של הסבת 

תתבצע  –נתונים, ובמקרה שלא 

 קליטה ידנית.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  31

 המכרז

אין סיבה לבצע סיור מטעם הספק  (3) 5.2.2 45

הזוכה במתחמי הספק הנוכחי, 

יכין את התיבות על הספק הנוכחי 

גבי משטחים ואותם יאסוף הספק 

הזוכה, בכול מקרה אף חברה 

מתחרה לא תיכנס לתחום 

המחסנים . נבקש להבהיר  סעיף 

 זה.

הבקשה מקובלת, הדרישה בסעיף 

תשונה בהתאם לאמור בשאלת 

לא תידרש כניסת נציג  –ההבהרה 

 הזוכה למתקני הספק הקיים.

מפרט  – 1נספח ב/  32

 המכרז

45 5.2.2 

(10) 

 10נבקש הבהרה לסעיף, האם בתוך 

ימים יש להעביר את כול החומר, או 

רק להתחיל את העבודה. במידה 

ונדרש לסיים להעביר את החומר, 

יש להתחשב ביכולת הספק הנוכחי 

להוריד ולהכין את התיבות, בד"כ 

ימי  30העברה כזו לוקחת לפחות 

 עבודה. 

מובהר כי לוח הזמנים יעודכן, 

פן בו השלמת העברת החומר באו

מהספק הקיים למגנזה של הספק 

ימי עבודה  15הזוכה תהיה בתוך 

מהמועד בו הספק הקיים השלים 

 את הכנת החומר להעברה.

מפרט  – 1נספח ב/  33

 המכרז

נא לפרט יותר את הסעיף, למה  5.3.7 46

 הכוונה בסיוע?

למפרט )עמוד  6.4הפירוט בסעיף 

51.) 

מפרט  – 1נספח ב/  34

 המכרז

 –שירות סידור תיקים בתיבות  5.5 47

יבוצע אך ורק בתשלום נוסף, נבקש 

 להוסיף סעיף בהצעת המחיר

בטבלת הצעת המחיר  4סעיף 

 מתייחס לשירות זה.

 

מפרט  – 1נספח ב/  35

 המכרז

נבקש להאריך את זמן אספקת  6.2.1 48

ימי עסקים או  5 -התיבות ל

 לפעמיים בשבוע קלנדרי.

נבקש לתמחר בנפרד את  כמו כן,

אספקת המיכלים, ובכל מקרה 

תתחייב העירייה לשלם עבור כל 

תיבה שתסופק לעירייה אך לא 

תוחזר לצורך שמירת המסמכים 

 בארכיב.

מקובל כי הספקת מיכלי ארכיב 

תהיה פעמיים בשבוע, במועדים 

שיתואמו מראש )למעט במקרים 

 דחופים(.

ככל שהעירייה תמשוך תיבה 

פק שהתיבה לא תוחזר ותודיע לס

לארכיב, והעירייה לא תחזיר את 

התיבה, תשלם העירייה לספק סך 

)לא כולל מע"מ( בגין כל ₪  5של 

, הסכום כולל את תיבה כאמור

 .עלויות ההספקה



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  36

 המכרז

ימי  5 -נבקש להאריך זמן זה ל 6.2.4 48

עבודה כמקובל בשוק הארכיב או 

 פעמיים בשבוע קלנדרי.

 לעיל. 35ראה תשובתנו לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  37

 המכרז

נבקש להאריך את זמן קליטת  6.2.10 49

ימי עבודה  14 -התיבות בארכיב ל

והכול תלוי בכמות החומר אותו 

 תחליט העירייה להעביר.

התיבות בארכיב זמן קליטת 

ימי עבודה והכול תלוי  7 -להוארך 

בכמות החומר אותו תחליט 

 העירייה להעביר.

