
 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 

 (:צ"חל)מ "עבור הספרייה הלאומית בע לאחסון זמניהזמנה להציע הצעות 

 

 

 ,שלום

 

והוא מחליף כל  הקובע ואה מה שיפורט להלן יובהר כי . הבהרות בקשר עם ההזמנה להציע הצעות שבכותרת רשימת  תמצורפ

  .שאין להתייחס אליה, הבהרה קודמת ככל שניתנה

 

. לציון הסכמתו למפורט במסמך זה ידו על חתוםכשהוא  למסמכי ההצעה המוגשים על ידו זה מסמך לצרף המציע על

 .במקום המסומן עמוד כל בשוליהחתימה תעשה 

 .המציע מהצעת נפרד ובלתי מחייב חלק ומהווה, הרלוונטיים במקומות ההצעה מסמכי את מתקן זה מסמך כי מובהר

 

 __________________________:הספק/שם המציע

 

 תשובה שאלה 

סידור העבודה לרבות שעות העבודה הינם באחריותו הבלעדית  ?לצורך פינוי המחסנים הלילה בשעות לעבוד ניתן האם .1

 .ובכפוף לעמידה בתנאי ההזמנה שנחתמה, של הקבלן

לרבות חוק שעות עבודה , אחראי לפעול בהתאם לכל דיןהקבלן 

 .1951-א"תשי, ומנוחה

פינוי מחסנים בשעות שלאחר שעות , מבלי לגרוע מן האמור

וככל שהדבר , העבודה המקובלות כפוף לאישור הספריה מראש

 .מתאפשר מבחינת חברת הניהול במחסנים בגבעת שאול

   

 משתנה ומשקלו, בקירוב, ספרים 30-ל 25 בין מכיל ממוצע ארגז ?מה משקלו של ארגז ממוצע .2
 .בהתאם

על כל ספר . הספרים אינם מסודרים בתוך הארגז בסדר ספציפי ?כיצד ניתן לזהות את הספר מתוך הארגז .3

, קיימת מדבקת גב הכוללת את מספר הסיגנטורה של הספר

באחריות הקבלן לאתר . מספר זה הוא מזהה חד ערכי של הספר

 .    את הספר מתוך הארגז

 .הספר לא ניתן להדביק מדבקות נוספות על ?האם ניתן להוסיף מדבקות של המציע על הספר .4

או להוסיף מדבקת בר קוד , ניתן להשתמש בבר קוד הקיים בספר

 .לספר אך לא תודבק עליו, שתצורף

 . כן ?האם ניתן להדביק מדבקות נוספות של המציע על הארגז .5

 .LMXהמידע יועבר בפורמט  ?באיזה פורמט יועברו הקבצים .6



 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 תשובה שאלה 

מהו אומדן כמות הספרים שיוזמנו בשוטף מאוספים  .7

 ?שיאוחסנו אצל הספק

. ספרים לשבוע 60-80 -כיום בממוצע מוזמנים מגבעת שאול כ

 :חשוב להדגיש

  .זהו המספר כיום ואין לראות בכך התחייבות לעתיד .1

באחריות המציע להעביר את הספרים לספרייה גם אם  .2

 .הוזמן ספר אחד בלבד באותו יום

מידיי כמה ארגזים לא מקוטלגים תבקש הספרייה לקבל  .8

 ?שבוע

. בשבוע ארגזים 40המתייחס להערכה של ( ח)5אני מפנה לסעיף 

פרויקט הטיפול בארגזים מובהר כי  .מדובר בנתון ממוצע לשבוע

  .פרויקט זה יארך מספר שנים. הלא מקוטלגים עדיין לא תוכנן

-במסגרת ההסכם הקבלן יידרש לשנע אל הספריה מדי שנה כ

התאם להזמנה של הספריה מעת ב, ארגזים לא מקוטלגים 2,200

 . לעת

 .שינוע זה נכלל במסגרת השירותים בהצעת המחיר

  

שעברו חיטוי בנפרד ממיכלים שלא נדרש לאחסן מיכלים הקבלן  נא לפרט יותר את עניין החיטוי .9

 .עברו חיטוי

כלומר סגירת הספרים בבועות , החיטוי מבוצע באנוקסיה

למשך שבועיים כאשר  1% -והורדת אחוז החמצן לפחות מ

 -בכל בועה ניתן לסגור כ. מעלות 25צריכה להיות לפחות ' הטמפ

 250 -ועל פי הערכה לחומר בגבעת שאול יידרשו כמיכלים  100

טח אין מניעה לבצע מספר בועות במקביל מלבד הש. בועות

החיטוי אינו יכול להתבצע כאשר החומר נמצא על . הנדרש

בועות  10-על הקבלן לאפשר במחסניו ביצוע חיטוי ב.מדפים

 .במקביל

לפני ) המיכלים לצורך הליך החיטוי באחריות הקבלן לשנע את

 (.החיטוי ולאחריו

 .החיטוי ייערך על ידי קבלן מטעם הספריההליך 

החיטוי זהה לתשלום עבור  התשלום עבור אחסון מיכל בשלב

 .מיכל המאוחסן בתנאים לא מבוקרים

, יתכן והספריה תספיק לחטא חלק מהמיכלים בגבעת שאול

   .בטרם העברתם

הרצון והמטרה היא שכמה שיותר אך אין כזו , תשובה לעיל' ר .כמה מיכלים יעברו חיטוי לפני ההעברה 

