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 הזמנה לקבלת הצעות 

 רקע

 
, (צ"חל)הינה חברה לתועלת הציבור ( "הספרייה"או  "המזמין" :להלן)הספרייה הלאומית  .1

ובזיקה   ,מורשת ותרבות בכלל, טיפוח והנחלה של אוצרות ידע, שימור, שמטרותיה הן איסוף
במסגרת זו עליה לשמש כספרייה הלאומית . למדינת ישראל ולעם היהודי בפרט, לארץ ישראל

לשמש הספרייה הלאומית של מדינת ישראל ולשמש ספריית המחקר , של העם היהודי
 .ור האוניברסיטה העברית בתחומי מדעי הרוחהמרכזית בישראל ועב

נהגה הספרייה לנהל  1991עד שנת . הספרייה רוכשת ומקבלת באופן שוטף כמה אלפי כתבי עת .2
 .כרטסת מצאי שבה נרשמו בכתב יד פרטי גיליונות של כתבי העת שהתקבלו בספרייה

: כתב העת הספרנים נהגו לציין בכרטסת על ידי קיצורים וסימנים את מצב המצאי של .3
 1בנספח פירוט הסימנים . גיליונות שנכרכו יחד, גיליונות שלא הגיעו, גיליונות שהגיעו

 . בכרטסת נרשם גם מידע שאינו רלוונטי יותר לספרייה .להזמנה

לפני אבל הגיליונות שהגיעו , והלאה הספרייה מנהלת את רישום המצאי במחשב 1991משנת  .2
 .זו עדיין רשומים על גבי כרטיסים שנה

כרטיסים הרלוונטיים מהנתונים את הלהזין מטרת הפרויקט נשוא הליך זה היא , לפיכך .5
וזאת תוך כדי ביצוע  הספרייהמערכות המחשוב של בעל מנת לקלוט אותם , לגיליון אלקטרוני

 . פעולות נוספות כפי שיתוארו להלן בהזמנה זו
 

 היקף הפרויקט
כרטיסים המכילים  36,555-מתוכם כ. כרטיסים בעברית 55,555-בכרטסת הספרייה מצויים כ .6

 . 5ממוצע השורות בכרטיס הוא . מידע רלוונטי

. כרטיסים 1555-1555 -כאשר בכל קופסא יש כ, קופסאות עץ 25-הכרטיסים מסודרים ב .7
טיסים סרוקים דוגמאות לכר. תיקיות במחשב בהתאמה 25-הספרייה סרקה את הכרטיסים ל

: ניתן לראות את כל הכרטיסים בכתובת. להזמנה 2כנספח ב "מצ
http://fts.nli.org.il/Public/NewspaperSCan/ 

 85,555-כ: בכרטסת הספרייה ישנם גם כרטיסים באותיות זרות כמפורט להלן, בנוסף .8
 7,555-כ; ב ערבי"כרטיסים בא 9,755-כ; רלוונטיים 55,555-לטיני ומתוכם כב "כרטיסים בא
בכל . קופסאות עץ 75-ל מסודרים לפי שפות ב"כל הכרטיסים הנ. ב קירילי"כרטיסים בא
תיקיות במחשב  75-הספרייה סרקה את הכרטיסים ל. כרטיסים 1,555 – 1555-קופסא יש כ

 .בהתאמה

הינן משוערות בלבד והספרייה אינה מתחייבת לכמות  ל"מודגש בזה כי כל הכמויות הנ .9
כפי שיפורטו להלן , מסוימת של כרטיסים למעט הכמויות המינימאליות של כרטיסים

 . בהזמנה
 

 ם המבוקשיםהשירותי

 
המציעים יוכלו להציע הצעה רק לגבי כרטיסים בעברית או רק לגבי כרטיסים באותיות  .15

.   כרטיסים בעברית וכרטיסים באותיות הזרות גם יחדאו לגבי ( כולן או חלקם)הזרות 
הספרייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם להזמין את השירות גם ביחס לשירותים 

יובהר כי , מבלי לגרוע מן האמור לעיל (.כולם או חלקם)בקשר לכרטיסים באותיות הזרות 
מיתרון על פני מציעים  ייהנהביותר מאות אחת מציע שיציע את שירותיו ביחס לכרטיסים 

 . כמפורט להלן בהזמנה, ניקוד האיכותאחרים ויינתן לזה משקל יחסי במסגרת 

מובהר כי הספרייה טרם קיבלה החלטה האם להזמין את השירותים ביחס לכרטיסים בשפות  .11
בשיקולי התקציב , בין היתר, והחלטה זו תעשה לאחר קבלת ההצעות ובהתחשב, הזרות

 . יה לפרויקטהזמין בידי הספרי

יעניק לספרייה את השירותים כהגדרתם בהסכם  (ככל שייבחר זוכה בהליך זה) הזוכה מציעה .12
יבצע את הפעולות , ובכלל זה 3כנספח המצורף להזמנה זו "( ההסכם: "להלן)למתן שירותים 

 :הבאות
 

 : פעולות המיון
 

 ;מתוכם את אלה שאינם מכילים נתונים נדרשים ניפויהכרטיסים ומיון  2122

http://fts.nli.org.il/Public/NewspaperSCan/
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 ;הנתונים הרלוונטיים בכרטיסים שנותרו איתור 2121

   , לא הגיע, הגיע :כגון, הסימנים המבטאים את מצב מצאי הגיליונות זיהוי 2121
 .'וכו נכרך        

 
הספרייה תהא רשאית בסופו של דבר להחליט לבצע את פעולות המיון בעצמה : הערה

 . ובמקרה כזה לא תהא למציע כל טענה או דרישה בעניין
 

 פעולות הקלדה

     דוגמא לגיליון מוקלד) .להקליד את הנתונים הנדרשים לגיליון אלקטרוני 2121
 (. להזמנה 4כנספח  ב "מצ        

 
 פעולות נוספות

  .בקרת איכות על התוצאות הצעת שיטה לבקרת איכות וביצוע 2121

 . בהסכם ביצוע הקלדה חוזרת של נתונים על פי דרישת הספרייה כפי שיפורט 2121

 . בהסכם שגיאות על פי דרישת הספרייה כפי שיפורטתיקון  2121

 מובהר בזה כי הפעולות הנוספות לא יהיו כרוכות בתשלום , למען הסר ספק 2121
 . מלבד המחירים שיצוינו בהצעות המציעים, נוסף מאת הספרייה        

אולם . כמויות הכרטיסים שצוינו הינן משוערות בלבד, לעיל להזמנה 8כמפורט בסעיף  .13
 :מן הסכומים כדלהלן לא תפחתנהיה מתחייבת כי בכל מקרה הכמויות הספרי

 
 בנוגע ; כרטיסים 55,555מינימום  -בנוגע לפעולות המיון: עבריתאות כרטיסים ב

 .כרטיסים 25,555מינימום : לפעולות הקלדה

 היה והספרייה תחליט להרחיב את הפרויקט גם לכרטיסים ) כרטיסים בשפות הזרות
 (:ל"הנ

; כרטיסים 9,555מינימום  -בנוגע לפעולות המיון: ערביתאות בכרטיסים  -
 . כרטיסים 3,655מינימום : בנוגע לפעולות הקלדה

; כרטיסים 25,555מינימום  -בנוגע לפעולות המיון: לטיניתאות כרטיסים ב -
 . כרטיסים 16,555מינימום : בנוגע לפעולות הקלדה

; כרטיסים 3,555מינימום  -בנוגע לפעולות המיון: כרטיסים באות קירילית -
 . כרטיסים 1,255מינימום : בנוגע לפעולות הקלדה

 תקופת ההתקשרות

 

תקופת : "להלן)הלימוד והבחינה תקופת תכלול את תקופת ההתקשרות , כמפורט בהסכם .12
ותסתיים עם ( ככל שיבחר כזה)מיום החתימה על ההסכם עם המציע הזוכה  שתחל( "לימודה
מובהר בזה כי בכל מקרה תקופת הלימוד . ל"ישור בכתב של המזמין אודות סיום השלב הנא