מפרט  – 1נספח ב/  38

 המכרז

49 6.3.2 

(11) 

באחריות העירייה החומר שנמצא 

במשרדי העירייה, אין הספק יכול 

להיות אחראי ולתזכר את עובדי 

העירייה כי לא החזירו את 

החומרים מעבר לכך המערכת 

 נגישה לנתון זה בכל עת.

 לא מקובל.

מפרט  – 1נספח ב/  39

 המכרז

נדגיש כי שליפה פיזית והבאתה  6.3.3 49

לעירייה הינה למסמכי מקור בלבד, 

אין לספק אפשרות לצלם עותקים 

מהחומר אלה אם כן מדובר 

בשליפה בסריקה שנשלחת במייל 

 או בפקס .

 הבקשה מקובלת. 

מנוסח הסעיף ימחקו המילים 

ימסר במסירה  עותק מצולם"

 אישית.....במפורש אחרת".

מפרט  – 1נספח ב/  40

 המכרז

תת  6.3.4 50

סעיפים 

 4-ו 2

נבקש להעביר את הבקשות אך ורק 

באמצעות המערכת, בגלל רגישות 

המידע ואבטחתו, קיימת בעיתיות 

גדולה כאשר הדבר מתבצע 

באמצעות מייל/פקס/שיחת טלפון 

היות ואי אפשר לזהות את האדם 

ולכן לא ניתן לקחת  מאחוריהם

אחריות אם הוזמן חומר שאינו 

 מהמערכת.

 לעיל. 28ראה תשובתנו לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  41

 המכרז

המידע זמין במערכת המידע של  (7) 6.3.4 50

הספק, ניתן לגשת למערכת המידע 

 בכל רגע נתון.

ככל שניתן לקבל את הנתונים 

בלחיצת כפתור, יהווה הדבר 

 לאמור בסעיף זה.חלופה 



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  42

 המכרז

פסקת  50

הבהרה 

 שניה

שנה הינה שנה קלנדרית ולכן צריך 

לקחת את כמות התיבות מתאריך 

של אותה שנה וכאן לחשב את  1/1

 כמות השליפות חינם.

הבקשה מקובלת, החישוב היחסי 

יהיה בהתאם לכמות התיבות 

 המאוחסנות בחודש ינואר.

מפרט  – 1נספח ב/  43

 המכרז

ניתן לקיים רק במידה והעירייה  (1) 6.4.2 51

תספק מראש את תאריכי הביעור 

ואלה יוקלדו למערכת בזמן 

 קבלת/קליטת חומר חדש.

 ההבהרה מקובלת.

מפרט  – 1נספח ב/  44

 המכרז

אין דבר כזה מועד מתוכנן להחזרה,  (7) 6.5.4 53

החזרת השליפות הינה על פי 

לשימוש החלטת לקוח בהתאם 

הנעשה בתיק. בקשה להחזרת חומר 

תוזן על פי בקשת לקוח במערכת 

 המידע

באחריות הספק לוודא קבלת 

מועד מתוכנן להחזרה, מאת 

העיריה בשלב דרישת השליפה, 

ולהזינו לשדה מתאים במערכת 

 לשם מעקב. 

מפרט  – 1נספח ב/  45

 המכרז

נא לפרט ולהגביל את כמות  6.5.5 53

הדוחות, לא ניתן לשקלל את 

השירות המבוקש ללא נתון מדוייק, 

נוסיף כי גם למערכת יש יכולת 

מוגבלת להפקת דוחות וככאלו 

צריך לפתח ולכן נחדד כאן בכדי 

 שלא יהיו דברים עמומים 

 לעיל. 10ראה תשובתנו לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  46

 המכרז

מהלקוח להזין משימות רק נבקש  (1) 6.6.1 53

 במערכת המידע של  הספק.

לעניין בקשת משיכת  –מקובל 

תיבות חדשות מהעירייה למגנזה 

 בלבד. 

מפרט  – 1נספח ב/  47

 המכרז

אין צורך בטופס מסירה מעוצב  (2) 6.6.1 53

לעירייה, מערכת הספק תומכת 

בבקשות מסוג זה וכוללת את כל 

הפרטים הדרושים לשם ביצוע וגם 

 קיים תיעוד על ביצוע הפעולות .

