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  רקע .1
לאחסון מסודר להעביר פריטים מתוך האחסון הקיים מעוניינת ") היהספרי(להלן: "הספרייה הלאומית 

הפריטים שנים. סך  3של רייה הוא פתרון זמני לתקופה הפתרון בו מעוניינת הספבאתר מרוחק. 

עבור ספרים גדולים ( מכלים לא סטנדרטים 5,000 -סטנדרטים וכן ככלים מ 40,000 -בכמוערך 

. יובהר כי מספר זה ניתן כהערכה בלבד ואין לראות המהווים כמיליון ספרים )במיוחד ועיתונות

  . ")ההסכם/קטהפרוי(להלן: " כלים מדויקכהתחייבות של הספרייה על מספר המבמספר זה 

קבלנים לספק של  םיכולתו יקטלפרורלוונטי לפיכך מפרסמת הספרייה פנייה פומבית זו לקבלת מידע 

 דרישות הספרייה המפורטותצרכים ובהתאם ל ספרים של) ושינוע שמירה, אחסנה(אחסון מרחוק 

מבקשת את אחסונם הנם חלק מאוסף ה ימובהר כי הספרים אשר הספרי. ")הפנייה(להלן: " להלן

  ה הלאומית, ולפיכך קיים להם ערך לאומי ותרבותי רב. יהספרים של הספרי

  פרויקטביצוע הישימים לו אפשרייםו/או אמצעים להציע פתרונות במסגרת פנייה זו מוזמנים המשיבים 

על והגנה רה שינוע הספרים,  אחסנתם, אמצעים טכנולוגיים ומדעיים לשמיאופן ל באשרלרבות 

  קט. ו/או כל מידע אחר הרלוונטי לפרוילאחסנתם של הספרים  דרושיםהתנאים ה ,הספרים

 מהווה היא ואין בלבד מידע תקבל הינה זו פנייה של מטרתה כי בזאת מובהר ספק כל הסר למען

 של כלשהי התחייבות משום בה איןאף ו אחר מחייבדומה / הליך  הליך או מכרזבשום פנים ואופן 

  .אחר הליך בכל לפעול או זו פנייה בנושא מכרז לפרסם הספרייה

מובהר בזאת כי היענותו של גורם לפנייה זו הינה וולונטרית ואין בה כדי להקנות לו שום זכות ו/או עוד 

  עדיפות על פני גורם או מציע עתידי שלא השיב לפנייה ו/או כלפי הספרייה ו/או בכלל. 

ו/או לכלול את איזו פנייה / להשיב / לאשר יה אינה מחויבת להתייחסועוד מובהר בזאת כי הספרי

רשאית לעשות במידע שהתקבל במסגרת  עקב הפנייה, וכי הספרייההמשיבים המידע שהתקבל מן 

בכפוף לזכויות ול לפי שיקול דעתה (והפנייה שימוש מלא/ חלקי/ לא לעשות בו כל שימוש שהוא הכ

קף מחייב יהיה רק לדרישות, מפרטים ושאר תנאים כפי שיפורטו לפי כל דין). וכי בכל מקרה תו

  . מטעם הספרייה היה ויפורסם )RFP(  מכרזב



 

        

 הגשה .2
  הבאים:ו/או מסמכים פרטים את ההמשיב  צייןיבפנייתו   .א

i. .פרטי הפונה  

ii. .פרוט ניסיון הפונה בתחום  

iii. דרישות למלוא הניתן ככלמוצע תוך התייחסות תרון המסמך המפרט את הפ 

  .להלן 6 - 3 בסעיפים כמפורט והפרמטרים ייההספר

iv. העל פי שיקול דעת הספרייהנוסף שיתבקש על ידי  / מידעכל מסמך. 

 - ל אלקטרוני בדואר וזאת 18.2.2016 ליום עד את הפניות להגיש יש  .ב

Contract.Committee@nli.org.il.  

 . 12.2.16עד ה  בירורים ושאלות ניתן להפנות לדואר האלקטרוני הנ"ל  .ג

קיים מפגש ספקים בספרייה הלאומית. יובהר כי המפגש אינו ית 11:00בשעה  9.2.2016ב   .ד

עד יומיים  בדואר האלקטרוני הנ"לעל השתתפותם , על המעוניינים להשתתף להודיע חובה

 .לפני התאריך

ספרייה שומרת על זכותה לשנות את התאריכים והמועדים המצוינים לעיל והיא תעדכן על ה  .ה

 כך באתר שלה תחת המידע הנוגע למכרז

)Pages/default.aspxhttp://web.nli.org.il/sites/NLI/Hebrew/library/tenders/(. 