תחל תקופת ביצוע הפרויקט שתסתיים לכל , עם תום תקופת הלימוד. לא תעלה על חודש
 . כמפורט בהסכם, חודשים ממועד תחילתה 7היותר תוך  

יחס לשירותים בקשר היה והספרייה תחליט כי היא מעוניינת להזמין את השירות גם ב .15
יקבל לידיו את ( ככל שיבחר כזה)המציע הזוכה , (כולם או חלקם)לכרטיסים בשפות הזרות 

הכרטיסים בשפות הזרות בתום הפרויקט בקשר לכרטיסים בעברית ותקופת ההתקשרות 
 : תוארך לתקופות המפורטות להלן

 ם ממועד קבלת חודשי 15הפרויקט יסתיים לכל היותר תוך  -כרטיסים באות לטינית
 .הכרטיסים

 חודשים ממועד קבלת  3הפרויקט יסתיים לכל היותר תוך  -כרטיסים באות ערבית
 .הכרטיסים

 הפרויקט יסתיים לכל היותר תוך חודשיים ממועד קבלת  -כרטיסים באות קירילית
 . הכרטיסים

 תנאי סף 
תאגיד משפטי אחד רשאים להשתתף ולהגיש הצעות להליך ההתקשרות יחיד תושב ישראל או  .16

 :ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים (הרשומות כדין בישראל, חברה או שותפות)
 תצרף להצעתה תעודת התאגדות של החברה אצל רשם החברות, חברה רשומה 2122

               תצרף להצעתה תעודת התאגדות של השותפות אצל רשם , שותפות רשומה 2121
ח בדבר זהותו ופרטיו של כל שותף ואחריותו לחובות "רו/ד"השותפויות ואשור של עו      
 .השותפות      
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בנוסח ( בין אם יחיד או תאגיד)ח בדבר החותמים עליה "רו/ד"להצעה יצורף אישור עו 2121
 .להזמנה זו 5כנספח המופיע       

אישור עוסק מורשה , על ניהול ספרים כחוקים עדכניים ותקפים להצעתו אישור המציע יצרף .17
אכיפת ניהול )וכל אישור אחר הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  מ"לענייני מע

 . 1976 -ו"התשל, (חשבונות ותשלום חובות מס
המציע יצרף להצעתו פירוט אודות שלושה פרויקטים דומים שביצע בעבר עבור גורמים שונים  .18

לא )₪  55,555-בהיקף שהוא לא פחות מ אחד בהם פרויקט, בהיקף דומה לפרויקט נשוא הליך
 בכלל"(.הפרויקטים: "להלן)השנים האחרונות  5 -ל ב "בארץ או בחו םשהושל( מ"כולל מע

כמות , משך הפרויקט, יפרט המציע אודות מהות השירותים שסופקו במסגרת הפרויקט, זה
 .  שמות ממליצים ופרטי התקשרות עימם, וסוג פריטים שטופלו

  .ל חייב לכלול הקלדת נתונים"בזה כי בכל מקרה לפחות אחד מהפרויקטים הנמובהר 

המציע יצרף להצעתו את פרטיו של מנהל הפרויקט המוצע מטעמו וכן יפרט אודות כישוריו  .19
  .וניסיונו של כל אחד מהגורמים לעיל בביצוע פרויקטים דומים לפרויקט נשוא הליך זה

 להזמנה 6כנספח ה בנוסח המצורף המציע יצרף להצעתו הצעת מחיר חתומ .25

לא )השנים האחרונות  3בשנתיים מתוך  לשנה₪  255,555המציע בעל מחזור כספי של לפחות  .21
מובהר בזאת כי המחזור . ח המאשר את האמור"לצרף אישור רויש (. 2511-2559( )מ"כולל מע

רם אחר התאגיד המגיש את הצעה בלבד ולא של אף גוהכספי הנדרש הינו של היחיד או 
 . המעורב בצורה זו או אחרת בגוף המגיש

המציע יצרף להצעתו תכנית ארגונית עקרונית שתכלול הצעה מפורטת לביצוע בקרת איכות  .22
 . על התוצאות

: לכתובת המיילהמעוניין להשתתף בהליך זה יודיע לספרייה בכתב  .23
Contract.Committee@nli.org.il  25.15.12 על פרטי ההתקשרות עימו וזאת לא יאוחר מיום 

, במקרה כאמור. תהא רשאית להחליט על קיום כנס ספקים הספרייה. 16:55בשעה 
הספרייה תודיע למשתתפים . השתתפות בכנס ספקים יהווה תנאי סף להשתתפות בהליך

ככל שיוחלט על )מועד ומיקום כנס הספקים בהתאם לפרטי ההתקשרות שסופקו אודות 
לא יוכל ( ככל שיוחלט על קיומו)מובהר בזה כי משתתף שלא ישתתף בכנס ספקים (. קיומו

 . להשתתף בהליך
 

 .  תנאי הסף שפורטו לעיל עלולה להיפסלהצעה שלא עמדה במובהר בזה ש
 

 הליך בחירת המציע

הליך בחירת ספק בנוגע לשירותים בקשר : הליכים משניים כדלקמן 2ההליך יכול שיכלול  .22
הליך ; הליך בחירת ספק בנוגע לשירותים בקשר לכרטיסים בלטינית; לכרטיסים בעברית

בחירת ספק בקשר לשירותים בנוגע לכרטיסים בערבית והליך בחירת ספק בקשר לשירותים 
כאמור ייבחר  בסופו של דבר ייתכן מצב בו בכל הליך והליך משנה. בנוגע לכרטיסים בקירילית

 (.כמובן שייתכן מצב בו זוכה בהליך משנה אחד יזכה גם בהליכי משנה אחרים. )זוכה אחר

ינתן יתרון למציע שיגיש הצעה שתתייחס ליותר , כמפורט בסעיפים העוסקים בניקוד האיכות .25
 .  לא תינתן עדיפות כלשהי לאות אחת על פני אחרת אולם, מאות אחת

תדורג לפי , הצעה ביחס לאות הרלוונטית העונה על כל תנאי הסף כל, בכל הליך משנה כאמור .26
בהתאם , (25%)ועלות ההצעה הכספית הכוללת , (65%)שקלול של מרכיבי איכות ההצעה 

 :למפורט להלן

 
 שקלול ההצעה הכספית בקשר לכרטיסים

 
 5%ליחידה יהיה  מיון כרטיסיםמשקל עלות ההצעה הכספית ביחס לעלות פעולת  26.1

תקבל את , באופן שמציע שהצעתו היא הזולה ביותר, (ctוין בנוסחה בסימון מצ)
אופן חישוב . נקודות וכל שאר ההצעות תנוקדנה ביחס אליו 5הניקוד המירבי של 

 :הניקוד יהיה כדלקמן 

  Ct המציע הזול ביותרX 5 נק' 

                                                                         Ct       המציע 
  
 
             35%ליחידה יהיה  הקלדה של כרטיסים משקל עלות ההצעה ביחס לפעולת  26.2 

                תקבל את  ,  באופן שמציע שהצעתו היא הזולה ביותר, (Ctמצוין בנוסחה בסימון )             
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               אופן חישוב  .נקודות וכל שאר ההצעות תנוקדנה ביחס אליו 35הניקוד המירבי של              
 :יהיה כדלקמן             

 
 Ct המציע הזול ביותרX 35 נק' 

                                                                       Ct      המציע  
  

 
          מן   35%-הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות כספיות החורגות ב :הערה

 (. כלפי מטה וכלפי מעלה כאחת)האומדן 
 
  