ככל שלדעת העיריה לא נדרשת 

התאמה נוספת לטופס הבקשה 

למשיכת תיבות חדשות מהעירייה 

למגנזה, יעשה שימוש בטופס 

 הקיים במערכת.

מפרט  – 1נספח ב/  48

 המכרז

53 6.6.1 .

(3) 

נבקש להוסיף לסעיף: "וידאג לעדכן 

רשימה זו בכל שינוי ולהעבירה 

 לספק"

 מקובלת. הבקשה



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  49

 המכרז

הספק אינו אחראי אם יבוצעו  (4) 6.6.1 53

פעולות ע"י עובדי עירייה להם 

קיימת הרשאה זו, ושהם עזבו את 

העירייה )והעירייה לא דאגה לעדכן 

 את הספק( 

 ההבהרה מקובלת.

מפרט  – 1נספח ב/  50

 המכרז

ימי עבודה או פעמיים  5מבוקש  (9) 6.6.1 53

 קלנדרי לכל היותר בשבוע

 לעיל. 35ר' תשובתנו לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  51

 המכרז

הסעיף אינו מקובל, מחיר הקרטון  6.6.2 53

משתנה בצורה משמעותית. השירות 

נשוא מכרז זה הינו שירותי ארכיב 

 ולא אספקת אמצעי אחסון. 

בהעברה בין ספקים, הספק הזוכה 

₪  5 -מחוייב לשלם לא פחות מ

כמו כן, נושא רכישת לקרטון. 

קרטון הינו נושא תיפעולי ומופרד. 

ניתן לבדוק מול כלל העיריות 

והמועצות שמחיר הקרטון אינו 

 כלול במחיר האחסון.

בנוסף, מה קורה עם תיבות 

שהעירייה קיבלה ולא החזירה 

לארכיב? האם אנחנו נספק תיבות 

לעירייה ללא הגבלה באותו מחיר 

הפריד גם לשימוש פרטי ?  נבקש ל

את עלות הקרטון מהאחסון השנתי 

ולהוסיף שורה נוספת בהצעת 

המחיר לרכישת התיבות ע"י 

 העירייה.

 ( ישארו ללא שינוי.2 –( ו 1ס"ק 

(, כי תיבה אשר 3ביחס לס"ק 

תוזמן ע"י העירייה שלא לצרכי 

אחסנה בארכיב הספק תוזמן 

כולל הספקה ₪  5בעלות של 

 למשרדי העירייה(

מפרט  – 1נספח ב/  52

 המכרז

נבקש מהעירייה לקבוע מראש מי  (1) 6.6.3 54

הם אנשי הקשר הרשאים 

 לבקש/לקבל שליפות .

העברת רשימות מורשים לבצע 

פעולות מטעם העירייה מובהרת 

 מספר פעמים בהוראות המכרז.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  53

 המכרז

מה קורה במקרה בו תואמה  (4) 6.6.3 54

והנציג שליחות מול הנציג הרלוונטי 

אינו נמצא? האם העירייה תפצה 

את הספק על הגעה? מנגנון 

הפיצויים צריך להיות לשני 

 הכיוונים.

נוכחות הנציג תתואם מראש טרם 

 ההגעה.

מפרט  – 1נספח ב/  54

 המכרז

נבקש להזין משימות אלה במערכת  (7) 6.6.4 54

 הספק בלבד.

 נוסח הסעיף יישאר כלשונו.

מפרט  – 1נספח ב/  55

 המכרז

54 6.6.4 

(15) 

ימי עבודה או פעמיים  5מבוקש 

בשבוע או כל עוד איסוף חומר חדש 

ייעשה ביום איסוף ההחזרות 

 ומסירת שליפות.

לכן רצוי כמו כלל העיריות לקבוע 

יומיים קבועים בשבוע וזה עושה 

 סדר.

