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ה  .0 ל ה נ  )M(מ
0 .  טבלת ריכוז תאריכי� 0

 התאריכי	 הפעילות

  7.5.2009' היו�  ות פרסו� המודעה בעיתונ

  7.5.2009' היו�  היו� בו נית� להתחיל לרכוש את טפסי המכרז

  21.5.2009' היו�  תארי  אחרו� לקבלת שאלות הבהרה מאת המציעי�

  ימי� ממועד קבלת שאלות ההבהרה 10בתו�  תארי  אחרו� למענה הבטוח הלאומי לשאלות הבהרה

  15:00 שעה 11.6.2009' היו�  תארי  אחרו� להגשת ההצעות לתיבת המכרזי�

  30.9.2009 ערבות בגי� הגשת ההצעה  תוק$ ה

  30.9.2009 תוק$ ההצעה

 

לבי� תאריכי� אחרי� המופיעי�  בי� תאריכי� אלה   במקרה של סתירה 
זו, בגו� המכרז  .קובעי� התאריכי� בטבלה 

0 .   כללי 1
 למת� שירותיספקי� עד שלושה בזאת לבחור מבקש ") המוסד  "'להל� (סד לביטוח לאומי ומה 0.1.1

 מפתוח: לרבות , שוני�מסמכי�  והחתמה דיגיטאלית של צילו� למיקרופיל� ,אופטיתסריקה 
בנתוני� ביצוע בדיקות לוגיות , נתוני� באופ� אוטומטיו שדות מפתח פענוח, אוטומטי

עיבוד לקבצי , או שנמצאו שגויי�/נתוני� שלא פוענחו ושדות מפתח ו קלדת ה, המפוענחי�
 או בפורמט אחר שיקבע על ידי TIFF  בפורמט IMAGE ומסוג Ascii/Unicodeמחשב מסוג 

הכול ו, ושירותי� משלימי�  אחרי� IMAGEהמרה מקבצי מיקרופיל� לקוב- ,  המוסד
 "). רותי	יהש "–להל�  (זמ� לזמ�מי דרישות המוסד ”ועפ, בהתא� לדרישות מכרז זה

לא נית� .  השירותי� במכרז זהלכללכי המציעי� נדרשי� להגיש הצעותיה� , מובהר בזאת 0.1.2
 . להגיש הצעות מחיר רק לחלק מהשירותי� הנדרשי�

, ל ההצעה המוגשת לענות על דרישות תקניות כלליות המקובלות בתחו� סריקת מסמכי�ע 0.1.3
וכ� על כל הדרישות המפורטות במכרז , באר- ובעול�, חתימה דיגיטאלית וצילו� למיקרופיל�

 .זה
לפי , לציוני� המשוקללי� הגבוהי� ביותרשהצעותיה� יזכו , המוסד יבחר עד שלושה מציעי� 0.1.4

 ").הזוכה "–להל� ( שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

שתי הארכות של שנה כל לע� אפשרות , הסכ� ע� הזוכה ייחת� לתקופה של שלוש שני�ה 0.1.5
 .לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, אחת
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 אופטיתריקה המוסד יזמי� שירותי ס: דהיינו, מכרז מסגרתמכרז זה הוא במתכונת של  0.1.6
לחלק במועדי� ובכמויות שיקבעו על ידו בתקופת ההתקשרות ויהא רשאי , ושירותי� אחרי�

המוסד אינו  . שיקול דעתו הבלעדילפי,  מכרז זה בי� הזוכי�י”עפהעבודות השירותי� ואת 
 .  מתחייב להזמנת שירותי� כלשה�  ובכמות כל שהיא מ� הזוכה

 מבוקש לכל� מחירו, )פרק ההצעה הכספית(עתו למכרז זה  בהצ5במענה לפרק על המציע לפרט  0.1.7
. והשירותי� הנוספי� הנדרשי� במכרז זה הצילו� למיקרופיל�, הפענוח, שירותי הסריקה

, א� תהיינה, לרבות תקופות הארכה, לאור  כל תקופת ההתקשרות הזוכהיחייב את  �המחירו
 .חר המוסד יותר מזוכה אחד� וג� א� יבאו הגדלתהכמויות ג� במקרה של הקטנת וזאת 

על פי המחירו� המתאי� בהצעת , המוסד ישל� לזוכה עבור השירותי� המפורטי� במכרז זה 0.1.8
ובכפו$ לאישור המוסד על , בהתא� לשירותי� ולכמויות שיספק הזוכה למוסד בפועל, הזוכה

 .5ל כמפורט בפרק ווהכ, קבלת השירותי� האמורי� לשביעות רצונו של המוסד
, הוצאות הזוכהכל בהצעת המציע יהיו קבועי� וסופיי� ויכללו תשלו� עבור י� המחירכל  0.1.9

