מכרז מס' ) - 2011 (2023קבלת שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה עבור המוסד לביטוח לאומי
שאלה נוספת שהתקבלה לאחר המועד האחרון לקבלת שאלות הבהרה:

שאלה:

בנספח ו ' ע"מ  25טבלה מס'  1בסעיפים  ,4-7יש הפניה לתת מחירים בהתאם לנדרש
בנספח ח' בסעיפים  5.1.4 – 5.1.1בהתאמה .סעיפים אלה לא קיימים.

תשובה:

בנספח ו' בטבלה 1בסעיפים בעמודה "עבודה"  , 4-7במקום "בהתאם לפירוט הנדרש
בנספח ח' בסעיפים  " 5.1.4- 5.1.1בהתאמה ,יבוא "בהתאם לפירוט הנדרש בנספח ו'
בטבלה מס'  3סעיפים  " 3 ,2 ,1בהתאמה.

מכרז מס' ) - 2011 (2023קבלת שירותי הנצחה לחללי פעולות איבה עבור המוסד לביטוח לאומי
שאלות ותשובות

הערה :התשובות לשאלות ההבהרה מהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז והן מחייבות את המציעים.

 .1שאלה:

למען הסר ספק אנו מבינים שעורך לשוני יכול להיות בעל נסיון בעבודת עריכה
בעתונות הכתובה ו/או האלקטרונית ו/או ספרים .אנא אישורכם.

תשובה :נכון.

 .2שאלה:

בנוסף מצויין "אתרי אינטרנט חדשותיים" – נבקש להרחיב את היריעה לאתרי אינטרנט
אינפורמטיביים )מאגרי מידע(.

תשובה :לא ברורה ההגדרה" אתרי אינטרנט אינפורמטיביים" כל אתר שיוגש יבחן לעניין צבירת
הנסיון של המציע בכתיבה.

 .3שאלה :הבהרות לנספחים ג' ד' למכרז ,עמוד  4למכרז.
תשובה :א.
ב.
ג.

בנספח ג' סעיף  3במקום  3שנים יבוא " 7שנים אחרונות".
בנספח ד' סעיף  3במקום "7שנים " יבוא " 10שנים"
בעמ'  4למכרז  ,סעיף  7ה ) (4בסופו יבוא "ב 10 -השנים האחרונות".

 .4שאלה :בתנאי הסף אנשי הצוות )כותב ועורך לשוני( ,נדרשים להיות בעלי  5שניות נסיון.
עם זאת בנספח ד' הם נדרשים להציג נסיון במהלך  10השנים האחרונות .האם הכוונה
ל 5-שנות נסיון ב 10 -השנים האחרונות?
תשובה :כן.

 .5שאלה :למען הסר ספק – את נספח י' אין המציע נדרש לצרף להצעה ,אלא למלא לאחר זכייה .
תשובה :אל ההצעה יש לצרף את כל האישורים כנדרש במכרז למעט נספח י"ז אשר לגביו
יש לחתום בראשי תיבות בלבד ולהחתימו ע"י חברת הביטוח רק לאחר הזכיה
ללא כל שינויים.
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 .6שאלה :האם אפשר להציג הסכם עקרונות בין איש צוות לבין המציע לעניין סעיף ) 8ט(?
תשובה :כן.

 .7שאלה  :האם מדובר רק על אותיות מודבקות)ללא עבודת חריטה?(
תשובה :בתקופת של  10השנים האחרונות מדובר באותיות מודבקות מאחר ועדיין מתבקשים
שינויים ותוספות .בכל עשר שנים אמורה להתבצע חקיקה קבועה הכוללת חריטה של
שמות החללים על גבי הלוחות  .לעיתים מתבקשים שינויים מיוחדים וחריגים גם
בלוחות החקוקים מה שמחייב חקיקה )חריטה( מחדש של הלוח הספציפי.
 .8שאלה :
תשובה:

" מבצע באתר " – הכוונה למציע הזוכה? 3)9ג(
כן )לרבות באמצעות קבלן משנה(.

 .9שאלה :

האם ניתן לקבל מפרט של החוברת השנתית? על מנת שנדע כיצד לתמחר )סוג
כריכה  ,עמודים ,ציבעוני  /שחור לבן /דו"צ .למה הכוונה ב  6עותקים? סעיף 9
).(5

תשובה:

 .10שאלה :

תשובה:

 .11שאלה :
תשובה:

 .12שאלה :
תשובה:

 .13שאלה :

תשובה:

מדובר בחוברת בה מפורטים ומאוגדים כל החללים המונצחים באנדרטה.
בכל עמוד מופיע מימין שם ושם משפחה של החלל  ,תאריך פטירה ,ומס' הלוח בו
הוא מונצח האנדרטה .ניתן להציג דוגמא לזוכה.
כל עמוד בגודל  4Aהחוברת כרוכה בכריכה עבה יותר ניתן גם לניילן על מנת
לשמר אותה .ניתן לעטר את הכריכה בצילום או כיתוב המתאים למעמד.
כיום מדובר על מקסימום של  6עותקים המשמשים את הדיילים המוצבים
באנדרטה ביום הזיכרון ומסייעים למשפחות לאתר את שם יקירם על גבי הלוחות.