מקובל כי הגעת הספק להחזרת 

מיכלי ארכיב למגנזה תהיה 

פעמיים בשבוע, במועדים 

ו מראש )למעט במקרים שיתואמ

 דחופים(.

 

מפרט  – 1נספח ב/  56

 המכרז

פסקת  54

 הבהרה

נבקש למחוק או לשנות את 

ההבהרה, כך שכל שינוי בנהלי 

העבודה בין הספק לעירייה, יתואם 

ביניהם כך שיהיה מקובל על שני 

 הצדדים.

 :נוסח ההבהרה יהיה כדלקמן

 בזאת מובהר ספק הסר למען

 לעיל העבודהבפרוט תהליכי  שאין

 לפעול העירייה את לחייב כדי

 באופן

 תקופת כל במהלך בהם המתואר

 הזכות לה ההתקשרות ושמורה

 פי על וזאת עת בכל לשנותם

 דעתה הבלעדי. שיקול

ככל שתגבש העירייה במהלך 

תקופת ההתקשרות תהליכי 

עבודה שונים מהמתואר במסמכי 

המכרז היא תעדכן מראש את 

 הספק 

 או תביעה כל ולספק לא תהיה

 שהוא כל מסוג טענה או דרישה

 כך. בשל

מפרט  – 1נספח ב/  57

 המכרז

רק במידה ומראש נתונים אלו  7.3.3 55

 הועברו ע"י העירייה.

 ההבהרה מקובלת.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  58

 המכרז

הבהרות  56

 2 -ו 1

דרישה לא לגיטימית. נא להציג 

איזה התאמות מעבר ונדרש במכרז. 

מידע עולים כסף פיתוחי מערכות 

רב ולפעמים גם עשרות ומאות 

אלפים. לא נוכל להיענות לכול 

 בקשה של העירייה מבלי לתמחר.

לחלופין, נבקש לשנות כי ביצוע 

שינוים והתאמות במערכת לצורך 

שימוש העירייה בלבד יהיו בתיאום 

עם הספק וכל שינוי יחייב בחינת 

עלויות בהן תשתתף העירייה 

תוחי מערכת במידה ומדובר בפי

 יחודיים עבור העירייה.

 הבקשה לא מקובלת.

התאמת  המערכת לדרישות הדין 

החל על העירייה ו/או על מושא 

השרותים וכן חילול כל דו"ח 

המבוסס על שדות הנתונים 

הקיימים במערכת וכן התאמה 

לסביבת עבודה עדכנית )ככל שאי 

ההתאמה ימנע מהעירייה שימוש 

ידי מלא במערכת( תעשה על 

 הקבלן ועל חשבונו בלבד.

  

מפרט  – 1נספח ב/  59

 המכרז

הבקשה לא לגיטימית בשלב זה,  7.5.4 56

 מבוקש להוריד.

 הבקשה לא מקובלת.

על המערכת לאפשר מילוי שדות 

הנתונים שלה בעברית ו/או 

באנגלית שכן יתכן תיעוד 

 מסמכים בשתי השפות.

מפרט  – 1נספח ב/  60

 המכרז

 הבהרה לסעיףמבקשים  7.5.5 56

נדגיש כי ניתן לבצע הקלדה 

 באנגלית במערכת הספק.

יתכן ובשדה של המערכת תדרש 

 הקלדה בשתי השפות לדוגמה: 

 פרויקט מרכז העיר.  B2תיק 

מפרט  – 1נספח ב/  61

 המכרז

ראו הגדרה של מערכת מידע  נא לפרט במה מדובר ובאיזה דוחות 7.5.10 56

מפרט עמוד  – 1נספח ב/ 2)סעיף 

( וכן פרוט הדוחות הנדרשים 41

 במסמך זה.

מפרט  – 1נספח ב/  62

 המכרז

שורה  56

 אחרונה

 –"ככל שתדרשנה התאמות...." 