מסמכי� ת ההכנ, וצרי הסריקה שיועברו למוסדתלצריבת ) DVD/CD(אספקת מדיות : לרבות
, דיווחי� למוסד, הובלות ושליחויות, אריזה, בקרת איכות,  למיקרופיל�לסריקה ולצילו�

,  בכל אופני התקשורת הנדרשי� במכרזי� למוסדהעברת תוצרי סריקה ודיווחי� שוטפ
, י מכרז זה"שתידרש למימוש השירותי�  עפ, היטלי� ומיסי� וכל הוצאה אחרת, טסטי�

 .מ"למעט מע
או רכיב הנוגעי� למימוש מכרז /כל פריט ו, על חשבו� המוסד, המוסד יהא רשאי לספק לזוכה 0.1.10

ה זה המוסד לא ישל� לזוכה כל תשלו� ובמקר, זה לצור  ביצוע עבודה מסוימת על ידי הזוכה
 .עבור הטובי� הללו שיספק המוסד לזוכה

בלוח הזמני� , באופ� מקצועי ואיכותי,  הזוכה יתחייב לבצע כל הזמנת עבודה שיקבל מ� המוסד 0.1.11
ציפיות ובהתא� להנחיות המוסד הספ,   במכרז זה4.10 בסעי$ ) SLA(המפורט באמנת השירות 
 .בכל הזמנת עבודה ועבודה

, לבטל טפסי� קיימי�, דרוש מהזוכה לסרוק ולעבד סוגי טפסי� חדשי�המוסד יהא רשאי ל 0.1.12
,  )0.2.18 כהגדרת� בסעי$  ( במפרטי הסריקה, להכניס שינויי� כל שה� בפורמט הטפסי�

לפי שיקול  ובכל עת לאור  כל תקופת ההתקשרות, ת הנתוני�ובשדובשדות המפתח , קבצי�ב
, כל שינוי שהמוסד יבקש לבצע יתוא� מראש ע� הזוכה בכתב בשיטה מסודרת. דעתו הבלעדי

  .במכרז זה 2.14  ותוספות בסעי$ שינויי�בהתא� לאמור בסעי$ 
,  באופ� מקצועי ואיכותיותת האמורואו התוספ/ וי� האמורי�הזוכה יתחייב לבצע את השינוי

בהתא� להנחיות ,   במכרז זה4.10 בסעי$ ) SLA(בלוח הזמני� המפורט באמנת השירות 
על פי המחירי� בהצעתו למכרז זה וללא תוספת , המוסד הספציפיות בכל הזמנת עבודה ועבודה

 .עלות כל שהיא מעבר לכ 
 1998 –ח "התשנ) העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(לתקנות חובת המכרזי� בהתא�  0.1.13

דרש המציע להצהיר כי יי, כתנאי לקבלת העדפה. תינת� עדיפות להצעות מאזור עדיפות לאומית
 .ח  על כ "או שירותי� מאזורי עדיפות לאומית ולהמציא אישור רו/מדובר בטובי� ו

  עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות ס$  שאינה ,המוסד לא יתחשב בכל הצעה 0.1.14
 או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי$ מסעיפי )"L"ובסיווג " M"כל סעי� במכרז בסיווג (

    .או החלטה כדבעי/שלדעת המוסד מונע הערכה ו, המכרז
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0 .  )I(הגדרות  2

 .ה זו להצעות וכל נספחיהבקש �מפרט / מכרז  0.2.1
 . מיסד לביטוח לאווהמ �סד  והמ 0.2.2
 .הצעת המציע למכרז זה על כל נספחיה �ה עהצ 0.2.3
 .והגיש הצעה בכתב למוסד למכרז זה,  � שרכש את מסמכי המכרזרגו �ע ימצ 0.2.4
והמוסד חת� , תיבחר כהצעה זוכה על ידי ועדת המכרזי� של המוסדמציע שהצעתו  –זוכה  0.2.5

 .השירותי� הנדרשי� במכרז זהעימו על הסכ� לאספקת 
 . מכלול השירותי� הנדרשי� במכרז זה ומימוש�– השירות / השירותי	  0.2.6
ומופיעי� בהצעת המציע , והאופציות הנדרשי� במכרז זה שירותי�כל ה מחירי ' מחירו� הזוכה 0.2.7

 .בתשובה למכרז זה
 .על פי האמור במכרז זה,  ההסכ� שיחת� בי� הזוכה למוסד– הסכ	 0.2.8
 . י בירושלי� מבנה המשרד הראשי של המוסד לביטוח לאומ– או משרד ראשי. ר.מ 0.2.9
 . פעילות של המוסדאתר  שמתקיימת בו או תתקיי� בו , משרד,  כל סני$' אתר המוסד 0.2.10
 על ידי המציע ת/המוצע ,או חברת שירות/או חברת בת ו/או קבל� ו/ ספק ו– קבל� משנה 0.2.11