 . ודאות

  לא רלוונטי   ?האם נבדקו אופציות אחרות מלבד אנוקסיה .10

 .החלנו בחיטוי החומרים עדיין לא ?כמה מתוך החומר מחוטא עד כה .11

 .לא ?האם ניתן למקם את הבועות בחוץ .12

 . לא ?האם עצם תהליך ההעברה לא פוגם בחיטוי .13

האם יש להפריד בין ארגזים שעברו חיטוי לבין ארגזים שלא  .14

 ?עברו חיטוי

נדרשת הפרדה פיזית מוחלטת בין מיכלים שעברו חיטוי לבין , כן

 .חיטוימיכלים שלא עברו 



 

___________________:הספק/המציע חתימת  

 תשובה שאלה 

מה קצב ? כמה מיכלים צפויים להיות באחסון המבוקר .15

 ?הגידול השנתי

הספריה מעריכה כי מספר המיכלים לו נדרש אחסון מבוקר הוא 

הקבלן . מיכלים לשנה 500עם קצב גידול של , מיכלים 12,500 -כ

 .ספק תנאים מבוקרים בהתאם לקצב הגידולנדרש ל

ומספר המיכלים שיאוחסן , מובהר כי מדובר בהערכה בלבד

, בתנאים מבוקרים בפועל נתון לשיקול דעתה של הספריה

 .  בהתאם למחיר המוצע

תנאי מהותי היא יודגש כי אספקת מחסן התנאים המבוקרים 

תשומת לב המציע מופנית להוראות ההזמנה להציע . במכרז

הן עבור התנאים  לפיהן על המציע לפרט הצעה, הצעות

 .והן עבור האחסון בתנאים בלתי מבוקרים, המבוקרים

כך שניתן , מהחומר כבר נארז ומוכן לפינוי 60% -עד היום כ ?מתי ניתן להתחיל לפנות את המיכלים .16

 . להתחיל בפינוי באופן מיידי

בהנחה שהחברה שאורזת ומסדרת תסיים את עבודתה עד  .17

כמה , 27/12לפנות את כל המיכלים עד ועל המציע  15/12 -ה

 .מיכלים יישארו לפינוי

אך ההערכה היא , אין באפשרותנו לתת מספר מדויק בשלב זה

 .מכלל המיכלים 15%-10% -שלא יוותרו יותר מ

ערבות להליך ההזמנה האם הערבות היא ערבות ביצוע או  .18

 להציע הצעות

ההזמנה להציע הערבות הנדרשת מהמציעים היא ערבות להליך 

ימים מיום  60ערבות זו תושב למציע שלא זכה בתוך . הצעות

 .בחירת ההצעה הזוכה

הזוכה יידרש להאריך את תוקף הערבות כאמור במסמכי 

והערבות תשמש ערבות לביצוע התחייבויות הזוכה על , ההזמנה

 .פי ההסכם

 Hobo U12מודד הלחות והטמפרטורה הנדרש הוא  .נא לפרט דגם של מודד לחות וטמפרטורה .19

ptth//:www.smoctesnh.esn/htsudeto/udtd

-ssggcto/d12-012 

 .או מכשיר בעל אותם תכונות באישור מוקדם של הספרייה

או הנחיה לקבלן מובהר כי אין בציון הדגם האמור משום המלצה 

ואין בשימוש בו לפטור את הקבלן , להשתמש במד מהסוג האמור

 .מאחריותו לתנאי הלחות והטמפרטורה המסופקים על ידו

האם ניתן להסתפק בשמירה בשעות שבהן אין נוכחות פיזית  .20

 ?של עובדים

בשעות שאין בהן נוכחות פיזית ניתן להסתפק בשמירה מקצועית 

יכול לעשות כן יע המבקש לבחור באופציה זו מצ. של עובדים

בדבר שעות הפעילות במסגרת הצעתו צהיר בכתב בכפוף לכך שי

לספרייה הזכות . ון בהן תמיד ימצאו בו עובדישל המתקן האחסו

  .לא יעמוד בהתחייבותומציע שיבחר לבטל אופציה זו במקרה וה

 

  

http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-012
http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-012
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 תשובה שאלה סעיף עמוד

