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 הזמנה להציע הצעות

 רקע .1

אוספי  המרתמבקשת להקים מרכז דיגיטציה ובו ציוד סריקה וחומרה לצורך הלאומית הספרייה 

אובייקטים ל) מסמכי ארכיון ועוד, תצלומים, כתבי יד, ספרים(הספרייה במגוון פורמטים 

לכל סוג ) Workflows(ולעשות זאת באופן יעיל ותוך יצירת מספר תהליכי עבודה , םידיגיטלי

לפיכך מבקשת הספרייה הלאומית לקבל הצעות לציוד חומרה ותוכנה  .לכל פרויקט/ פריט 

  .הנדרשים לה

 

 מהות .1.1

  :בארבעת הסוגים הבאיםבו מבקשת הספרייה הלאומית לקבל הצעות הינו ציוד ה

רגילים ונדירים בקצב מהיר ובהתערבות לשם סריקה מהירה של ספרים  - סורק רובוטי 1.1.1

 ;מינימלית של המפעיל

ומופעל  Single-shotאו  Line scanningהמבוסס על טכנולוגיית  עיליסורק  -  ידניסורק  1.1.2

. A5ועד גודל  A3מגודל או , A5ועד  A2על הסורק לאפשר סריקת מסמכים מגודל . ידנית

ואת טווח הגדלים הכולל , דיוק באילו משתי האופציות תומך הסורקעל המציעים לפרט ב

 .של המסמכים הנתמכים

מ לקבצים "מ 35-ו 16המאפשר סריקה של סרטי מיקרופילם בגדלי  – סורק מיקרופילם 1.1.3

 .דיגיטליים

המאפשרת שליטה על  –) Workflow control software( תוכנת שליטה לדיגיטציה 1.1.4

תהליכי העבודה הדרושים ליצירת קבצים דיגיטליים וביצוע ניהול , מספר סוגי סורקים

  .)Crop, deskewכגון (תהליכים שונים של עיבוד אוטומטי של התמונה לאחר הסריקה 

  

  .'גמפורטים בנספח הנדרשים מפרטי ומאפייני הציוד 

  

 תנאים .1.2

  

  ;לסוג אחד או יותר מהסוגים המנויים לעיבאספקת ציוד להציע הצעה עבור  רשאיהמציע 

  ;אחד או יותר בכל סוג ציודהמציע רשאי להציע הצעה עבור דגם 

לפי  ולכלול תיאור ותמחור נפרד, דעל הצעת המציע להתייחס לכל דגם המוצע על ידו בנפר

  ;'בנספח בהסעיפים המתוארים 
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אין הספרייה ; רכוש ציוד כלשהו מההצעות שיתקבלואין הספרייה הלאומית מתחייבת ל

   ;לרכוש ציוד כלשהו בסוג מסויםהלאומית מתחייבת 

  ;במחיר המוצע, לרכוש פריט ציוד אחד או יותר מדגם המוצע בסוג מסויםהספרייה תהא רשאית 

  ;הספרייה תהא רשאית לרכוש לפי שיקול דעתה הבלעדי יותר מדגם אחד בסוג מסוים

או הצעה , או לסוג מסוים, אין הספרייה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר לדגם מסוים

  .כלשהי

ככל , או השירות והתמיכה/ו, הספרייה הלאומית אינה מתחייבת להאריך את תקופות האחריות

  .שההצעות יכללו אפשרויות הארכה כאמור

  

 הנחיות .2

 לוח זמנים/ מועדים .2.1

  תאריך  פעילות

  18.05.2011  פרסום הבקשה לקבלת הצעות

  09.06.2011  תאריך אחרון לקבלת הצעות

  31.05.2011  למשלוח שאלות הבהרה אחרוןתאריך 

  

הודעה על שינוי . את המועדים המפורטים לעיל לדחותהספרייה הלאומית שומרת על זכותה 

 המועדים המפורטים לעיל תתפרסם באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית

http://jnul.huji.ac.il/heb/index.html המציעים נדרשים לעקוב אחר .הודעות/בתגית מה חדש 