דרישה לא לגיטימית. נא להציג 

איזה התאמות מעבר ונדרש במכרז. 

פיתוחי מערכת מידע עולים כסף רב 

ולפעמים גם עשרות ומאות אלפים. 

לא נוכל להיענות לכול בקשה של 

 העירייה מבלי לתמחר.

 לעיל. 58ראו מענה לשאלה 



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  63

 המכרז

סעיף כללי מידי, למבינים במערכות  7.6 57

מידע ידוע כי מערכת ארכיב הינה 

ייצור ופיתוח עצמי לעולם הארכיב, 

וכל פיתוח עולה כסף רב. לכן כול 

נושא מערכות המידע צריך להיות 

ברור מראש מה נדרש, מה קיים 

 ועלות פיתוח.

 לעיל. 58ראו מענה לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  64

 המכרז

נבקש להוסיף כי הסכמתנו לסעיף  8.9.4 60

רק במידה ומדובר  זה מותנת

בליקויים עפ"י תקנים ולא עפ"י 

 החלטת העירייה.

מובהר בזאת כי העירייה מחוייבת 

בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות 

שחלות בהתאמה על הספק ואינן 

 נכללות בתקנים.

מפרט  – 1נספח ב/  65

 המכרז

( נא להגדיר מהו ארכיונאי 1 9.1.2 61

מורשה? במידה וזהו עובד שעבר 

המדינה מבקש  גנזךהכשרה מטעם 

 שבדרישות העירייה תוצג תעודה .

( מבוקש לשנות את הסעיף: "מי 2

שיספק לעירייה מטעם הספק 

שירותי הדרכה/ייעוץ יהיה בפיקוח 

 של ארכיונאי".

 לעיל. 2ראו מענה לשאלה 

מפרט  – 1נספח ב/  66

 המכרז

הבקשה הזו הינה הסיבה לכך  9.1.5 61

שעלות אמצעי האריזה צריכה 

וחייבת להיות מופרדת ממחיר 

 האחסון.

הספק אחראי, אחריות מוחלטת, 

על שלמות המסמכים מרגע 

שנמסרו לו ועד שהוחזרו לעירייה 

 או בוערו.  

מפרט  – 1נספח ב/  67

 המכרז

62 9.5.1 – 

9.5.3 

רלוונטיים סעיפים אלה אינם 

 לנשוא מכרז זה, נבקש להורידם.

לחלופין, אם לדעת העירייה 

הסעיפים כן רלוונטיים נבקש לקבל 

 הסבר.

מהשרותים כוללים אופציה 

לשרותי איסוף ואריזת החומר 

עבור העירייה במשרדיה ולשם כך 

יתכן והעירייה תאפשר לספק 

שימוש / גישה למערכת 

הממוחשבת המשמשת אותו 

 .ממחשביה היא



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

מפרט  – 1נספח ב/  68

 המכרז

רק בעלות נפרדת ולא בתוך המחיר  10.1 63

הקבוע, בנוסף העירייה תישא 

בתשלום של המשטחים והקרטונים 

 במידה ולא יופרד המחיר.

בכל מקרה, מקובל כי הספק הזוכה 

מושך את החומר הארכיוני 

 המאוחסן אצל הספק היוצא.

הבקשה מקובלת אך התמורה 

 2בסעיף  5 תהיה בהתאם לס"ק

"כתב כמויות והצעת מחיר" 

 כתב התמורה נספח 4ב/ בנספח

 המחיר. הצעת

מפרט  – 1נספח ב/  69

 המכרז

סעיף חשוב ולכן ביקשנו בהצעת  10.8 63

המחיר לבצע הפרדה בין מחיר 

ההובלה, מחיר הקליטה ומחיר 

 ההקלדה כנהוג בשוק הארכיב 

 ראו מענה לשאלה לעיל.