  .בביצוע מכרז זה$ להשתת
) Service Level Agreement(הגדרה מחייבת של רמת השירות  – )SLA(שירות האמנת  0.2.12

הנדרשת מאת הזוכה ואשר כוללת הגדרה של לוחות זמני� מרביי� ומדדי איכות לביצוע  
 .מכרז זהבהעבודות השונות הנדרשות 

או /המודפס בצד אחד ו, בעלי תוכ� כלשהו, ללא הגבלהאו אוס$ של דפי� ד$ נייר  – מסמ" 0.2.13
, טפסי�, שוברי�, העתקי שמש, כדוגמת דפי מידע, או כל מקור מידע אחר, בשני הצדדי�

צל� למיקרופיל� או ל/המכילי� נתוני� ומידע שהמוסד מבקש לסרקו ו, מפות ועוד, שרטוטי�
 .בהתא� לדרישות המוסד, לפענח ולקלוט נתוני� מדפי המסמ או /ו

לקרוא נתוני� מהטופס ולייצר במהל  תהלי  , למפתח,   מסמ  שיש לסרוק– "יישומי"מסמ"  0.2.14
כדוגמת שוברי , Ascii/Unicode מפתחות וקוב- נתוני� קוב-, הסריקה קוב- תמונות

שדות המפתח ושדות הנתוני� ). 'הכשרה מקצועית וכדו, משק בית, ש"גל, 102(תשלומי� 
י מפרטי הסריקה  ויושלמו  או יתוקנו ”שיקלטו ויפוענחו אוטומטית יעברו בדיקות תקינות עפ

 .י הצור ”י הזוכה עפ"ידנית  ע
מסמ  שיש לסרוק ולמפתח ולייצר במהל  תהלי  הסריקה קוב-  – "לא יישומי"מסמ"  0.2.15

. כדוגמת חומר שוט$ של סניפי המוסד בתחומי גבייה וגמלאות, תמונות וקוב- מפתחות בלבד
שיפוענחו  שדות המפתח. אי� צור  לייצר קוב- נתוני� במקרה זה מלבד קוב- המפתחות

י הזוכה "ויושלמו  או יתוקנו ידנית  עי מפרטי הסריקה  ”אוטומטית יעברו בדיקות תקינות עפ
 .י הצור ”עפ
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הד$ יכול להיות כתוב או מודפס בצד אחד .    ד$ אחד על שני צדדיו מתו  מסמ – ד�/ טופס  0.2.16
כדוגמת מסמכי גבייה , בפורמט חופשי או בפורמט קבוע ומוגדר מראש, או בשני הצדדי�/ו

, עובדי� במשק בית, 102טופס  (וגמלאות בסניפי� או שוברי� שוני� לתשלו� דמי ביטוח
 . )'ש וכדו"גל, תושבי חו-

 לביצוע תשלו� כל שהוא לזכות או/ולדיווח  המשמש טופס כל – שובר תשלומי	/ שובר  0.2.17
, עובדי� במשק בית, 102טופס (,  הודעות זיכוי, כדוגמת שוברי� לתשלו� דמי ביטוח, המוסד

, A4ב השוברי� הינ� טפסי� בגודל של שליש רו. )' וכדוהצהרות קופת חולי�, ש"גל, תושבי חו-
 בתחתית הטופס OCRאשר מודפסי� משני הצדדי� וכוללי� שורת מגנוט או שורת קידוד 

 .לצור  סליקת השוברי� בבנקי� ובמוסד
הכולל הנחיות מפורטות לאופ� ביצוע ,  מפרט טכני של המוסד–  ומפתוחמפרט סריקה 0.2.18

הגדרת שדות , לרבות קביעת שדות המפתח,  מסוי�ופס מסוגהמפתוח והעיבוד של ט, הסריקה
, אופ� הפענוח של שדות המפתוח ושדות הנתוני�, )במקרה של מסמכי� יישומיי� (הנתוני�
 �תוצרי אפיו� ,   על שדות המפתח ושדות הנתוני�התקינותהלוגיות ובדיקות בדיקות האפיו

   . ואופ� העברת� למוסדמבנה הקבצי� והרשומות, הסריקה
בצרור יש . המיועדי� לסריקה ולפענוח כקבוצה אחת, או שוברי�/ אוס$ של מסמכי� ו' צרור 0.2.19

) ש"במקרה של שוברי גל( שוברי� 150או עד ) 102במקרה של שוברי ( שוברי� 100בדר  כלל עד 
 .או כל כמות אחרת

, מעטפת ניילו�, בתו  מעטפת נייר) אחד או יותר ללא הגבלה( אוס$ של  מסמכי� ' מעטפה 0.2.20
 תקניות של  החומר המגיע מהסניפי� ומיועד לסריקה מסודר בדר  כלל במעטפות.קיתש

 . מסמכי� במעטפה אחת100בדר  כלל עד . הביטוח הלאומי
, בתיק משרדי, המתויקי� בקלסר) אחד או יותר ללא הגבלה(אוס$ של  מסמכי�  �תיק  0.2.21