  .הודעות אלו

והיא , ההזמנהלתקן או לשנות את מסמכי , לפי שיקול דעתה, הספרייה הלאומית רשאית בכל עת

באתר האינטרנט של הספרייה , תודיע על כך בכתב לפני המועד האחרון להגשת הצעות המציעים

  .או לתקן את הצעותיו בהתאם לתיקונים או שינויים/על המציע לערוך ו. הלאומית

 

  דרישות  .2.2

ובהתאם למפרט , לציוד בסוגים המנויים לעילקבל הצעות מחיר הספרייה הלאומית מבקשת ל

  .'אנספח הטכני והאפיונים המפורטים ב

 Contract.committee@nli.org.il - ל בלבד בדואר אלקטרוני PDFכקובץ את ההצעות יש להגיש 

  .2.1ריך האחרון להגשת הצעות המפורט בסעיף לתאעד 

ותכלול את , הצעה והמסמכים הנלווים לה תתייחס לכל דגם המוצע על ידי המציע בנפרד, כאמור

  :המסמכים הבאים
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  )'נספח ב(טופס פרטי המציע  .1

 על כל דגם ציוד מוצע, )'נספח ג(טופס פרטי הדגם המוצע  .2

כתא המעידה על היותו ספק מורשה מטעם יצרף אסמ, מציע אשר אינו יצרן הדגם המוצע .3

 ;וכן אסמכתא לתקופת ההתקשרות של הספק עם היצרן, היצרן

  

  :יצרף כל גורם המציע הצעה אחת או יותר את המסמכים הבאים, בנוסף

 ;כשזה חתום על ידו, טופס תנאים כלליים .1

 )אישור ניכוי מס, אישור ניהול ספרים(אישורי  מסים נדרשים  .2

 

  :יע יכלול את הפרטים הבאיםטופס פרטי המצ .2.3

 ;שם המציע )1

  ;  ) ל"דוא, טלפון(ופרטי קשר ישירים עמו  כתובתו, מקום מושבו של המציע )2

 ;סוכן, יבואן, יצרן, ספק -מעמד המציע  )3

 ;ל"כולל טלפון סלולארי ודוא ופרטיו, או איש קשר בארץקיומו של נציג  )4

 

 :  הדגם המוצע יכלול את הפרטים הבאיםפרטי טופס  .2.4

 ;)תוכנת שליטה/ סורק מיקרופילם/ סורק ידני/ סורק רובוטי( המוצר המוצע סוג )1

 ;המפרט הטכני של המוצר )2

ופירוט אלה , הנדרשים למוצר פירוט חלפים וחומרים מתכלים למוצר )3

 ;המסופקים איתו

מקום אספקת , זהות ספק ההדרכה, ההדרכה הנדרשת להפעלת המוצר סוג )4

 ;ומועד אספקת ההדרכה, ההדרכה

 ;ומועד ההתקנה, זהות המתקין, ההתקנה הנדרשת להפעלת המוצרוג ס )5

 ;מוצרהעלות  )6

 ;מקום אספקת המוצר )7

 ;)אופציונלי(עלות אספקת המוצר בספרייה הלאומית  )8

 ;ומה היא כוללת, הכלולה במחיר המוצעהאחריות  )9

 ;כולל זמני אספקת חלפים ונתינת שירות, ומהותו, השירות הכלול במחיר המוצע )10
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 ;והיקף ההרחבה, משך ההרחבה -חריות עלות הרחבת א )11

 .עלות אספקת תמיכה ושירות בחצרי הספרייה הלאומית )12

 ;וזהותו, מקום מושבו של נותן השירות )13

או סופקו על ידי המציע בכל אחת משלוש השנים /הדגמים שנמכרו ו' פירוט מס )14

 ;האחרונות

 ;פירוט גורמים להם סופק הדגם המוצע )15

   