  
 שקלול איכות ההצעה

 
באופן שמציע שיקבל את מירב הנקודות בכל אחד , %65משקל איכויות ההצעה יהיה  26.3

 .הניקוד המירבי לכל סעיף יקבל את, מהקריטריונים כמפורט להלן
 

ניסיון וידע ועדת  פ"כפי שינוקדו ע)ניקוד המציע יקבע על פי הקריטריונים הבאים  26.2
 (ההתקשרויות של הספרייה לפי שיקול דעתה

 
 25% -ניסיון רלוונטי בביצוע פרויקטים דומים לפרויקט נשוא הליך זה 

 15% -המלצות 

 הספרייה תבחן , בין היתר, זהבמסגרת קריטריון ) 15% -התרשמות כללית
 את תכנית העבודה, את תהליכי העבודה שהוצעו

 בהתאם לפירוט הבא, 15% -התייחסות ההצעה ליותר מאות אחת : 

 .נקודות 5-אותיות שונות יזכה ב 2-מציע שהצעתו תכלול הצעה ביחס ל -

 . נקודות 8-אותיות שונות יזכה ב 3 -מציע שהצעתו תכלול הצעה ביחס ל -
האותיות יזכה בניקוד מקסימלי של  2מציע שהצעתו תכלול הצעה ביחס לכל  -

 . נקודות 15
 

 בחירת המציע הזוכה

 

 (. או הזוכים)לאחר שקלול ההצעה ובכפוף לאישור הועדה יקבע המציע הזוכה  .27

משא ומתן , באמצעות ועדת ההתקשרויות או מי שיוסמך על ידה, רשאי לנהלהמזמין יהיה  .28
בטרם קיבל את , אחד או יותר – "זוכה"ההצעות או מי מהם וכן עם מגיש ההצעה העם מגישי 

 רכיבילרבות הרכיבים הכספיים ו, המשא ומתן יכול שיהיה על כל רכיבי ההצעה. הצעתו
כל עדכון להצעה שיבוא בעקבות המשא ומתן יחייב את המציע ואם הצעתו  .הפתרון המוצע

 .לחתימת ההסכם עימו תתקבל תהווה ההצעה המעודכנת הבסיס

מובהר . התחייבות כלשהי של המזמין להתקשרות חוזית עם המציע בהזמנה זואין לראות  .29
לאחר , שייחתם עם הזוכהההסכם בזאת כי התקשרות עם זוכה כלשהו תעשה בהתאם לנוסח 

 .י ועדת ההתקשרויות של המזמין"ובכפוף לאישור ההצעה ע

או הצעה כלשהי או לנמק , ל את ההצעה הזולה ביותראין המזמין מתחייב לקבמובהר בזה כי  .35
 .את ההחלטה שתתקבל

וכן לבחור יותר ממציע , המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור הצעה בחלקה או בשלמותה .31
 .אחד לביצוע השירותים

, המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל את ההליך ההתקשרות בשלמותו או בחלקו בכל עת .32
 .בלא מתן הסבר כל שהוא לכך, הזוכה בטרם קבלת ההחלטה על

לאחר ובמידה וועדת , ל על הזכייה בהליך ההתקשרות"דואהמזמין יודיע לזוכה ב .33
 .ההתקשרויות תאשר את ההצעה הזוכה

, בכל שלב, א תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל מכל סיבה שהיאמובהר בזה כי היה ול .32
הבא ולחתום איתו על הסכם התקשרות המזמין יהיה רשאי לפנות למציע שדורג במקום 

לא הסכים לכך . ולהצעתו של אותו מציע הליךבהתאם לתנאי ה, הליךכאילו היה הזוכה ב
המציע שדורג במקום השני יהיה רשאי המזמין לפנות למציע שדורג במקום השלישי וכך 

 .הלאה
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 בהליך  הגשת ההצעות

 
וכן ישלחו   Contract.Committee@nli.org.il: המציעים יגישו את ההצעות לכתובת המייל .35

 19.11.12לא יאוחר מיום  heller@elandau.co.il  -וכן ל meirav.livne@nli.org.il -העתק ל
 .  16:55בשעה 

ל בכתב "רשאים לפנות בכתב בנושא הנ, הבהרות בקשר להליך זה/מציעים שיש להם שאלות .36
 .  16:55בשעה  1.11.12לכתובות האימייל שצוינו בסעיף הקודם וזאת לא יאוחר מיום  בלבד

האינטרנט של מענה לשאלות הבהרה ותיקונים למסמכי הליך ההתקשרות יפורסמו באתר  .37
http://web.nli.org.il הספרייה הלאומית 

http://www.jnul.huji.ac.il/http://www.jnul.huji.ac.il/  מה "בתגית
המענה לשאלות ההבהרה ועדכונים שיפורסמו יהוו . 5/11/12ליום עד " התקשרויות/בספרייה

 .חלק בלתי נפרד ממסמך זה ומהצעת המציע ויחייבו אותו לכל דבר ועניין

מציע יצרף למסמכי הצעות במועד הגשתם את קובץ המענה לשאלות ההבהרה והעדכונים  .38
 .ובהתאם להוראות שיפורסמו, חתום על ידו, כאמור

 .PDF ההצעה תוגש בקובץ .39
 

 כללי

 

בין , וכל הסתייגות כלשהי לגביהםי המציע במסמכי ההצעה "עכל שינוי או תוספת שייעשו  .25
 .י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב עלולים לפסול את ההצעה"ע

בראשי תיבות בשולי , ההצעהעל כל עמוד ועמוד ממסמכי  מוהמציע יחתמורשי החתימה של  .21
 .במקומות המיועדים לכךאו חותמת /כל דף ובחתימה מלאה ו

אין המציע רשאי להעתיקם או . יך ההתקשרות הם רכושו של המזמיןכל מסמכי ההל .22
 .להשתמש בהם לשום מטרה אחרת

יום ממועד  125הצעת המציע תיחשב כעומדת בתוקפה על כל פרטיה במשך תקופה של  .23
 .ההגשה הסופי

תיקונים והשלמות בהצעה  הספרייה רשאית לפנות למי מהמציעים לאחר הגשת הצעתם לבצע .22
או , במידה ולדעת הספרייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי נפל בהצעה פגם או חוסר בהיסח דעת

 .טעות סופר וכיוצא באלה

המזמין שומר לעצמו את הזכות לאפשר לכל המשתתפים בהליך ההתקשרות לעיין בהצעה  .25
ו כל טענות כנגד המזמין ולזוכה לא יהי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כולה או מקצתה, הזוכה

 .בנושא זה

הכרוכות בהכנת ההצעה להליך ההתקשרות ובהשתתפות , מכל מין וסוג שהוא, כל ההוצאות .26
 .תחולנה על המציע בלבד, בהליך ההתקשרות

להכניס , קודם למועד האחרון להגשת הצעות להליך ההתקשרות, בכל עת, המזמין רשאי .27
ביוזמתו או בתשובה לשאלות , תנאי מתנאיוובכל  הליךשינויים ותיקונים במסמכי ה

יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי הליך ההתקשרות , כאמור, השינויים והתיקונים. המשתתפים
המציע . באמצעות אתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, ויובאו בכתב לידיעת כל המציעים

 .נדרש לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו כאמור

או להגשת /מענה לשאלות הבהרה וכדים הנקובים במסמך זה המזמין רשאי לדחות את המוע .28
על פי שיקול  או כל מועד אחר שיקבע/ו "(המועד האחרון: "להלן)ההצעות להליך ההתקשרות 

 .דעתו
על המציע . שינויי מועדים תתפרסם באתר האינטרנט של הספרייה הלאומיתההודעה על 

 .נדרש לעקוב אחר ההודעות שיפורסמו כאמור

בזה כי הליך זה אינו מהווה מכרז וכי על הליך התקשרות זה ועל פעילותה של מובהר  .29
-ב"לא חלים או יחולו חוק חובת המכרזים התשנ, בכלל( צ"חל)מ "הספרייה הלאומית בע