 

  אחסון ושינוע תנאי .3
  :להתחייב לתנאים הבאיםבכדי להבטיח את החומרים שיאוחסנו על המציע 

  –מים/הצפה   .א

i.  ס"מ  15, בגובה של החומר המאוחסן להיות מוגבה מהרצפה בכל שלבי הטיפולעל

 .לפחות



 

        

ii. ,ל ע בכל מקום בו מאוחסנים מיכלים ופריטים. על המחסן לכלול גלאי הצפה

 15התראה מיידית יש לתת תוך  הספרייה לקבל התראה מיידית במקרה של הצפה.

 . בטלפון לגורמי הספרייה הרלוונטיים מרגע הגילוידקות 

iii.  הצפה.שיהיה במקום שאינו חשוף לסכנת מיקומו הגיאוגרפי של המחסן צריך 

iv. .המחסן לא יהיה בתת קרקע 

v. ביוב, נוזלים צינורות מיםול לא יכל , לרבות תקרותיו, קירותיו, רצפתו,מחסןה ,

  מערכת כיבוי האש.מלבד  אחרים וגזים

  –אש   .ב

i.  על המחסן לכלול מערכת גילוי אש אוטומטית עם יכולת פעולה עצמאית ללא תלות

בעדיפות  ומשאבים חיצוניים אחרים.מרשת החשמל , חשמל חיצוניים במקורות מים

 . pre-actionמערכת 

ii. ר עשן. על המחסן לכלול מפוחים לשחרו 

iii. זור בו מתגלית האש.אעל מערכת המתזים להיות איזורית כלומר לפעול רק ב 

iv.  במקרה של דקות מרגע גילוי האש,  15תוך על הספרייה לקבל התראה מיידית

 . בטלפון לגורמי הספריה הרלוונטים פריצת אש

v.  עבור מחסני וכל הגורמים המוסמכים המחסן לעמוד בדרישות שירותי הכבאות על

 אחסון מסוגו. 

vi. חומר דליק לשטח האחסון.כנס כל ולא י 

  –תנאי אקלים ולחות   .ג

תנאי טמפרטורה ולחות תנאי אחסון מבוקרים, הווה אומר סון נייר על סוגיו מצריך חא

 18-20וטמפרטורה שבין  55%-45%מוגדרים. התנאים האידיאליים לנייר הם לחות של בין 

. דרדרותמהי. נייר שאינו מאוחסן בתנאים כאמור סובל מ)ריםתנאים מבוק :(להלן מעלות

  . תנודתיות בנתונים אלועל ידי חום גבוה, לחות גבוהה ומואצת הנייר הידרדרות 

  –שמירה ואבטחה   .ד

i.  על השמירה להיות ימים בשבוע. 7שעות ביממה,  24על המחסן להיות מאובטח 

 שעות ביממה. 24שמירה פיזית במקום, 



 

        

ii.  שעות ביממה.  24אבטחה חיבור למוקד 

iii. ומערכות אזעקה מתאימות על האתר להיות מצויד בגלאים . 

vi. יה ית. הספק יספק לספרעל המחסן להיות מבוקר באמצעות מערכת הקלטה ומצלמו

  המצלמות והאבטחה מרחוק. אפשרות להתחברות למערך 

vii. 15בתוך  התראה מיידיתהספרייה  במחסן, תקבל במקרה של הפעלה של אזעקה 

 . לגורמים הרלוונטיים בספרייהבטלפון  דקות

  –מזיקים   .ה

  נייר וחומר אורגני אחר סובל ממזיקים שונים, 

i. בשנה בפירתרון בערפול קר לפחות פעמיים על המחסן לעבור ריסוס תקופתי.  

ii.  ספרים ומיכלים חיטוי לבין  ושעברספרים ומיכלים יש להבטיח הפרדה מוחלטת בין

 . חיטוי ושלא עבר

 יםאחסון מיכל  .ו

a. כלים להיות מאוחסנים על מדפי מתכת התואמים את המשקל המונח עליהם.על המ 

b. מיכלים אחד על השני.  4-אין לערום יותר מ 

c.  .לכל מדף נדרש גג 

d.  ס"מ 110המרחק בין שורות המדפים לא יפחת מ.  

  המבנה  .ז

, את תנאי הטמפרטורה והלחות בשטחי את המיקום המיועד של המחסן פרטהמשיב י

. המחסן והאם הם מתאימים לשמירה בתנאים מבוקרים או בלתי מבוקרים האחסון של

בניין הספרייה הלאומית בגבעת רם ק"מ מ 150חק נסיעה של עד מיקום המחסן יהיה במר

  .וחצי המחסן לספריה לא יותר משעתייםירושלים, ולכל היותר תארך נסיעה מ

 הפתרון  .ח

ותו כבר עכשיו או שעליו להקים אותו, על המשיב לציין האם פתרון כמתואר לעיל קיים ברש

  היה ועליו להקים אותו על המשיב לציין מהו זמן ההקמה הנדרש עבורו. 