 דרישות מקדמיות .2.5

ביחס לכל דגם של מוצר , הנה עמידתו בתנאים המפורטים להלן, הצעת המציע תנאי לבחינת

  :המוצע על ידו

 ;יחידות לפחות 10הכולל  ,על ידו הספציפי המוצע הדגםקודם באספקת  ןניסיולמציע  •

ואחריות , תמיכה, שנים באספקת שירות 3לספק השירות והאחריות המוצע נסיון של  •

 ;אצל אותו יצרן, משפחת הדגמים עליה נמנה הדגםאו דגם הנמנה על , לדגם המוצע

היקף מכירות שנתי של ) במידה והמציע והיצרן אינם אותו גוף, או ליצרן הציוד(למציע  •

 .לפחות₪ מליון הדגם המוצע בהיקף 

, מתחייב המציע לספק לתוכנה עדכונים, ר המדובר היא תוכנהככל שההצעה למוצ •

 .א תוספת עלותלל, שנים 5למשך , וגרסאות, תיקונים

  

הצעתו תהא  ,ומציע שהצעתו לא תעמוד בהםהתנאים המפורטים לעיל הינם תנאי סף 

במידה והמציע אינו עומד באחד מתנאי הסף בשל , למרות האמור .פסולה ולא תדון כלל

עליו לציין , )שנים לפחות 3למשל ברצונו להציע דגם חדש שלא קיים בשוק (סיבה סבירה 

הספרייה תיתן עדיפות להצעות שאינן . ואת הסיבה לחריגה בהצעתו ,את החריגה בפירוש

  .חורגות מהתנאים

 

 הערכת ההצעות .2.6

ההערכות יהיו מבוססות על . אנשי המקצוע של הספרייה הלאומית יבחנו את ההצעות

  :הקריטריונים הבאים

  משקל  הקריטריון

  40%  המפרט הטכני של הדגם המוצע

  10%התחזוקה והאחריות , השירות היקף; אספקה לארץ -ל ומה הוא ככול(עלות הדגם המוצע 
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  )הנכללים

  10%  )וחומרים מתכלים, עדכונים, תחזוקה שוטפת, עלות חלפים(עלות תפעול הדגם 

  15%  )קיומו של מציג בארץ, מתן שירות בארץ(זמינות השירות והתחזוקה לדגם המוצע 

  כל אחת משלוש השנים האחרונותהיקף המכירות השנתי של הדגם המוצע על ידי היצרן ב

  היקף המכירות של משפחת המוצרים עליהם נמנה הדגם המוצע על ידי היצרן 

  ) באם המציע אינו היצרן(היקף המכירות השנתי של הדגם המוצע על ידי המציע 

5%  

  10%  לקוחות קיימים של הדגם המוצע

  10%  ;ואחריות לדגם, תמיכה, ונסיונו לספק את הדגם ולספק שירות, יכולתו, איתנות המציע

  

 אנשי קשר .2.7

תהילה אלדר ' לגב בשאלות בקשר להזמנה להציע הצעות יש לפנות בדואר אלקטרוני בלבד 

, idoivri@nli.org.il-עם העתק ל, Contract.committee@nli.org.ilבכתובת

Heller@elandau.co.il.  

  

 מימוש ההצעה הזוכה .2.8

, בהתאם למפרט הטכני שהעביר, מציע שהצעתו תבחר יספק את המוצר המוצע .1

במועד , ותוך מתן האחריות והתמיכה המוצעים על ידו, ובהתאם להצעת המחיר על ידו

 ;על ידי הספרייה הלאומיתעמו כם ושיס, או במועד אחר, 2.1ורט בסעיף המפ

את  תשלם הספרייה הלאומית למציע, בתמורה לביצוע מלוא התחייבויות המציע .2

 . התמורה המוצעת

יבוצע התשלום לפי השער היציג כפי שנקבע על ידי , הצעת המציע במטבע זר הייתה

 .ק ישראל ביום האחרון להגשת ההצעותבנ

ולאחר , ימים מיום העברת החשבונית לספרייה הלאומית 45תשלום יבוצע בתוך ה .3

 .שהספרייה אישרה כי המוצר המוצע סופק בהתאם להצעה
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 מפרט טכני ומאפיינים - ' נספח א