לא יתבררו ,  במידה ותתעוררנה, כמו כן מחלוקות בקשר להליך התקשרות זה. ותקנותיו 1992
 .א בבית המשפט האזרחי המוסמך במחוז ירושליםבבית המשפט לעניינים מינהליים אל

הנה חברה שנרשמה והתאגדה לפי חוק החברות אך ( צ"חל)מ "חברת הספרייה הלאומית בע
על החברה הוחל חוק . היא אינה חברה ממשלתית או גוף אחר שעליו חל חוק חובת המכרזים

 .2557-ח"התשס, מיוחד המסדיר את פעילותה הוא חוק הספרייה הלאומית

mailto:Contract.Committee@nli.org.il
mailto:meirav.livne@nli.org.il
mailto:heller@elandau.co.il
mailto:heller@elandau.co.il
http://web.nli.org.il/
http://web.nli.org.il/
http://www.jnul.huji.ac.il/
http://www.jnul.huji.ac.il/
http://www.jnul.huji.ac.il/
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  1נספח 

 הוראות להעתקת כרטיסי הספרייה הלאומית 

הנתונים ומיקומם על  

 הכרטיס

 הוראות הקלדה

במשבצת הימנית  סיגנטורה
 העליונה

עם  , PA ,PB ,PC ,PD ,PD ,PFI: צירוף של האותיות הבאות 
 . ספרות
 PA2345 ,PFI67812: דוגמא

 .יש רווחים להעתיק את האותיות והמספרים ללא רווחים גם אם בכרטיס

 X,2o ,Xo ,2Xo ,Sכגון Pלא להעתיק אותיות ומספרים המופיעים לפני האות 

גם אם הן מחולקות על פני שתי , מהכותר רק שלוש מילים ראשונותלהעתיק  בשורות העליונות כותר

 .שורות

פירוט 
, שנים

כרכים 
 וגיליונות

צ או לקט "האותיות פ
 או נשלח

חלק שרות שבב
המרכזישל 

 הכרטיס

כל שורה בכרטיס היא שורה באקסל אלא אם כן כמה שורות מחוברות על ידי 

צ או לקט או נשלח מציינות עד איפה להכניס "במקרה כזה האותיות פ. {סוגר 

 . לשורה אחת באקסל

 'ו, ה, ד, ג, ב, ב  א"תשל: בכרטיס: דוגמא

 'ו, ה, ד, ג, ב, ג א"תשל                       

 צ"פ' ו, ה, ד, ג, ב, ד א"תשל                       

 ד"תשל-ב"תשל: להקליד בשורת האקסל

יש לפצל לשתי , ט מופיעות באמצע השורה בכרטיס"צ  או לק"אם האותיות פ

 . שורות באקסל

 21-21ט "לק 21-21: בכרטיס: דוגמא

 21-21: באקסל

            21-21 

 
בשורות שבחלק 

 המרכזי של הכרטיס

. כרך וגיליונות להעתיק שנה וכרך, אם מופיע שנה. להעתיק שתי רמות של פירוט

 .  אם מופיע כרך וגיליונות להעתיק כרך וגיליונות

 . לא לציין אותה, אם הרמה השנייה של הפירוט מתחילה מחדש בכל שנה

 2-1 2511: לדוגמא

 צ"פ 2-8 2511           

 . 2511-2511א רק אל 2-8אין לרשום כלל את הרמה השנייה 

, בספרות רומיות, במספרים, הפירוט עשוי להופיע באותיות עבריות או לועזיות

 . להעתיק כפי שמופיע. חגים או פרשות שבוע, בשמות של חודשים

 . צ או לקט"עד הסימון פ הראשון והאחרוןלהעתיק את השנה הכרך או הגיליון 

 . אין להעתיק הערות וטקסטים המופיעים בשורות

עיגול קטן מעל פירוט 
 כרכים

בשורות שבחלק 
 המרכזי של הכרטיס

 . לא להקליד כרכים אלה – 2551העיגול מעל כרכים של שנים אחרי  -

 

אין שינוי . אין לעיגול משמעות – 2551העיגול מעל כרכים של שנים לפני  -
 .בהוראות ההקלדה

 
פירוט 

 חוסרים
 

בשורות שבחלק 
 .גליון מציין שהוא חסר/במקום מספרו של הכרך  Vסימן  -

 .גיליון מציין שהוא חסר/עיגול מסביב למספרו של כרך -

} 
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הכרך שהוא שייך אליו בטור /יש לציין את מספר הגיליון החסר והשנה המרכזי של הכרטיס
 " חסר"

 2: 1997: לדוגמא
VII: 13 

את " חסר"חוסרים בשורה אחת לא לפרט אלא לכתוב בטור  15מעל 
 ". לםבלתי ש: "המילים

' מס
 עותק

ואות + הסימן 
 בלועזית 

בסוף שורה או על יד 
 צ"פ

 . b+צ "פ, no.3 + a 1982: לדוגמא

 . לציין את האות" עותק' מס"ובטור , להקליד את השורה פעם נוספת

מספר עותקים באותו 
 כרטיס

בחלק המרכזי של 
 הכרטיס

חוזרים על הנתונים בחלקים השונים . הכרטיס מחולק לשני חלקים או יותר

 .עצמם

להקליד את כל השורות השייכות לעותק אחד ורק אחר כך לעבור לשורות של 

 :עותק לציין את האות המתאימה' בטור מס. העותק הבא

 . עותק' ללא אות בטור מס: עותק ראשון

 a: עותק שני

 'וכוb: עותק שלישי

אות לועזית אחרי 
 הסיגנטורה

 pc2569a: לדוגמא

 . להקליד את הכרטיס כרגיל. aאת האות " עותק' מס"לרשום בטור 
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 2נספח 

 דוגמאות של כרטיסים סרוקים

 /http://fts.nli.org.il/Public/NewspaperSCan: ניתן לראות את כל הכרטיסים בכתובת
 

 
 

http://fts.nli.org.il/Public/NewspaperSCan/
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 3 נספח

 הסכם
 
 

 2112_____, בחודש______ביום  שנחתם
 
 

  51-215222-5. פ.ח, (צ"חל)מ "הלאומית בע הספרייה  :בין
 העברית האוניברסיטה 

 רם גבעת  
 ירושלים  
  ( ""הספרייה" או" המזמינה"–להלן ) 

 מצד אחד
 

 ______________________  :לבין
  

   
    ("הספק"   -להלן    ) 

 שני מצד
 
 

אלקטרונית  הזנהלצורך קבלת שירותי  הספקלהתקשר עם  מעוניינת והמזמינה :והואיל
 ;"(השירותים: "להלן)של נתוני מצאי של כתבי עת 

 
 ;"(ההליך: "להלן)פומבי  קשרותכך פרסמה המזמינה הליך הת ולשם :והואיל

 
להסכם זה והצעתו נבחרה ' כנספח א המצורפתלהליך  עההגיש הצ והספק :והואיל

 ;כהצעה הזוכה בהליך
 

למסור לספק את ביצוע העבודות על סמך הצעתו ובכפוף  החליטה והמזמינה :והואיל
 ;לתנאים הקבועים בהליך

 
מעוניינים לעגן התקשרות זו בהסכם זה כחלק בלתי נפרד מסמכי  והצדדים  :והואיל

 .ההליך
 

 :הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן , לכך הוצהר אי
 
 

 ונספחים מבוא .1
 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, על כל הצהרותיו וקביעותיו, המבוא להסכם זה ונספחיו  1.1
 

  :מהסכם זה רדהמפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפ המסמכים  1.2
 

 ההזמנה
 .הספק הצעת : 'א נספח
 שמירת סודיות נספח :'ב נספח
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 השירותים ותקופת ההתקשרות הגדרת .2

 
 :את השירותים הבאים, בין היתר, למזמינה הספק יעניק 122

 
 פעולות המיון

 
 .מיון הכרטיסים וניפוי מתוכם את אלה שאינם מכילים נתונים נדרשים 12222

 .איתורהנתונים הרלוונטיים בכרטיסים שנותרו 12221

לא , הגיע: כגון, זיהוי הסימנים המבטאים את מצב מצאי הגיליונות 12221
 . 'נכרך וכו,הגיע