 



 

        

  ושינועם למציע כליםתיאור המ .4
בהתאם למפרט של גנזך (בשעת ההעברה כל הספרים יהיו ארוזים במיכלי ארכיון תקניים   .א

 .אצל ספק הספרייה הנוכחי )המדינה

כלים, להבטיח את יכולת השינוע שלהם, המסוף יאל ולתת מענה לכלולעל הפתרון המוצע    .ב

 . המשיבשציין ולשנע אותם לאזור האחסון 

על המשיב לציין תוך כמה זמן הוא יוכל להעביר את המכלים מהמתקן הקיים למתקן המוצע   .ג

 בהתאם להיקף שצוין למעלה. 

מרוחק,  דשים לאחסוןכלים של חומרים חבאופן שוטף יועברו מתן דעתו לכך שעל המשיב ל  .ד

  מיכלים נוספים בשנה.1,500-2,000 -הכמות המוערכת היא כ

 שוטף שינוע .5
במערכת המחשוב של הספרייה (אלף) לכל ספר יש ברקוד נפרד וכן מצוי המידע באיזה   .א

 . ארגז נמצא כל ספר

) תועבר רשימת הספרים והארגזים בהם הם מצויים אותם יש 16:00אחת ליום (עד שעה   .ב

 או אקסל textלספרייה. הרשימה תצא כדו"ח מסודר מתוך מערכת אלף כקובץ  להעביר

 . בדואר אלקטרוני

בבוקר לספרייה הלאומית  12:00הספרים שהוזמנו עד השעה תרון לכלול העברת על הפ  .ג

 .ביום העבודה הבא בגבעת רם

פר למרות שהאחסון הוא במכלים, ההזמנה תבוצע ברמת ספר והמציע יביא לספרייה את הס  .ד

 הבודד ולא את המיכל  שבו הוא מאוחסן.

בממוצע, כאשר על  ליוםספרים בודדים הזמנות  10 - ל 5 -היקף השינוע השוטף מוערך בין כ  .ה

 .  מכלים) 100 -הפתרון לכלול אפשרות גם להזמין קבוצה גדולה של מכלים בתיאום מראש (כ

  הלך השינוע. תנאים הולמים לספרים במהיות כזה המבטיח ל על הפתרון המוצע   .ו

 .לאותו מיכל מהם הוצאויושבו יוחזרו ספרים ש  .ז

 שינוע  .ח



 

        

i. השונים (אחסון, ומאפייניו יות מבוצע כולו על כל מרכיביו לה המוצע הפתרון על

שינוע, אספקה וכו') על ידי ספק/ קבלן אחד שיתפעל את מערך הפרויקט באמצעות 

לני משנה/ נותני שירותים עובדיו, ציוד וכלי רכב שבבעלותו בלבד בלא להסתייע בקב

 וכדו'.  

ii. ללא הגבלת  ברירת הספרים המוזמנים שיאפשר את כזה להיות המוצע הפתרון על

. יודגש כי הספרים המבוקשים הנם בשפות עברית, אנגלית, ערבית, קירילית, שפה

איטלקית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, ומיעוטם בשפות אחרות לרבות שפות 

צורך בידיעת השפות כדי למצוא את בהכרח אין  שונות. ואסיאתיותאירופאיות 

 הספר הרלוונטי אם כי יש בכך יתרון. 

 

  וימי פעילות לוח הזמנים .6
ימים בשבוע, כאשר הזמנות שנשלחו עד  5שירותי השינוע ספק את על הפתרון המוצע להיות כזה שי

הספרייה ביום למעט הזמנה הנשלחת מ 12:00עד  לספרייה ביום למחרתיסופקו  16:00שעה 

 , 12:00 - באו ליום שאחרי החג, בהתאמה, אשר תועבר לספרייה עד יום א'  / ערב חגחמישי/שישי

 התחייבויות  נוספות של הספק .7
ייעשו על ידי המשיב  כל חלק ממנה/ או ולפיו ביצוע העבודה על הפתרון המוצע להיות כזה ש  .א

המשנה שצוינו במפורש בשמם  קבלני משנה, זולת קבלניבמסגרתו  לא ישולבובלבד וכי 

, או קבלני משנה שבאו במקומם, אם קבלני המשנה האמורים לעיל הוחלפו משיבהבהצעת 

 יה להעסקת קבלן המשנה המבוקש. יובכפוף לאישורה והסכמתה של הספר –

הבטיח תנאי בטיחות ולנקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת על הפתרון המוצע ל   .ב

וכן להבטיח תנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק ארגון תאונות עבודה, 

 .1954- הפיקוח על העבודה, תשי"ד

על הפתרון המוצע לכול אך ורק אמצעים/ ציוד שאין בהם סכנה לבריאות הציבור ו/או עובדי   .ג

עים והציוד הספרייה ו/או בספרים. ועליו לפרט את היתרונות והחסרונות של האמצ

  קט.  יבוצע הפרויבאמצעותם 

 