� .חוברת או בספרב, באוגד
שלוח המופקת על ידי המוסד ומצורפת לכל  תעודת מ– תעודת משלוח לסריקת מסמכי	 0.2.22

תעודת המשלוח כוללת רשימת שדות למפתוח של כל . מעטפה ולכל צרור המיועדי� לסריקה
במרבית המקרי� תעודת המשלוח . המסמכי� הכלולי� באותה המעטפה או באותו הצרור

 .מודפסת במחשב וכוללת ג� קוד ברקוד
או מסמכי� ללא כל חומר מאגד בתו  מיכל תיקי� , מעטפות,  אוס$ של מסמכי�– ארגז 0.2.23

� .ע- או חומרי� אחרי�, פלסטיק, נשיאה עשוי מקרטו
אחד או יותר ללא תו באור  של , דה אלפאנומרישכל  –שדה נתוני	 / שדה מפתח / שדה  0.2.24

מסמ   ( IMAGEקוב-לאחזור לזיהוי ו המשמש ,לרבות רווחי� וסימני� מיוחדי� הגבלה
יכול  שדה  .בהתא� להגדרות המוסד, לו משמעות לוגית מסוימתאו שיש / ומבוקש)  סרוק

יכול להיות שדה השדה .  מזוהה ומפוענח באופ� אוטומטי או מוקלד ידנית על ידי הזוכהלהיות 
 )1 או 0(שדה סימ� , שדה תארי , ) או קוב- חיצוניער  מתו  טבלה(טבלאי , אלפאנומרי, נומרי

 .או כל סוג אחר
מסמ  אלקטרוני יכול להיות . ריט מידע בארכיב האופטי לניהול מסמכי� פ– מסמ" אלקטרוני 0.2.25

 .קוב- מחשב כל שהוא, TIFF ,JPEG ,PDF: כגו�, בפורמטי� שוני�



 

 2008)  43( ת �                             מכרז שירותי סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�   סד לביטוח לאומי     ומה  

  115  מתוך  10דף  

, שמסודר בארגזי�, לסריקה ולצילו� למיקרופיל�י� של מסמכי� המיועדאוס$  – חומר 0.2.26
 . כל צורה אחרתבבמעטפות או , בשקי�

, נאספי� בסניפי המוסדה, אחרותגמלאות ותכתובות , ייה מסמכי גב– חומר סניפי	 שוט� 0.2.27
מאות אלפי (בהיקפי� גדולי� מסודרי� במעטפות או בכל דר  אחרת ומועברי� לסריקה 

 . בדר  כלל על בסיס יומי, בתדירות גבוההו) מסמכי� בחודש
, פענוח אוטומטי, לרבות שרותי מפתוח, )תמונה( הפיכת מסמ  למסמ  אלקטרוני – סריקה 0.2.28

 .לכל סוג עבודה או סוג של טופס, קלדה על פי מפרטי סריקה של המוסדה
 .2005'ה"סהתש, )תיקו� ()העתקי� צילומיי�( תקנות העדות – העדותתקנות  0.2.29
 .  הפיכת מסמ  למיקרופיל� התוא� את תקנות ההעתקי� הצילומי�'צילו	 למיקרופיל	   0.2.30
  מסמ  סרוק .מסמ  אלקטרוני והפ  ל ומפתוח  מסמ  אשר עבר פעולת סריקה– מסמ" סרוק 0.2.31

 או כל פורמט WORD  או קוב- PDF  אחד או יותר או קוב-  Multi TIFFיכול לכלול קוב-  
 . שיקבע המוסד, אחרמוכר 

דילול אוטומטי של עמודי� ,  אשר עבר פעולת סריקה,עמוד של מסמ  – תמונה / עמוד סרוק 0.2.32
 .אחד IMAGEריקי� ומפתוח והפ  לקוב-  

אשר יאפשרו לאתרו בצורה , סרוקהמתארי� מסמ  עת ערכי� לשדות המידע   קבי�מפתוח  0.2.33
 .קלה ופשוטה לאחר קליטתו למאגר המסמכי� הסרוקי�  אצל המוסד

, או שדות נתוני� או כל שדה אחר/תיקו� והזנת נתוני שדות המפתח ו,  פעולות השלמה' הקלדה 0.2.34
 .י המוסד" עשידרשו 

 , OCR ,OMR ,ICR, באמצעות טכניקות של ברקוד, י זיהוי תווי� בתהלי  אוטומט' פענוח 0.2.35
 .זיהוי הדפסה מגנטית וטכניקות אחרות

, במסגרת ביצוע מכרז זה,  כלל התפוקות והתוצרי� של הזוכה– תוצרי	/  תוצרי העבודה  0.2.36
, סרטי מיקרופיל�, קבצי נתוני� מפוענחי�, קבצי מפתחות, )תמונות (IMAGEקבצי : לרבות