 
פו של דבר להחליט לבצע את פעולות המיון הספרייה תהא רשאית בסו

 .בעצמה ובמקרה כזה לא תהא לספק כל טענה או דרישה בעניין
  

 פעולות הקלדה
  

 .הקלדת הנתונים הנדרשים לגיליון אלקטרוני 12221
 

 פעולות נוספות
 

 .הצעת שיטה לבקרת איכות וביצוע בקרת איכות על התוצאות 12221

הספרייה כפי שיפורט להלן  ביצוע הקלדה חוזרת של נתונים על פי דרישת 12221
 .בהסכם

 .תיקון שגיאות על פי דרישת הספרייה כפי שיפורט להלן בהסכם 12221

מובהר בזה כי הפעולות הנוספות לא יהיו כרוכות , למען הסר ספק 12221
 .מלבד המחירים שיצוינו בהצעת הספק, בתשלום נוסף מאת הספרייה

תים ביחס מובהר כי הספרייה טרם קיבלה החלטה האם להזמין את השירו 121
, והחלטה זו תעשה לאחר קבלת ההצעות ובהתחשב, לכרטיסים בשפות הזרות

 .בשיקולי התקציב הזמין בידי הספרייה לפרויקט, בין היתר
תקופת : "להלן)תקופת ההתקשרות תכלול את תקופת הלימוד והבחינה  121

שתחל מיום החתימה על ההסכם עם הספק ותסתיים עם אישור בכתב "( הלימוד
מובהר בזה כי בכל מקרה תקופת הלימוד . ל"ייה אודות סיום השלב הנשל הספר

תחל תקופת ביצוע הפרויקט , עם תום תקופת הלימוד. על חודשלא תעלה 
 .חודשים ממועד תחילתה 7שתסתיים לכל היותר תוך 

היה והספרייה תחליט כי היא מעוניינת להזמין את השירותים גם בקשר  121
הספק הרלוונטי יקבל לידיו את , (או חלקם כולם)לכרטיסים בשפות הזרות 

הכרטיסים בשפות הזרות בתום הפרויקט בקשר לכרטיסים בעברית ותקופת 
 :ההתקשרות תוארך לתקופות המפורטות להלן

חודשים  15הפרויקט יסתיים לכל היותר תוך  -כרטיסים באות לטינית 12122
 .ממועד קבלת הכרטיסים

חודשים  3כל היותר תוך הפרויקט יסתיים ל -כרטיסים באות ערבית 12121
 .ממועד קבלת הכרטיסים

הפרויקט יסתיים לכל היותר תוך חודשיים  -כרטיסים באות קירילית 12121
 . ממועד קבלת הכרטיסים

הספרייה תהיה רשאית להחליט לקיים את תקופת הלימוד , בנוסף 12121
והבחינה גם בנוגע לכרטיסים בשפות הזרות ובמקרה כאמור התקופות 
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 . כל אחת, היותר בחודש אחדיוארכו בהתאמה לכל 
להודיע לספק בהודעה  איתרש תהא ספרייהמוסכם בזה כי ה, על אף האמור 121

וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי , על הפסקת הסכם זה יום 35מוקדמת של 
במקרה כאמור . לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור תחייב תהאשהמזמינה 

. ו בגין התקופה הקודמתהספרייה תשלם לספק את התמורה היחסית המגיעה ל
לספק כל תביעה או דרישה כספית או אחרת כלפי  תהא לא, מלבד האמור

  .המזמינה בקשר עם הפסקת הסכם זה

 
 העבודה תהליך .3

 
מנהל הפרוייקט מטעם הספק ישתתפו בפגישת הדרכה שתתקיים בספרייה במועד שיימסר  122

 .לפגישת ההדרכההספק רשאי לשלוח נציגים נוספים . י הספרייה"לספק ע

. הספק ימיין את הכרטיסים לכאלה שמכילים מידע רלוונטי וכאלה שאינם מכילים מידע כזה 121
 . הספק יוכל לבחור אם למיין את הכרטיסים בספרייה או במשרדיו

למיין את הכרטיסים לכרטיסים פשוטים ומסובכים ולבצע ( אם ימצא לנכון)הספק יהא רשאי  121
 .לפני הקלדת הכרטיסים המסובכים את הקלדת הכרטיסים הפשוטים

. תקופת ההתקשרות תפוצל לתקופת לימוד ובחינה ותקופת ביצוע הפרוייקט, כמפורט לעיל 121
 :תקופת הלימוד והבחינה תכלול את השלבים הבאים

 
 : שלב למידה

 
הספק יקליד את . כרטיסים בהם מצויים נתונים להקלדה 155הספק ימיין כרטיסים עד שימצא 

לפי הצורך הספק ידרש . י הספרייה"הכרטיסים ייבדקו ע, בתום ההקלדה. ל"ים הנהכרטיס 155
ל והכל "ככל שימצאו בכרטיסים הנ, להשתתף בפגישת הדרכה נוספת וכן יתקן את השגיאות

 . לפי דרישת הספרייה
 
 

 שלב בחינת היכולת של הספק
 

  תום הבדיקה אם ב. י הספרייה"כרטיסים נוספים שייבדקו כולם ע 155הספק יקליד
הספק יקליד , מכלל הכרטיסים שהוקלדו 5%יתברר שאחוז השגיאות עולה על , כאמור

כרטיסים שבה אחוז השגיאות לא  155רק במקרה בו תמצא מנה של . כרטיסים 155עוד 
הספרייה תאשר לספק לעבור לשלב ביצוע , מכלל הכרטיסים שהוקלדו 5%יעלה על 
 .כמורט להלן, הפרוייקט

 בה אחוז השגיאות לא )כי היה והספק לא יצליח להגיע לתוצאה הרצויה  מובהר בזה
, של הקלדה כאמור עשיריתלאחר מנה ( הכרטיסים שהוקלדו 155 -מ 5%יעלה על 

מובהר כי . תהיה רשאית הספרייה לבטל הסכם זה או כל חלק ממנו לפי שיקול דעתה
, אך לא חייבת, תהיה הספרייה רשאית, אם ביטלה הספרייה את ההסכם כאמור

 .  להחליף את הספק בספק חלופי לביצוע כל חלק מההסכם שבוטל

 ל יהיה זהה לתשלום ליחידה בשלב ביצוע "מובהר בזה כי התשלום ליחידה בשלבים הנ
 .הפרויקט עצמו

 
 שלב ביצוע הפרויקט

 
 תיקייה /הספק ימסור לספרייה קובץ אקסל הכולל הקלדה של נתונים של כל קופסא

 .הקלדתהבסיום 

  במידה . תיקייה/מהכרטיסים מכל קופסא 15%הספרייה תבדוק מדגם אקראי של
הספק יבצע הקלדה , כרטיסים מאלה שנבדקו 5%-ויתגלו כי נפלו שגיאות ביותר מ

פעולה זו תחזור . תיקייה במלואה ותמסור אותה שוב לספרייה/חוזרת של כל הקופסא
מכלל הכרטיסים שייבדקו לא יעלה על  על עצמה עד שהבדיקה תראה כי אחוז הטעויות

5% . 

  מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הספרייה לבצע בדיקות איכות
נוספות לפי ראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולדרוש מהספק לתקן טעויות 

 . בהתאם לאמור לעיל, 5%נוספות במידה ואחוז השגיאות עולה על 
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 בהנחה שהספק . חור האם לעבוד מתוך כרטיסי הנייר או מתוך הסריקותהספק יוכל לב
הוא מתחייב לשמור על הסדר ולהחזיר את הכרטיסים , יבחר לעבוד מכרטיסי הנייר

י הספרייה בתום "בצורה מסודרת ובמצב זהה בו הם נמסרו לספק ע, לספרייה במלואם
 . ביצוע הפרוייקט

 באמצעות  העברת קובצי הכרטיסים הסרוקים תתבצעFTP כונן , או על גבי תקליטור
 . כפי שיסוכם בין הצדדים' וכו

 העברת הגיליונות האלקטרוניים ומסמכים אחרים תתבצע באמצעות דואר אלקטרוני ,
FTP  וכפי שיסוכם בין הצדדים . 