Voosmoei550iגלאי הצפה  ?האם קיים מפרט, הצפהגלאי  (ii()א)3 12

ptth//:www.coosmoe.esn/stsudeto/sotcscoo-

stshcttP-ststcetosm/dsssu-ocmost-net-550 

 .מוקדם של הספרייהאו מכשיר בעל אותם תכונות באישור 

מובהר כי אין בציון הדגם האמור משום המלצה או הנחיה לקבלן 

ואין בשימוש בו לפטור את הקבלן , להשתמש בגלאי מהסוג האמור

 .מאחריותו לתנאי האחסון המסופקים על ידו

רשויות הכיבוי אינן דורשות  (ii()ב)3 12

, מפוחים לשחרור עשן לשם רישיון

 .האם זו דרישת חובה

  :יש להחליף את הדרישה למפוחים לדרישה הבאה

 אוויר מיזוג מערכות: אש בטיחות" 1001על המחסן לעמוד בתקן "

 . "ככל שהדבר נוגע למחסני אחסון מסמכים "ואוורור

תוך כמה זמן יש להעמיד מחסן עם  (ג)3 13

 . תנאים מבוקרים

 .ההכרזה על הזוכהחודשים מיום  5

 פ תקן כיבוי אש"ע, לגבי דרישת הגג (iv()ו)3 15

 מקסימום שלהוא  המידוף מפרט

   . 51% של כיסוי

 . הגג אינו קשור לדרישות כיבוי אש אלא נוגע להגנה מפני דליפות מים

שורות המדפים לא  מדוע מרחק בין (v()ו)3 15

 .מ"ס 110יפחת מ 

המרחק בין השורות יהיו בהתאם להוראות הדין "יוחלף ויהיה הנוסח 

 ."לרבות הוראות כיבוי האש ותקנות התכנון והבנייה

מבוקש להבהיר כי החבות המכוסה  (ב()i()ז)3 

הינה חבות כלפי עובדי המציע 

 .המועסקים על ידו

לרבות , או מי מטעמו הקבלן ידי על שמועסק מי כל כלפי ביטוח נדרש

 .ההסכם במסגרת הניתנים לשירותים בקשר, קבלני משנה

מבוקש להבהיר כי ניתן להסתפק  (ג()i()ז)3 

₪ מליון  4בגבול אחריות של 

משותף לכל המאחסנים או 

לחילופין בגבול אחריות ספציפי 

 .₪מליון  2בגובה של 

כ מבוקש להבהיר כי סעיף הכינון "כ

יהא כמקובל בשוק הביטוח קרי 

 .בתשלום

עבור ₪ מיליון  5המכרז דורשים גבול אחריות עליון של מסמכי 

iיצויןiבפוליסה"הסעיף קובע מפורשות , הספרייה הלאומית

iשלiרכושוiעלiיחולiלעילiהכיסויiסכוםiכיiבמפורש

 "בלבדiהמזמין

 

 . בתשלוםסעיף הכינון יהא כמקובל בשוק הביטוח קרי 

 השימוש אבדן כי להבהיר מבוקש (ד()i()ז)3 

 . ביטוח מקרה עקב הינם ועיכוב

 .מובהר כי אבדן השימוש ועיקוב הינם עקב מקרה ביטוח ,מקובל

, צולבת חבות לסעיף ביחס כ"כ

 אינה הפוליסה כי להבהיר מבוקש

 כלפי המזמין חבות את מכסה

 . הספק

האחריות בסעיף מתייחסת לחבות המציע בלבד ואינה מתייחסת 

 .לחבות המזמין

http://www.visonic.com/Products/Wireless-Property-Protection/Flood-sensor-mct-550
http://www.visonic.com/Products/Wireless-Property-Protection/Flood-sensor-mct-550
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 תשובה שאלה סעיף עמוד

 להמשיך החובה כי להבהיר מבוקש

 מקצועית אחריות ביטוח ולערוך

 לאחר חודשים 36 של לתקופה תהא

 .ההסכם תוקף תום

החובה להמשיך ולערוך ביטוח אחריות מקצועי תהא , מוסכם

 .חודשים לאחר תום תוקף ההסכם 36לתקופה של 

 לגבי נוספת הבהרה מבקשים (ד)4 18

 מה - רם מגבעת איסוף הסעיף

 הערכת? המיכלים יהיו בה התצורה

 הזמנים לוח ומה/ מיכלים כמות

 ?במקום

 כאשר, מיכלים לבנים סטנדרטים -זהה  תהיה המיכלים צורת -

 . הכללי סוג החומר יהיה חלק מהאוסף

 מיכלים 2,000 -מדברת על כ -שאינה מחייבת   -ההערכה  -

 .2012נוספים ברבעון הראשון של שנת 

החל מיום , שינוע הספרים מגבעת רם יתבצע באופן שוטף -

1.1.2012. 

 