שיוכנו ויבנו על ,  ותוצרי� אחרי�המסמכי� המקוריי�, וג� על פי דרישה שוטפי� דוחות ביצוע
 .ועל פי הנחיות המוסד בכל עבודה ועבודה, בהתא� לדרישות מכרז זה, ידי הזוכה

, סרטי מיקרופיל�, קבצי מחשב, מסמכי נייר: לרבות , או תוצרי�/ כל חומר קלט ו– מידע 0.2.37
או יוכנו /שימסרו לזוכה על ידי המוסד ו, תמגנטית או כל מדיית מחשב אחר, מדיה אופטית

 .במהל  ההתקשרות על פי מכרז זה, ויבנו על ידי הזוכה
, למעט שבתות, )לרבות ימי חול המועד( יו� המשמש לעבודה במשק הישראלי – יו	 עבודה 0.2.38

 .וימי� המוגדרי� כימי שבתו� במשק, ימי שישי, חגי�
, מות זהות יוצרו של מסמ  אלקטרוניה לאי  שיט' חתימה דיגיטאלית / החתמה  דיגיטאלית 0.2.39

כלומר (מועד הסריקה ואמיתות החומר הסרוק , המשמשת להוכחת מהימנותו של זהות הסורק
את כל החומר אסמכתא חוקית לכ  שהמסמ  לא שונה בסריקה וכי המסמ  הסרוק מכיל 

 .2001'א"התשס, והכול בהתאמה ובכפו$ לחוק חתימה אלקטרונית) שהיה על המסמ  עצמו
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 .   מדד המחירי� לצרכ� הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה' מדד בסיס 0.2.40
לרבות , במכרז זהי� השירותי� הנדרשי�  כל אתר של הזוכה בו מתבצע– לשכת השירות 0.2.41

 . אתרי� לאחסו� של ארגזי מסמכי� המיועדי� לסריקה או שכבר נסרקו על ידו
קבצי� האחרי� שהתקבלו מאת הזוכה בבצי המפתוח וקרשומות נתוני� בטיוב  – טיוב נתוני	 0.2.42

בירור הטיוב יכלול . נפלטו כשגויי� בתהלי  קליטת הנתוני� למאגרי המידע של המוסדאשר ו
ותיקו� המוסד  שאילתא במחשב המרכזי של באמצעות פרטי זיהוי של מבוטח ושדות נוספי�

 .2.17 רט בסעי$  כמפו, באופ� מקוו�, בהתא� להנחיות המוסד, הפרטי� השגויי�
שכבר נסרקו  ,חברה שהמוסד התקשר או יתקשר עימה לש� איסו$ מסמכי�כל  –חברת ביעור  0.2.43

 . על פי הנחיות המוסד)גריסת� (וביעור�לשביעות רצונו של המוסד 



 

 2008)  43( ת �                             מכרז שירותי סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�   סד לביטוח לאומי     ומה  

  115  מתוך  12דף  

0 .  מנהלה  3
 רכישת מסמכי המכרז  0.3.1

באמצעות תשלו� ) ו בשו� מקרהשלא יוחזר( 2 500 תמורת את מסמכי המכרזלרכוש יש  0.3.1.1
מלכה ' הגב ירושלי� אצל 13וייצמ� ' במשרד הראשי של המוסד בשד, בהמחאה בלבד

  , 200 חדר 2מ בקומה "במינהל תמ  והערכהתכנו� ארו  טווחאג$ במזכירות ישראלי 
 �נית� לשל� עבור מסמכי . 15:00)09:00ה בי� השעות 'בימי� א, 02-6079207: טלפו

בקישור   www.btl.gov.ilאמצעות אתר התשלומי� של המוסד בכתובת המכרז ג� ב
 . המופיע בד$ הבית

 :מסמכי המכרז כוללי� 0.3.1.2
 ).מסמ  זה( חוברת המכרז .א

  :הנספחי� הבאי�את תקליטור הכולל  .ב
  . PDFהעיקריי� בפורמט והמפתוח מפרטי הסריקה  ' 2.1נספח  )1
  . PDF בפורמט נוסח הסכ� לשמירת סודיות והגנת הפרטיות – 0.7.4נספח  )2
  .בלאות המחירי� שעל המציע למלא ולצר$ להצעתוט  ע� Excelקוב-  )3

 .התקליטורלרבות , יש להקפיד לקבל את כל מסמכי המכרז כאמור לעיל

 .ס$ להשתתפות במכרזרכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי  0.3.1.3
אול� הנוסח , ) il.gov.btl.www ( ינטרנט של המוסדבאתר האהמכרז חוברת נית� לעיי� ב 0.3.1.4

הניתנת לרכישה כאמור ,  המודפסתהקובע והמחייב הוא הנוסח המופיע בחוברת המכרז
 . לעיל0.3.1.1 בסעי$  