  לפי הפירוט הבא( לאחר ההקלדה)הספק מתחייב למסור לספרייה את הכרטיסים: 
 .כרטיסים בכל חודש מחודשי הפרויקט 6,555-ל 2,555בין : לגבי האותיות בעברית

 
היה והספרייה תחליט כי היא מעוניינת להזמין את השירותים גם בקשר לכרטיסים 

לפי ( לאחר ההקלדה)הספק ימסור את הכרטיסים , (כולם או חלקם)באותיות הזרות 
 :הפירוט הבא

 
 .כל חודש מחודשי הפרויקטכרטיסים ב 6,555-ל 2,555בין : לגבי האותיות בלטינית

כרטיסים בכל אחד מחודשי  2,555-ל 2,555בין : לגבי האותיות בערבית וקירילית
 .הפרויקט

 
  

 הספק התחייבויותו הצהרות .4
 

יהיו בידיו כל , ככל שתהיינה ההארכהמצהיר כי במשך תקופות ותקופות  הספק 2.1
 .נשוא הסכם זה יםלביצוע השירות, כל דין פ"הנדרשים ע, האישורים וההיתרים

 םהינ, המצגים וההצהרות אשר פורטו במסגרת הצעתו כלמצהיר כי  הספק 2.2
הספק מצהיר בזאת כי ידוע . נכון למועד החתימה על הסכם זה, יםומלא יםנכונ

להתקשר עימו בהסכם זה מבוססת על נכונותם  נההמזמי תלו שהסכמ
וכי ידוע לו שהמזמינה לא היתה מסכימה , ואמיתותם של המצגים האמורים

 .נכוניםאו חלקם אינם /להתקשר עימו בהסכם זה אילו ידעה כי המצגים ו
הידע והאמצעים , החומרים, הציוד, כוח האדם ומצהיר כי ברשות הספק 2.3

נשוא הסכם זה  השירותיםאפשר לו לבצע את האחרים הדרושים על מנת ל
אמצעים אלה ימשיכו להיות ברשותו עד מילוי מלא . נהבהתאם לדרישות המזמי

 .השירותיםהכל באופן שיבטיח ביצוע , של דרישות המזמינה כאמור
או בקיום התחייבויות /ו המזמינהעם  וזו בהתקשרותמצהיר כי אין  הספק 2.5

פגיעה או הפרה כלשהי של זכויות צד  משוםו פי הסכם זה ונספחי עלהספק 
, פטנטים, זכויות יוצרים)וסוג  ןמכל מי, רוחני קניין זכותשלישי כלשהו לרבות 

 (.ב"סימני מסחר וכיו, מדגמים, סודות מסחריים
 :מצהיר מתחייב כדלקמן  הספק, כן כמו  2.6

 
, במסמכי ההליך האמור כלעל הסכם זה לאחר שבחן היטב את  חתם כי 2א

ולא תהא לו כל , היטב םהבינ, (ככל שהיו כאלה) המזמינהלרבות הבהרות 
 . זה  לענייןטענה כלפי המזמינה בקשר 

אם בעצמו ואם על ידי , הוא מתחייב לפעול בכל הקשור בביצוע הסכם זה כי 2ב
במומחיות ובמקצועיות הגבוהים ביותר לפי הסטנדרטים בארץ , מי מעובדיו

 .ובעולם

, החלפת מנהל הפרוייקט. הפרוייקט מטעמו מנהל את ותמתחייב למנ הספק 2ג
 . תעשה רק בכפוף לאישור המזמינה מראש, על ידי הספק

 רוחני סודיות קניין .5
 

זה כי הכרטיסים וכל המידע השמור בהם הינם קניינם המלא והבלעדי  מובהר 5.1
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 . של הספרייה ויישארו קניינם של הספרייה גם במהלך ביצוע הפרויקט ובסיומו
, הוראות עבודה, תוכנה, שרטוט, תוכנית, מסמך כלמתחייב לשמור בסוד  הספק 5.2

נוהלי ביצוע וכל מידע או נתון אחר אשר הגיעו לידיעתו במהלך או בקשר עם 
:  לןלה)ביצוע הסכם זה או שנוצרו במסגרת הסכם זה עבור המזמינה 

 .במישרין או בעקיפין, "(המידע"
תים את עובדיו ואת כל מי שפועל מטעמו במסגרת לחתום ולהח ייבמתח הספק 5.3

להסכם ' ב נספחב המופיע הנוסחפי  עלהסכם זה על התחייבות לשמירת סודיות 
 .זה

, מתחייב לפעול על פי הנחיות המזמינה בכל הקשור לשמירת סודיות הספק 5.2
, לסימון, לאיסוף, המידע ונוהלי הגישה למידע אבטחת תובכלל זה להסדר

הספק מצהיר ומאשר כי הוא מכיר את הוראות חוק . עיבוד נתוניםלאימות ול
מחוקים  כמתחייבותקנותיו והוא יעשה ויפעל  1981 -א "הגנת הפרטיות התשמ

חיקוק אחר בתוקף הנוגע לשמירתו וסודיותו של המידע שימצא  לאלו ומכ
לאבטחת כל החומר שהגיע אליו במסגרת ביצוע חיוביו  לדאוגברשות הספק וכן 

 .את אמצעי אבטחת החומר הפי דרישת ללמזמינה ע ולהציג, על פי הסכם זה
שבועיים מיום סיום תקופת  תוך, מתחייב להחזיר את המידע למזמינה הספק 5.5

ולגבי מידע או נתונים הנמצאים בזכרון מחשב או שלא ניתן להחזירם , ההסכם
מתחייב הספק למחוק או לבטל אותם או לגרום , ה מסיבה כל שהיאלמזמינ

 .לביטולם או מחיקתם בצורה שלא ניתן יהיה לשחזרם
 

  התמורה .6
 

התמורה המלאה והסופית בגין כל התחייבויות הספק בהתאם להסכם זה על נספחיו תהיה  122
 . כמפורט בהצעתו הכספית

י "התמורה תשולם לספק ע, (יינהובתקופות ההארכה ככל שתה)במהלך תקופת ההתקשרות  121
כמפורט   25+ תשלום של שוטף  בתנאי, המזמינה כנגד חשבונית מס ועל בסיס עמידה באבני דרך

 : להלן
 

 15% מובהר בזה כי , למען הסר ספק. מסך התמורה הכוללת בתום שלב הלימוד והבחינה
 . אם לאוהתשלום יועבר לספק מבלי קשר לשאלה אם עבר לשלב ביצוע הפרויקט או 

 85% בכפוף למסירת עבודה , מסך התמורה הכוללת במהלך שלב ביצוע הפרויקט
 . להסכם לעיל 3.2כמפורט בסעיף , לספרייה

 
במעמד חתימת הסכם זה ובתחילת כל שנת כספים שתחול לאחר מכן : תנאים לביצוע התשלומים 121

ימציא , וכן כתנאי מוקדם לבצוע תשלומים לספק על פי הסכם זה, במשך קיומו של הסכם זה
 : הספק למזמינה את המסמכים הבאים

 (.החוק -להלן ) 1975-ו"התשל, צילום תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף 22

, 1976–ו"תשל( אכיפת ניהול חשבונות)י חוק עסקאות גופים ציבוריים "בתוקף עפאישור  12
על , פטור מניהול זה מ או"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ

מ בהתאם "למע כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו
 .לחוק

 
 