 מינימליות דרישות טכניות .3

על הספק לכלול . לכל אחת מסוגי הציוד והתוכנהדרישות מינימליות  מפורטותבסעיף זה 

 .מפרט טכני המתייחס לפחות לכל הקריטריונים בנספח זה בהצעתו

  –סורק רובוטי  .3.1

  ;דפים לשעה 700 לפחות -מינימלי  מעשיקצב סריקה  •

 ;)ביט 16(וצבעים ) ביט 8(גווני אפור , )ביט 2(סריקה בשחור לבן  •

  Tiff Compressed-ו Jp2000, TIFF Uncompressed יצירת קבצי מאסטר בפורמט •

   LZW & CCITT T.4בשיטות

 DPI 400לפחות  –רזולוציית סריקה  •

 A3 )29.7 X 42 לפחות: מקסימום; מ"ס 5X8 לכל היותר: מינימום -גודל סריקה   •

 )מ"ס

 ABBYYמתוצרת  OCRתאימות לתוכנת  •

 

  ;דפים לשעה 300 לפחות -מינימלי  מעשיקצב סריקה –סורק ידני שולחני  .3.2

 ;)ביט 16(וצבעים ) טבי 8(גווני אפור , )ביט 2(סריקה בשחור לבן  •

  Tiff Compressed-ו Jp2000 ,TIFF Uncompressedיצירת קבצי מאסטר בפורמט  •

   LZW & CCITT T.4בשיטות

 DPI 400לפחות  –רזולוציית סריקה  •

 29.7( A3 לפחות: מקסימום; )מ"ס A5 )14.8 X 21 לכל היותר: מינימום -גודל סריקה   •

X 42 מ"ס( 

 ABBYYמתוצרת  OCRתאימות לתוכנת  •

 

 –סורק מיקרופילם  .3.3

 מ "מ 35/  16תאימות לגודל סליל של  •
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 ,positive/negative, silver/vesicular/diazo –תאימות לסוגי סלילי מיקרופילם  •

simplex/duplex, COM, portrait (cine)/landscape (comic) 

 .35מעל פי  –רצוי , 7.5לפחות פי  –) Reduction ratio(הגדלה  •

 Tiff G4 ,Tiff Uncompressed ,PDF/A –ט סוג קובץ פל •

בקרה ואוטומציה של מספר רב מתהליכי , תוכנה המאפשרת שליטה -תוכנת שליטה  .3.4

 .הדיגיטציה

על המציע לפרט את סוגי הסורקים  –תמיכה במגוון סורקים ידניים ואוטומטיים  •

 .הנתמכים על ידו

 כים ארכיונייםלמסמ, לכתבי יד, לספרים – Workflowsתמיכה בהגדרת מספר  •

 . Deskew-ו Autocropלפחות  -אוטומציה של תהליכים   •

 ABBYYשל חברת  OCRשילוב של תהליכי  •

 Workflowברמת , ברמת משתמש, ברמת עמדה: מדידת תפוקות •

 תקני לספרים) METS/ALTOרצוי גם ( METSיצירת פלט  •
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  הצעת מחיר -' נספח ב
  

 לכבוד הספרייה הלאומית
 

  צעות לאספקת ציוד דיגיטיציההלמתן  הזמנה
  
המוצר אספקת מגיש בזאת את הצעתי ל, לאחר שקראתי בעיון את תנאי ההזמנה, אני הח״מ .1

 .בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ההזמנה____________, 
_______ היא _________ מדגם  _______ העלות הכוללת לאספקת כל יחידת מוצר .2

 ________;במטבע 
 ;)מיקום(__________ __המוצר יסופק ב  .3
 ;חודשים מיום אספקת המוצר_________ המחיר כולל שירות למשך  .4
 ;חודשים מיום אספקת המוצר_________ המחיר כולל אחריות למשך  .5
 ;חודשים_______ למשך ) ______במטבע (_______ שירות נוסף למוצר ינתן בעלות  .6
______ למשך ) __________במטבע (_______ אחריות נוספת למוצר תנתן בעלות  .7