משו� יצירת , כל דר  שהיאב, המכרז מהאינטרנט או בהעתקתוחוברת אי� בהורדת  0.3.1.5
 .בעלות עליו

 הקשראשת  0.3.2
 :איהקשר מטע� המוסד לכל עניי� הקשור למכרז זה האשת 

 הערכהת אג$ תכנו� ארו  טווח ו מנהל–ברכה גברא ' גב
 brachag@nioi.gov.il :דואר אלקטרוני,    02-6528511:פקס      02-6709207 :פו�טל

 . 91909ירושלי� , גיורא לוט�' ככר13 ויצמ� '  שד:כתובת לפניה בכתב
 נוהל העברת שאלות ובירורי	 0.3.3

 הקשר שת יש להפנות בכתב לא, בכל הנושאי�, שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז 0.3.3.1
 ). שאלות שיופנו בעל פה או בטלפו� לא יענו ( בלבדבאמצעות דואר אלקטרוני, ל"הנ

 .רוניפרטי השואל וכתובת דואר אלקט, הפניה תכלול את פרוט השאלה 0.3.3.2
. 0.0 יש להעביר את שאלות ההבהרה עד למועד המפורט בטבלת ריכוז התאריכי� בסעי$  0.3.3.3

 .  יתקבלו שאלות לאחר מועד זהלא 
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עד למועד , לשאלות ההבהרה ישלחו בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרזהמוסד תשובות  0.3.3.4
בטבלת ריכוז מפורט כ, סד לשאלות ההבהרה של המציעי�האחרו� לשליחת תשובות המו

נית� יהיה להוריד את קבצי שאלות ההבהרה ותשובות , כמו כ�.  0.0 התאריכי� בסעי$ 
 במדור מכרזי�   http://www.btl.gov.il: בכתובת , המוסד מאתר האינטרנט של המוסד

  .האמורמועד ההחל מ
 .  המוסד יהא רשאי לשלוח למציעי� יותר מקוב- הבהרות אחד 0.3.3.5

 .המכרז והוראותיומהוות חלק בלתי נפרד מתנאי תשובות המוסד לשאלות ההבהרה  0.3.3.6
חתומי� על ידי מורשי , על המציעי� לצר$ להצעת� תדפיס של כל קבצי הבהרות המוסד

 .מציעהחתימה של ה
 .לא יתקיי� כנס מציעי�: מציעי	כנס  0.3.4
 ירת ההצעותסמ 0.3.5

 עותקי� זהי� ותיער  בהתא� להנחיות המפורטות ארבעהב, הצעת המציע תוגש בכתב 0.3.5.1
 .    להל�0.9 בסעי$ זה ובסעי$ 

0.3.5.2 � :כל אחד מהעותקי� יכלול שתי מעטפות נפרדות וחתומות כדלקמ

כל הנספחי� והאישורי� , וכמו כ�,  במכרז4)0 מענה לפרקי� מעטפה ראשונה תכיל )1
    .בחוברת כרוכה,  הדרושי�

 ".0�4 מענה לפרקי	 2008) 43(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� 

המענה לפרק העלויות יכלול  עותק . )פרק העלויות (5מעטפה שנייה תכיל מענה לפרק  )2
Hardcopy על ידי מורש מודפס �למעטפה . בחוברתכרו  , של המציע החתימה יוחתו

במכרז זה של כל טבלאות המחירי� בפרק העלויות  Softcopyעותק ג� זו יש לצר$ 
שיקבל המציע תקליטור העל גבי וזאת , Excelבמבנה של קוב- , כשה� מלאות ושלמות

  . כחלק ממסמכי המכרז, מ� המוסד
 )".עלויות  (5ק  מענה לפר– 2008) 43(ת ' מכרז מס"על המעטפה יש לרשו� 

 .יש להקפיד על הפרדת המעטפות כנדרש 0.3.5.3
שהוגשו בשמות , המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. יע יגיש הצעה אחת בלבדצמה 0.3.5.4

 .תאגידי�/לא נית� להגיש הצעות משותפות למספר מציעי�, כמו כ�.  שוני�
טב ולמסור על שני חלקיה למעטפה סגורה הי,  העותקי� של ההצעהארבעתיש להכניס את  0.3.5.5

  ירושלי�13צמ� י בשדרות וי2הממוקמת בארכיב שבקומה , בתיבת המכרזי� של המוסד
  .15:00עד לשעה ,  מר יוסי מרציאנואצל

  . ללא סימ� מזהה כל שהוא, על גבי המעטפה יש לציי� את ש� המכרז ומספרו בלבד
 .ההצעות יוגשו למוסד במסירה ידנית או באמצעות דואר שליחי	 בלבד

יש להקפיד על קבלת . מסירת ההצעה מורה למסירת הצעתו  יקבל המציע  אישור עלתב 0.3.5.6
 .אישור זה