 –א'  1נספח ב/  70

 מפרט המכרז

 2שורה  64

 בטבלה

מבוקש לתקן למחיר שליפה כנהוג 

 בשוק הארכיב

 הבקשה לא מקובלת.

 –א'  1נספח ב/  71

 מפרט המכרז

 3שורה  64

 בטבלה

מבוקש לתקן למחיר שליפה כנהוג 

 בשוק הארכיב

 הבקשה לא מקובלת.

 –א'  1נספח ב/  72

 מפרט המכרז

 7שורה  64

 בטבלה

הספק יהיה מחוייב בפיצוי  ימי עבודה 5מבוקש 

המוסכם בגין איחור מהמועד 

 שסוכם.

 –א'  1נספח ב/  73

 מפרט המכרז

הערה כללית לנספח: מנגנון  כללי 64

פיצויים עובד לשני הכיוונים ולכן 

גם על עיכוב של נהגים או הגעה 

כאשר הנציג לא נמצא צריך להיות 

 מנגנון פיצוי.

 הבקשה לא מקובלת.

אישור  – 3נספח ב/  74

 קיום ביטוחים

 מבוקש כי: צד ג' 66

יימחק )תשומת לב עורך  304קוד  .א

 (.321המכרז לקוד 

 יימחק. 309קוד  .ב

יימחק, במקומו ניתן לציין  329קוד  .ג

 .322את קוד 

 הבקשה נדחית

אישור  – 3נספח ב/  75

 קיום ביטוחים

חבות  66

 מעבידים

 הבקשה נדחית יימחק. 304מבוקש כי קוד 



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

אישור  – 3נספח ב/  76

 קיום ביטוחים

אחריות  66

מקצועי

 ת

 מבוקש כי:

יימחק )תשומת לב עורך  304קוד . 1 .א

 (.321המכרז לקוד 

 יימחק. 309קוד . 2 .ב

יימחק. תשומת לב עורך  329קוד . 3 .ג

המכרז כי קוד זה לא רלוונטי 

 לביטוח אחריות מקצועית.

תקופת הגילוי תעמוד  332בקוד . 4 .ד

 חודשים. 6על 

 

 . הבקשה נדחית1

 

 .הבקשה נדחית2

 

 .הבקשה נדחית3

 . הבקשה מתקבלת4

 

אישור  – 3נספח ב/  77

 קיום ביטוחים

ביטול/  66

שינוי 

 הפוליסה

מבוקש כי תקופת ההודעה תעמוד 

 יום כמקובל. 30על 

 

 הבקשה נדחית

נספח  – 4נספח ב/  78

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

למעט מחיר התיבה שיש להפריד  1.3 67

נותנת  ממחיר האחסון. החברה

שירותי ארכיב ולא שירותי אספקת 

 אמצעי אריזה.

 הבקשה לא מקובלת.

נספח  – 4נספח ב/  79

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

לא מקובל, ביקשנו בשאלות  (1) 1.4 67

 קודמות לבצע הפרדה.

 הבקשה לא מקובלת.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

נספח  – 4נספח ב/  80

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

הצעת הפירוט אינו תואם את סעיפי  (2) 1.4 67

 המחיר.

 ההבהרה מקובלת. 

 הסעיף יעודכן לנוסח הבא:

 של אחסנה עבור . התמורה1.4"

 :גם ,תכלול לספק שתשולם תיבה

 לעירייה ריקה תיבה ( הספקת1

 .רשומות לאחסנת בה ושימוש

 .לשנה של התיבה אחסון (2

 .המנה בתחום שליפות (3

 לרבות מידע מערכת ( הפעלת4

 .אינטרנטי בממשק תמיכה

 במערכת שימוש זכות מתן( 5

 משתמשים הגבלת ללא הספק

 ,טפסים ,רשומות כמות או

 .ודוחות שאילתות

 המערכת במשתמשי ( תמיכה6

 .והטמעה הדרכה לרבות

עבור  בקרה דוחות ( הפקת7

 ".העירייה

נספח  – 4נספח ב/  81

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

 הבקשה לא מקובלת. סעיף לא מקובל, מבוקש למחוק 1.5 67

נספח  – 4נספח ב/  82

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

המחיר נמוך מאוד ואינו מבטא את  1.7 67

 העלות הישירה לביצוע הפעולות.