האם ניתן לקבל מפרט או דוגמא לביוגרפיה על מנת שנדע בכמה מלל מדובר,
כיצד זה ערוך וכדומה? האם קו"ח הם הביוגרפיה?
ניתן לראות דוגמאות באתר "לעד" http://laad.btl.gov.il/

האם הקבלן יגיע לבית המשפחות לצורך כתיבת ביוגרפיות.
בדרך כלל לא ,ראו פירוט התהליך בסעיף ) 9ב( .

האם המכתבים הם על חשבון הקבלן?
ראה סעיף  11למכרז ,לעניין זה ולעניין כל הוצאה נוספת הנדרשת לצורך קיום
דרישות מכרז זה.

האם בנוסף לאתר שיוקם על ידי המציע יידרש לתחזק את האתר האינטרנט
הקיים "לעד"?
בהתאם לנספח ח' למכרז הזוכה יקים אתר אינטרנט המתבסס על מסד הנתנים
הקיים ולתחזק אותו .לא יהיו  2אתרי אינטרנט.
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 .14שאלה :

מי אחראי על התקלות במערכת "לעד"?
תשובה :הזוכה.

 .15שאלה :
תשובה :

 .16שאלה :

מי מספק את עמדות המידע והמדפסת? ומי מתקנם?
המוסד לביטוח לאומי מספק את העמדות .לעניין תיקון ראו סעיף  4.2בנספח ח'.

האם העמדות מחוברות לאינטרנט?
תשובה :כיום לא.

 .17שאלה:
תשובה:

 .18שאלה:
תשובה:

 .19שאלה:
תשובה:

 .20שאלה:
תשובה:

 .21שאלה:

תשובה:

 .22שאלה:

תשובה:

 .23שאלה:
תשובה:

הזוכה במהלך שנות ההתקשרות יפיק רק ספר אחד?
לא בהכרח.

כמה ספרים ישלחו על ידי שליח?
ראו סעיף  9למכרז.

האם הזוכה רשאי להחליף קבלני משנה לאחר הזכייה באם יהיה מעוניין בכך?
כן .בכפוף להודעה מראש ובכתב למוסד וכאמור בהוראת סעיף ) 19ז'(.

האם הספר הוא כולו בשחור לבן למעט הכריכה?
כן.

לגבי הטבלה בעמוד  25סעיף  1תחזוקת האנדרטה –
התיקונים השוטפים של שמות החללים מתבצעים פעמיים בשנה ותיקוני האבן
והוספת שמות מבוצעות פעם בשנה .מדוע מצויין  12יחידות בשנה?
הטבלה מתייחסת להצעת המחיר לתחזוקת שוטפת של האנדרטה  ,החשבון
מועבר כל חודש  1/12מהעלות השנתית.

לגבי הטבלה בעמוד  , 25סעיף  2רכישת לוח והחלפת לוח האם כולל גם את
הכיתוב על הלוח?
כן.

האם יש למלא את הטבלה כאמור בסעיף ) 4.1.3.2בנספח ח( במסגרת ההצעה?
כן.
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 .24שאלה:
תשובה:

 .25שאלה:

תשובה:

 .26שאלה:
תשובה:

 .27שאלה:

תשובה:

 .28שאלה:
תשובה:

 .29שאלה:

מה נפח המידע בקובץ אקסס?
המידע נשמר בבסיס נתונים מסוג  SQLולא ב access-כפי שמופיע בנספח ח'.

נספח ח' סעיף , 2.4.1.4עריכת נתונים – האם משתמשים באתר יכולים לערוך
נתונים?
לא .כל בקשה לשינוי או הוספה תועבר אל הזוכה והוא ידאג לבצע השינוי
המבוקש.

נספח ח' סעיף  2.4.1.6האם מסמכים נלווים יוצגו בעמדות?
כן.

להבנתינו האתר מאוחסן על ידי המשרד והגיבוי באחריות הספק .איזו גישה
תתאפשר על מנת לגבות?
בהתאם לאמור בסעיף  ,3.9תינתן לספק הרשאה לבצע גיבוי ברשת של המוסד.

נספח יג' " ,הננו להודיעכם ......המפורטות בנספח"..איזה נספח?
נספח הנהלת החברה עליו התבסס.

נספח י"ד – האם כל המופיע בעמודות תאור אלו חומרים ומידות הקיימים
באנדרטה גם כיום?

תשובה :כן.

 .30שאלה:

ספר 'יזכור' .הנוסחה לא ברורה לנו .האם בטבלה )בטור השמאלי( אתם רוצים
עלות של הדפסת כל העותקים ) (100 + 2,200או עלות לספר אחד?

תשובה:

 .31שאלה:

תשובה:

ראו פירוט רכיבי הטבלה בטבלה .2

לא הוכנס סעיף עלות של הכנת רשימות לשידור בערוץ  33והתאמת הרשימה
בעבודה משותפת עם טכנאי הערוץ.
העלות בגין סעיף זה תשוכלל על ידי המציע במסגרת הצעתו ואין לה סעיף עלות
נפרד.
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 .32שאלה:
תשובה:

האם אפשרי שהעורך והכותב יהיו אותו אדם?
כן זה אפשרי .עם זאת יובהר כי ראש הצוות לא יוכל להיות העורך או הכותב .כמו
כן את פרטי העורך/כותב יש לפרט כנדרש אף אם המדובר באותו אדם.
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