 .חודשים
מקום אספקת (__________ ב, )הגורם מספק השירות(_________ שירות יסופק על ידי  .8

 ).השירות
מקום (_________ ב) הגורם המספר את האחריות(__________ אחריות תוספק על ידי  .9

 ).אספקת האחריות
 . המציע כי התשלום יבוצע בתנאים שיוסכמו בין הספרייה לבין, ידוע לי .10
ידוע לי כי הצעות מחיר הנקובות במטבע חוץ יומרו לשקלים לפי שער המטבע היציג שיקבע  .11

 .האחרון להגשת ההצעהעל ידי בנק ישראל ביום 
במידה והמציע , מ בשיעור החוקי התקף במועד ביצוע התשלום"לכל תשלום יתווסף מע .12

 .ישראלי
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 תנאים כלליים -' נספח ד
 

הפרטים המופיעים בהצעה זו ידועים לי ואני מקבלם במלואם ללא  אני מצהיר בזאת כי כל .א

 .סייג
באספקת המוצר והשירות הנדרש בדקתי את כל התנאים הכרוכים הצעה זו מוצעת לאחר ש .ב

פגם , ואני מוותר בזאת על כל טענה של אי הבנה, ומצאתים מתאימים וראויים, בקשר למוצר
 .התאמה אחרת-או אי

לאספקת על פי כל ההוראות וההנחיות אספק את המוצר , תי תזכההנני מצהיר כי אם הצע .ג

 .לשביעות רצונו המלאה של הספרייה הלאומית בהזמנה זוהכלולות  ,המוצר
ואספקת השירות , באספקת המוצר המוצעידע ומומחיות , הנני מצהיר כי הנני בעל ניסיון .ד

לכל דרישות בהתאם  לאספקת המוצרידע ואמצעים כנדרש , וכי ברשותי כוח אדם, למוצר
 .הזמנה זו

נשוא  לאספקת המוצרהנני מצהיר כי הנני בעל כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על־פי דין  .ה

 .ההצעה
ידוע לי כי הספרייה הלאומית רשאית להחליט על בחירת ההצעה המתאימה ביותר או  .ו

רייה להחליט שלא לבחור כל הצעה שהיא והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות לספ
 .הלאומית

או שתוגש שלא על פי /ידוע לי כי הספרייה הלאומית רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו .ז

כן רשאית הספרייה הלאומית להחליט על בחירת מספר . הוראות הזמנה זו כולן או חלקן

המפורטים  מהמוצריםהצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות ביניהן או על בחירת חלק 

 .לבדבמסמכי הזמנה זו ב
בחירת ההצעה הזוכה טעונה החלטה בכתב של הספרייה הלאומית וכי כל עוד לא  כיידוע לי  .ח

נמסרה לי הודעה בדבר ההחלטה כאמור לא מוטלת על הספרייה הלאומית כל מחויבות 

 .כלפיי
ימים מיום קבלת הודעת הזכייה  ____אני מתחייב בזאת כי בתוך , אם אזכה בהזמנה זו .ט

ידוע לי כי ביצוע פעולות אלו במועד הקצוב לכך . פקת המוצר המוצעלאסאחתום על הסכם 

 .מהווה תנאי לסיום תהליכי ההתקשרות
כולן או , לעיל' טהפעולות המנויות בסעיף  תאני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע א .י

והספרייה הלאומית תהיה  לספק את המוצראאבד את זכותי , במועד הקצוב לעיל, מקצתן

 .אחר מציעלהמשיך את ההתקשרות עם רשאית 

כשירים נוספים למקרה שההתקשרות  מציעיםידוע לי כי הספרייה הלאומית רשאית לבחור  .יא

' שלישי וכו, כשיר שנימציע הצעתו של . עם מי מהזוכים לא תצא אל הפועל מכל סיבה שהיא

רייה יום נוספים ממועד קבלת הודעת הספ  120תהיה תקפה ותחייב אותו לתקופה של 

 .הלאומית בדבר בחירתו ככשיר נוסף כאמור
 