הורדת תיבה מהמדפים, 

והובלה מהצפון  משטוחאריזה/

 –למרכז/דרום הארץ לא פחות מ 

לתיבה לפני מע"מ. ניתן ₪  4.00

לבדוק את המחירים מול מכרזים 

/קטנות דומים בעיריות גדולות

ודומות לעיריית כרמיאל, בקשת 

העירייה להעברת התיבות במחיר 

 מית עבור ספקיה.יהפסד לא לגיט

 ₪  15,000 –המחיר יעלה ל 



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

נספח  – 4נספח ב/  83

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

מבוקש להפריד את מחיר התיבה  1 68

 ממחיר האחסון מהסיבות הבאות:

השירות הינו שירותי ארכיב ולא  .א

 אריזה. אספקת אמצעי

התיבות המסופקות הינן לשימוש  .ב

הארכיב בלבד, בהמון מקרים 

הלקוח לקח תיבות לשימוש אישי 

ולא החזיר גם ברמה של כמות 

 כפולה מהתיבות בארכיב.

מחירי שוק התיבות משתנה מעת  .ג

לעת בגלל עלות חומרי גלם וגם 

בגלל איכות התיבה רק בעת 

 14 –האחרונה המחירים עלו ב 

 אחוז .

רז או עירייה מחיר התיבה באף מכ .ד

אינו כלול במחיר האחסון, גם לא 

 במכרזי חשכ"ל של המדינה.

במידה והלקוח רוצה שתיבות  .ה

הארכיב יהיו בבעלותו, הוא צריך 

לשלם עליהם, במידה ולא, הם יהיו 

מושאלות לתקופת ההסכם, אך 

עדיין בסוף התקופה במידה ויעבור 

לספק אחר מישהו צריך לשלם על 

 התיבות.

מחיר תיבה איכותית הנהוג בשוק  .ו

 לפני מע"מ₪  5.20הוא 

 הבקשה לא מקובלת.



 
 

 
 

מספר  עמוד מסמך / נספח #
 הסעיף

 העירייהתשובות  השאלה/הבהרה

נספח  – 4נספח ב/  84

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

מחיר האחסון נמוך ומבוקש  1 68

 –להשאירו ללא עלות התיבה כ 

דרישות העירייה למחיר ₪.  17.00

פיקס הכולל פעולות רבות כפי 

שפורטו בתנאי המכרז, הינם 

דרישות מופרזות ביחס לדרישות 

מקבילות של עיריות גדולות 

ומורכבות יותר מעיריית כרמיאל 

ולכן הבקשה להפריד את המחיר 

התיבה ממחיר האחסון ולהעלות 

 ₪. 17.00 -את המחיר ל

כולל עלות ₪  17 –המחיר יעלה ל 

 תיבה

נספח  – 4נספח ב/  85

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

בכל שוק הארכיב מפרידים בין  5-6-7 68

ההובלה של חומר חדש לבין מחשוב 

 וקליטה לבין הקלדה.

אלו פעולות חד פעמיות מופרדות 

שלכול פעולה כזו יש עלות נפרדת, 

אין לחבר הקלדה לבין הובלה לבין 

מחשוב וקליטה. מבקשים להפריד 

את הסעיפים בעתיד כאשר יש 

פרוייקטים מעבר לארכיב, כבר 

 קיים מחירון 

 הבקשה לא מקובלת.

 

נספח  – 4נספח ב/  86

התמורה כתב 

 הצעת המחיר

 –מבוקש להעלות את המחיר ל  8 68

 לשליפה מעבר לנורמה.₪  15.00

לשליפה ₪  7 -המחיר יעלה ל 

 מעבר לנורמה.

 