 שיפויאחריות לנזקים ו .7
 

הספק יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למזמינה או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה  122
 .במסגרת פעולתם על פי הסכם זה, שלו או של מי מעובדיו או שלוחיו, או מחדל

, פיצויים, פיצוי, הספק מתחייב לשפות את המזמינה או את מי הפועל מטעמה בגין כל תשלום 121
, ין ומומחים וכל הוצאה אחרת שישולמו בעקבות פסק דין שאין עליו ערעורשכר טרחת עורכי ד

עובדיה ושלוחיה בקשר לנזקים שייגרמו עקב ביצוע ,בקשר עם תביעה שהוגשה נגד המזמינה
 . השירותים נשוא הליך דנן
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הספק ישפה את המזמינה בכל מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בהפרת זכויות קניין רוחני על  121
 .הספקידי 

 
 ובטחונות ערבויות .8

 
כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על פי הסכם זה מתחייב הספק להמציא כנגד ביצוע  122

התשלום הראשון על חשבון התמורה ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים לצרכן 
מהיקף ההתקשרות  15%לסך של  בשקלים חדשים השווה,שיהיה ידוע ביום חתימת הסכם זה

 -ובכפוף להארכת ההסכם  , הערבות תהיה תקפה לכל תקופת ההתקשרות. מ"בתוספת מע, הכולל
כאשר המדד החדש יהיה המדד הידוע בתאריך חידוש , תוארך לתקופות ההארכה בתוספת חודש

 .הערבות

המזמינה תהא רשאית לחלט את הערבות או חלקה אם הספק לא ימלא את חובותיו או חלקן על  121
 .לפי שיקול דעתה של המזמינה, הסכם זה ולאחר מתן התראה מתאימה על כךפי הוראות 

יהיה על הספק להפקיד , י המזמינה"חולטה הערבות או חלקה כאמור לעיל ולא בוטל הסכם זה ע 121
תהיה בידי , כך שבכל עת במהלך קיום הסכם זה, ערבות נוספת עד גבול הערבות המוסכמת

 .המזמינה ערבות בגובה הסכום האמור

המזמינה תהא רשאית להציג את הערבות לפרעון באופן מיידי במקרה של ביטול ההתקשרות  121
 .להלן 12 בהתאם לאמור בסעיף

אין בכל האמור לעיל כדי .ל הינה תנאי מתלה לתוקפו של הסכם זה"המצאת הערבות הראשונה הנ 121
בו כדי להטיל  לשחרר את הספק ממילוי מלא ומדויק של כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ואין

 .על המזמינה חובה כלשהי
 

 הצדדים יחסי .9
 

הספק מצהיר בזה כי הוא מבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה כקבלן עצמאי וכי לא יהיו  122
 .לבין המזמינה,או בין מי המועסק מטעמו בביצוע הסכם זה, קיימים יחסי עובד מעביד בינו

מהמועסקים על ידו באופן ישיר או עקיף בביצוע כי יודיע ויבהיר לכל מי , הספק מצהיר בזה 121
 .כי בינם ובין המזמינה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד, הסכם זה

 
 

 זכויות המחאת .11
 

מוצהר ומוסכם בזה כי חל איסור מוחלט על הספק להמרות או להסב זכות מזכויותיו על פי הסכם  2022
אישרה . ובכתב של המזמינה ללא אישור מראש, זה או את ביצוע האמור בו או חלקו לאחרים

, המזמינה המחאה או הסבה של זכויותיו או חובותיו של הספק על פי הסכם זה למרות האמור לעיל
 .לא יהיה באישור המזמינה לשחרר את הספק מאחריותו כלפי המזמינה בדבר הוראות הסכם זה

כולן או , כם זהמוצהר ומוסכם בזה כי למזמינה הזכות להסב או להמחות זכויותיה על פי הס 2021
 .כלשהו' ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג, מקצתן

 
 ויתור .11
 

של  המציד( ויתור -להלן )ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי  כל
על פי הסכם זה לא יהא בר תוקף אלא אם כן  ההמזמינה במימוש זכות מזכויותי

ולא יחשב  ויתור , ימה מטעם המזמינהנעשה ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החת
 .של  אותה  זכות או זכות אחרת, כזה כויתור על כל הפרה שלאחר מכן

 ההסכם הפרת .12
 

תרופות בשל ) יםיסודית לפי הגדרתה בחוק החוז הפרה( 1:)הספק הסכם זה הפר 12.1
אחר מתנאי  תנאי( 2)או , או לפי הגדרתה להלן, 1975 –א "תשל( הפרת חוזה
והתנאי לא קוים תוך  לקיומוימים  7 בתלספק ארכה  יתנהנ שלגביוהסכם זה 

לבטל  רשאיתהמזמינה  תהיהבכל אחד ממקרים אלה  אזי, הזמן האמור פרק
או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה /ו האו לבצע בעצמ/הסכם זה ו
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 זכויותה כלוזאת על חשבון הספק ובנוסף ל, י הספק"ע יעשותאמור היה לה
י כל דין ועל פי ההוראות האחרות "עפ המזמינהאו הנוספות של  האחרות

 .זה שבהסכם
 :הסכםהסעיפים הבאים תחשב להפרה יסודית של ה הפרת, זה 12סעיף  לענין 12.2

 
עמידה צפויה של הספק בלוחות הזמנים כמפורט -או אי, עמידה אי 2א

 . בהצעתו
שיינתנו לו  ספרייההעמידה צפויה של הספק בדרישות -או אי, עמידה אי 2ב

 . מעת לעת
 15, 8, 7, 5, 2, 3, 2 כאמור בסעיפים יותיועמידה של הספק בהתחייבו אי 2ג

 .זה הסכםל
 
 ההסכם ביטול .13
 

בהתרחש כל אחד מהמקרים , המזמינה תהיה רשאית לבטל הסכם זה ללא צורך בהודעה מוקדמת לספק
 :הבאים

או לרכוש /נכסים זמני או קבוע לעסקי ו כונסאו /מיוחד ו מנהלימונה  אם (1
 ;הספק

 ;מפרק זמני או קבוע לספק, ימונה קדם מפרק אם (2
 ;יום 35את עסקיו לתקופה רצופה העולה על  להספק הפסיק לנה אם (3
לאחר או העסיק קבלן משנה , כולו או מקצתו, הספק הסב את ההסכם אם (2

 ;בלי הסכמת המזמינה בכתב, בביצוע העבודה
 .הסתלק מביצוע ההסכם כשהספק (5

 
 

 שונות .14
 

ולא יהיה תוקף לכל הסכם או , ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, על נספחיו, הסכם זה 2122
 .שאינו מופיע בהסכם זה או נספחיו הסדר שנערך

כותרות הסעיפים בהסכם זה הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ולא יהיה להם כל תוקף או משקל  2121
 .בפירוש ההסכם

בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים  שינויים 2121
 .להסכם

ימים  3הודעה על פי כתובות הצדדים המפורטות בהסכם זה תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך  2121
 .בעת מסירתה -מהמועד בו נשלחה ואם נמסרה ביד 

להסכם זה יהיה בבתי המשפט מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בקשר  2121
 .המוסמכים במחוז ירושלים

 
 

 
 
 
 

 על החתום הצדדיםבאו  ולראיה
 

 
 ה ס פ ק                                                                            המזמינה

 
 

.........................                   ......................... 
 ח ת י מ ה  ו ח ו ת מ ת              ת י מ ה  ו ח ו ת מ ת                                         ח       
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 הצעת הספק -להסכם  'נספח א
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 ספק על שמירת סודיות/הצהרת עובד חברה - להסכם' ב נספח

 
 

________    עובד בחברת ________________   .   ז.ת_____________     אני
הספרייה  חברת כלפיו החברהכלפי , מצהיר ומתחייב בזה( "החברה" –להלן )

 :כדלקמן, "(הלקוח( )"צ"חל)מ "הלאומית בע
 
 
תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין  בין במשך, להראות או למסור, לגלות לא .1