  .0.0 המועד האחרו� להגשת ההצעות מפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי$  0.3.5.7
 .ל"המוסד לא ידו� בהצעה שתגיע לאחר המועד הנ 
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 תוק� ההצעות 0.3.6

עד ליו	 , א בתוק$ במש  שישה חודשי� מהמועד האחרו� להגשת ההצעותההצעה תה
יארי  המציע את תוק$ , לבקשת המוסד  .0.0 מפורט בטבלת ריכוז תאריכי	 בסעי� ה

 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה, ההצעה וערבות ההגשה

0 .  )I(המפרט  4
 :הבאי� הפרקי� את מכילה") המכרז/המפרט "' להל� (להצעות זו בקשה

 .  0מסומ� כפרק  )פרק זה(פרק מנהלה  0.4.1
 .1)4המסומ� כפרקי� , )אפיו� השירותי� הנדרשי�(לק הטכני  חה 0.4.2
   .5המסומ� כפרק , )ההצעה הכספית(פרק העלויות  0.4.3
 : המכרזנספחי 0.4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,)פרק המנהלה(זה פרק הוראות יש לקרוא היטב את , לפני העיו� בחלקי� אחרי� של המכרז 0.4.5
 . זהלמכרזלהגיש הצעה ש יאת האופ� בו אשר מפרט את תנאי הס$ המנהליי� ומגדיר במדויק 

 ;נוסח ערבות הגשה �  0.6.1נספח  

 ;ענוסח ערבות ביצו � 0.7.1נספח 
  ;נוסח אישור מורשי חתימה  ודוגמאות חתימה �  0.6.2.3נספח  
 ;תאגיד בשליטת אישה � 0.6.2.4נספח  
 ;ח על מחזור כספי"אישור רו � 0.6.2.6נספח  
 ;הצהרת המשתת( במכרז � 0.6.5נספח  
חוק ובדי� זרי� ובעבירות לפי חוק עעדר הרשעות יה �  0.6.6נספח  

 ;שכר מינימו�
, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאליי� � 0.6.7  נספח

 ;שכר מינימו� וקיו� חוקי העבודה
 ;נוסח ההסכ� �   0.7.3נספח  
ב "רצ( והגנת הפרטיות נוסח התחייבות לשמירת סודיות �  0.7.4נספח  

 ;)לחוברת  המכרזכקוב� על גבי התקליטור המצור�  
ב "רצ (ל הטפסי� העיקריי�שומפתוח  י סריקהמפרט � 2.1  נספח

 .)חוברת המכרזכקוב� על גבי התקליטור המצור�  ל
 . נספחי� לצירו(–רשימת עזר  � 2.2נספח 
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0 .  )I (מכרזה רכיבי סיווג 5
 :   מסווגי� לפי הסימו�  הבאמכרז רכיבי ה� השיטה 0.5.1

 I (Information) � ".קראתי והבנתי"ולידו יש להשיב  , סעי( המובא לידיעה בלבד

 G (General) � . סעי( הדורש תשובה כללית

 –קראתי והבנתי "סוג תשובת המציע  תהיה מ .  (GO/NO GO)סעי( ס( מנדטורי
תשובה מהסוג האחרו, ". S"או תשובה עניינית ומלאה בדומה לסיווג , "מקובל עלי

או צירו( אישור או מסמ� , יכולה להיות מת, הצהרה בנוסח שנקבע ברכיב הס(
או תשובה לא , תשובה שאינה עונה לדרישה, חוסר תשובה.  שנקבעו  ברכיב הס(

 .תפסול את ההצעה על הס(, ה ברורה ולא חד משמעית בסעי( ז

� M (Mandatory) 

א� המציע אינו עומד . ”M“  כמו  סעי(  בסיווג  (GO/NO GO)סעי( ס( מנדטורי 
המציע מוזמ, להציע יכולות מעבר . הצעתו לא תתקבל, בדרישות של סעי( מסוג זה

התשובה . הניקוד לסעי( זה משתת( בשקלול הכולל של ההצעה. לנדרש בסעי( זה
 .”S“דרשת כמו בסיווג הנ

� L (Mandatory & 
Specific) 

 S (Specific) � .מכרזבפורמט שנדרש ב, רכיב הדורש תשובה מפורטת ומדויקת

מטרת סימו, זה היא .  ואי, לענות עליה�מכרזסימו, מיוחד לרכיבי� שהושמטו ב
 .אלא השמטה מכוונת, לציי, למגיש ההצעה שאי, כא, טעות

� N (Non relevant) 

 אשר לא נדרשו ברכיבי ,תוספות או השלמות, אי� להתנות על רכיבי הס� ואי� להוסי� הערות 0.5.2
 .הס�

 .L � וSההצעה  תשוקלל בסעיפי� מסווגי�   0.5.3
אלא א� צוי� , סיווג המופיע בראש פרק או סעי� משנה תק� לכל הסעיפי� והרכיבי� שמתחתיו 0.5.4

