
מערכת לניהול ארכיון  :(RFI) בקשה למידע

 לפרויקט רשת ארכיוני ישראל

 כללי . .1

 והעצמת שיקום) מתוך פרויקט תמ"רשהינו חלק  "(הפרויקט)להלן: " פרויקט רשת ארכיוני ישראל .1.1

תשמש "( אשר המערכת)להלן: " מערכת לניהול ארכיוניםפועל להקמת  (לאומית מורשת תשתיות

כמערכת ניהול ברמת  תשמשהמערכת הארכיונים ופורטל מרכזי עבורם. כמערכת מרכזית לניהול 

  .ברמת ניהול כל הארכיונים הכלוליםוהארכיון היחיד, 

המסוגלים ומעוניינים לספק את כל  ספקיםו/או  המערכתמעוניין בקבלת מידע בדבר יישום הפרויקט  .1.1

 .במסמך הבקשה למידעכמפורט  הדרישות

 

 מענה לפניה .1

באופן מלא את כל  למלאמוסר המידע מתבקש במענה לבקשה זו,  להקמת המערכתבהצעות  .1.1

 . "קריטריונים להערכה" – 4השדות במסמך בחלק 

 במסמך הבקשה למידע.חומר נוסף: ניתן להוסיף חומר ומענה נוסף על האמור  .1.1

 מילא את כל השאלות במסמך הבקשה למידע  מוסר המידעכאשר המענה לבקשה זו יוגש  .1.2

 :הדרכים הבאותאו יותר מבאחת לספרייה הלאומית, המנהלת את הפרויקט  המענה לבקשה זו יוגש  .1.4

מערכת לניהול  -רשת ארכיוני ישראל  –לקבלת מידע במעטפה שעליה יהיה רשום "בקשה  .1.4.1

במבנה בקומת הכניסה למשרד הראשי אשר  :::16, בשעה 11/11/11 -ארכיון", עד ליום ה', ה

 - )הספרייה הלאומית שבקמפוס האוניברסיטה העברית, גבעת רם, ירושלים )אין לשלוח בדואר

 .מוסר המידע מתבקש לקבל אישור מסירה מהמשרד

 -.91:12, בשעה 1/111/11 -, העד ליום שבת chezkiek@nli.org.il אלקטרוני לכתובתבדואר  .1.4.1

 המהווה אישור מסירה.מוסר המידע נדרש לוודא קבלת מייל חוזר 

זה, יילקח בחשבון רק אם יימצא בתיבת  עיףמידע אשר ישלח בדואר אלקטרוני כאמור בס

 הדואר האלקטרוני עם פתיחתה. 

 זכויות .2

מובהר בזאת כי בקשה זו אינה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות. ההוצאות הכרוכות במסירת   .2.1

 .המידע יחולו על המוסר בלבד והמוסר לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או גמול בגין מענה לבקשה זו

לעיל, המידע שיתקבל עשוי לשמש, בין היתר, כעזר להכנת מסמכי  2.1ר בסעיף מבלי לגרוע מהאמו .2.1

במסגרת מכרז שיפורסם במועד ובתנאים שיקבעו בנפרד, אם אכן  (RFP) בקשה לקבלת הצעות

 .יוחלט לפרסמו

פרויקט רשת ארכיוני ישראל, ו/או מנהלי אין לראות בפנייה זו משום התחייבות כלשהי מטעם  .2.2

לפרסום מכרז כלשהו  משרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה או הספרייה הלאומית הפרויקט לרבות

כאמור, ואין לראות במענה מטעם מוסרי המידע במענה לבקשה זו משום התחייבות כלשהי מטעם 

כלפי מי פרויקט רשת ארכיוני ישראל, משרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה או הספרייה הלאומית 

 .מהם

 .מתחייב לעשות שימוש כלשהו במידע המתקבל במענה לבקשה זו, כולו או מקצתואינו  הפרויקט  .2.4

 .עשוי להגיש בקשות נוספות למידע, מהציבור או ממציע פרטני פרויקט רשת ארכיוני ישראל

שומר לעצמו את הזכות לבקש הדגמה ומצגת של מענה, או של מענים, פרויקט רשת ארכיוני ישראל  .2.9

מנהלי לטה בעניין קיום ההדגמה, הינה על פי שיקול דעתה הבלעדי של שיוגשו לה לבקשה זו. ההח

 .פרויקט רשת ארכיוני ישראל

 נהלהמ .4

mailto:chezkiek@nli.org.il


 מתן הבהרות .4.1

, מנהל פרויקט רשת ארכיוני ישראל, למר יחזקאל קסנטשאלות ובקשות להבהרות יש להפנות 

 .12/11/11 -לא יאוחר מיום האו טלפון,  דואר אלקטרוניבאמצעות 

  chezkiek@nli.org.il: דואר אלקטרוני

 .1-692-9:11: :טלפון

 .הפרויקט את יחייבו לא בכתב ניתנו שלא הבהרות או תשובות כי בזאת מובהר
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