או של  החברהאו אחרים של , שום סודות מסחריים, לשום אדם או גוף, לאחר מכן
להקמת  התקשרותלחברה בכלל ולעניין הסכם  או לקוחל נוגעמידע ה ושוםהלקוח 

או שום מידע , בפרט, "(ההסכם"–להלן )מערכת אחסון ושימור פריטים דיגיטליים 
, ספקיהן, לקוחותיהן, ענייניהן, קיהןעס, ין או בעקיפין ברכושןהקשור במישר

, ולרבות, בחברה או הבאים עימהן במגע או לקוחוהאנשים או הגופים הקשורים ב
, חברהה או לקוחשל ה יתוחנושאי מחקר ופ, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

, לקוחות וספקיםתנאי התקשורת עם , תחשיבים, מחירים, תהליכים, שיטות ייצור
הגיעו אלי  םוזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורי, שרטוטים מסמכים וסודות

שהגיעו לידיעתי בכל אופן  ובין לקוחאו במתן שירותים ל הכתוצאה מהעסקתי בחבר
 .אחר שהוא

כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות ביצועה של העבודה נשוא  שותלע לא .2
, העתקים, כולל בצוע שכפולים, החברה או לקוחועי על ידי הההסכם שנמסרה לביצ

 .שלא למטרות אלה', וכו
בכתב  רללא אישו, למאן דהו, לעיל 2 וא 1ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  כי .3

 .כלכליים משמעותיים ביותר נזקים לקוחעלול להסב ל, מהמזמינה
 

התחייבות זו לא . האמור לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם שיךזו תמ התחייבות
 .תחול על מידע  שהוא בבחינת נחלת הציבור

 
הנני . הלקוח –מצהיר כי התחייבויותיי לעיל תהיינה תקפות גם כלפי צד שלישי  הנני

 אמוראין ב. מסכים כי ללקוח תקום זכות תביעה כנגדי במקרה של הפרת הסכם זה
 .או בקשר עם הפרתו, זהלעיל כדי לפגוע בזכות כלשהי של החברה על פי הסכם 

 
 
 
 ________________ :       שם העובד  ________________    :ספק /שם החברה 

 ________________  :חתימת העובד    ________________ :עובד .  ז.ת' מס 

 ________________  : תאריך  
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 4נספח 

 
 .דוגמא של קבץ אקסל מוקלד

' מס שם תיקייה
 סריקה

' מס כותר סיגנטורה
 עותק

פירוט  כרכים שנה
 חוסרים

שם 
 מקטלג

 סטטוס תאריך

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  34 1979 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  35-36 1980 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  37-39 1981 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  40-43 1982 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  44-45 1983 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  46-49 1984 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  50 1985 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  51-55 1986 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0001 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

 1987-
1988 

נבדק  17.06.12 ניצה  56-60
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

 1970-
1971 

נבדק  17.06.12 ניצה 1,3,7,9 2,8,10
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה  11-14 1972 
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

נבדק  17.06.12 ניצה 15,17-16 1973 
 ואושר
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18 
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
נבדק  17.06.12 ניצה  19-22 1974 

 ואושר
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
נבדק  17.06.12 ניצה  23 1975 

 ואושר
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
נבדק  17.06.12 ניצה  24-26 1976 

 ואושר
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
נבדק  17.06.12 ניצה  27-29 1977 

 ואושר
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
נבדק  17.06.12 ניצה  30-33 1978 

 ואושר
באר -אפקי השכלה

 יצחק
0003 PA9183  אפקי השכלה

 הקבוץ
a 1970-

1971 
נבדק  17.06.12 ניצה 1,3,7,9 2,8,10

 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1972 11-14  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1973 15,17-
18 

נבדק  17.06.12 ניצה 16
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  השכלה אפקי
 הקבוץ

a 1974 19-22  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1975 23  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1976 24-26  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1977 27-29  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר

באר -אפקי השכלה
 יצחק

0003 PA9183  אפקי השכלה
 הקבוץ

a 1978 30-33  נבדק  17.06.12 ניצה
 ואושר
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  5 נספח

 ח"רו/ד"אישור עו

 

 ______________________ ח מרחוב"רו/ד"עו____________________ מ "אני הח

 

 ___________ מאשר בזאת כי היום __________________ עיר ' ____________ מס 

 

 _____________________ה "וה____________________ . ז.ה ת"חתמו בפני ה

 

 _________________. ז.ת

 

מ "הלאומית בעשל הספרייה  הזנה אלקטרונית של נתוני מצאי של כתבי עתעל מסמכי הצעה ל

 (.צ"חל)

 

________________       ___________________ 

 ח"רו/ד"עו       תאריך   

 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד

 

 ' _____________מס_____________ ח מרחוב "רו/ד"עו_____________ מ "אני הח

 

 חתימותיהם של  בצירוףמאשר בזאת כי חותמת התאגיד ___________________ עיר 

 

 _________________ -ו____________________ . ז.ת__________________ ה "ה

 

מחייבים את , ___________________ בפני הצעה זושחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי 

 .התאגיד לכל דבר ועניין

 

____________________         ___________________ 

  ח"רו/ד"עו                            תאריך
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 טופס ההצעה הכספית: 6נספח 

 

המציעים יוכלו להציע הצעה כספית רק לגבי כרטיסים בעברית או רק לגבי , כמפורט בהזמנה 22

או לגבי כרטיסים בעברית וכרטיסים באותיות ( כולן או חלקם)כרטיסים באותיות הזרות 

 .  הזרות גם יחד

הצעת המחיר חייבת לכלול הצעה לגבי פעולת מיון כרטיסים והצעה לגבי פעולת הקלדת  12

 . כרטיסים בנוגע לשירותים ביחס לכל אות שהמציע יבחר להציע

 . מ"ח ויהיו כוללים מע"כל המחירים ליחידה יהיו בש  12

 

 

 : שירותים ביחס לכרטיסים בעברית

 (מ"עכולל מ)₪ _______ (: כרטיס)מחיר מיון ליחידה 

 (מ"כולל מע)ח "ש________(:שורה)מחיר הקלדה ליחידה 

 

 :שירותים ביחס לכרטיסים בלטינית

 (מ"כולל מע)₪ _______ (: כרטיס)מחיר מיון ליחידה 

 (מ"כולל מע)ח "ש________(:שורה)מחיר הקלדה ליחידה 

 

 :שירותים ביחס לכרטיסים בערבית

 (מ"מעכולל )₪ _______ (: כרטיס)מחיר מיון ליחידה 

 (מ"כולל מע)ח "ש________(:שורה)מחיר הקלדה ליחידה 

 

 :שירותים ביחס לכרטיסים בקירילית

 (מ"כולל מע)₪ _______ (: כרטיס)מחיר מיון ליחידה 

 (מ"כולל מע)ח "ש________(:שורה)מחיר הקלדה ליחידה 
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 סיכום ההצעה הכספית

 לכבוד 

 (צ"חל)מ "הספרייה הלאומית בע

החתום מטה קראתי בעיון את ההזמנה להציע הצעות בנוגע לשירותי הזנה אלקטרונית של אני 

נתוני מצאי של כתבי עת עבור הספרייה הלאומית בירושלים וכן את הנספחים שצורפו אליה 

 .המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ההתקשרות הפומבי

לפי המחירים שציינתי , כולם ביחד ל"בהתאם לאמור במסמכים הנ, אני מתחייב להוציא לפועל

 .בהצעתי לעיל ותוך כדי הנחת דעתה הגמורה של הספרייה הלאומית או מי מטעמה

 . יום מתאריך אחרון להגשת הצעות בהליך ההתקשרות 125תוקפה של הצעתי זו היא 

 

 

 _____________________________:שם המציע        

 

 __________________________:כתובת המציע        

 

 __________:מספר פקס_______________ :מספר טלפון         

          

 ________________:חתימת המציע_____________           : תאריך         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