 . אחרת בכותרת תת הסעי� הנדו� או בסעי� עצמו
 .יש לשי� לב להנחיות שבגו� הסעי� עצמו ולדרישות המנוסחות ש�, � לסיווגבנוס 0.5.5

 :אופ� הגשת ההצעה 0.5.6
 0.9  בהתא� להנחיות המפורטות בסעי�  יש להקפיד על הגשת ההצעה למכרז
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0 .  התחייבויות ואישורי� בגי� הגשת ההצעה  6
רק א� , וה� יינתנותנאי ס� יפי� הבאי� הינ� בגדר כל האישורי� והצהרות המציע הנדרשות בסע

אכ� עומד בדרישות שלגביה� נדרשות ההצהרות , לא כולל קבלני משנה, כשלעצמוהמציע 
או לקבלני המשנה /אלא א� נכתב במפורש שהדרישה האמורה מתייחסת למציע ו, והאישורי�

דהיינו כל , י� אחרי� במכרזיש לשי� לב לתנאי ס� נוספי� המוגדרי� בסעיפ, כמו כ�.  מטעמו
    ".L"או " M " סעי� במכרז בסיווג

 ערבות בגי� הגשת ההצעה 0.6.1

בס) של , ברת חילוט,  בלתי  מותנית לטובת המוסדמקורית על המציע לצר� להצעתו ערבות 
  .0.0 עד לתארי� המפורט בטבלת ריכוז תאריכי� בסעי� הערבות תהיה בתוק�   . (150,000

שיו� לעסוק יהערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית שברשותה ר
 וקיבלה אישור של החשב הכללי 1981  –א "תשמ, י חוק הפיקוח על עסקי הביטוח”בביטוח עפ

 .במשרד האוצר למת� ערבויות במכרזי� ממשלתיי�

המצור�  ערבות הגשה בנוסח בדיוק  רבות תוגש כערבות מקוריתעה
 .השמטות או שינויי�, ללא תוספותלמכרז זה  0.6.1בנספח 

 .לא יתקבל צילו� של הערבות
  !!!כל שינוי מהנוסח האמור יגרו� לפסילת ההצעה

לצר� צילו� של הערבות יש ובנוס� , יש להצמיד את הערבות המקורית לאחד מעותקי ההצעה
  .)הטכני במעטפה הראשונה/לחלק הניהולי(צעה עותקי ההארבעת לכל אחד מ

 
א� המציע שזכה במכרז לא יחתו� על ההסכ� לאור זכייתו , המוסד יהא רשאי לממש הערבות
לאחר .  יו� ממועד הודעת המוסד על זכייתו במכרז זה15 �במכרז ובסמו) לה ולא יאוחר מ

 המציע יארי) את תוק� .יוחזרו הערבויות למציעי� שלא זכו במכרז, סיו� הליכי המכרז
 .עד לקבלת החלטה סופית במכרז זה,  הערבות וההצעה לבקשת המוסד

 אישורי� 0.6.2

אישור תק� על ניהול פנקסי  �רלצ שי �שור בר תוק� על ניהול פנקסי חשבונות אי 0.6.2.1
  . 1976 –ו "חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי� ציבוריי�  התשל

להצעה צילו� אישור רכישת מסמכי יע לצר� על המצ –אישור רכישת מסמכי המכרז  0.6.2.2
 .המכרז

ד על מורשי "צר� אישור עועל המציע ל –אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה  0.6.2.3
 .מכרז זה ב0.6.2.3על גבי צילו� נספח , החתימה ודוגמאות חתימה מטע� המציע

לחוק חובת ' ב2 להצעה אשר מתקיי� בה האמור בסעי� � תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.4
יצורפו אישור , כלומר שאישה מחזיקה בשליטה בתאגיד המציע, 1992 �ב "� התשנהמכרזי

  .0.6.2.4בנוסח המצור� בנספח , רואה חשבו� ותצהיר כמפורט בסעי� האמור
יצויי� כי אישור זה אינו חובה ומותנה בקיו� המצב כאמור ובלבד שתאגיד המציע אינו 

צעו לציבור על פי תשקי� או שותפות חברה אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה או הו
 )S. (הרשומה בישראל
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 על המציע לצר� להצעתו אישור רשמי תק� להיותו מוסמ) לתק� � אישור אבטחת איכות 0.6.2.5
 .  נכו� למועד הגשת ההצעה למכרז זהISO 9001:2000  אבטחת איכות 

רות המפרט מחזור מכי, ח של המציע" על המציע לצר� אישור רו� אישור מחזור כספי 0.6.2.6
  בישראל בכל אחת משלוש השני�בתחו� סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�

(  מיליו� 5ולפחות , מ"ח ללא מע"בש, 2008�2006או בכל אחת משלוש השני�  2007�2005
מצור� כד� ( 0.6.2.6האישור האמור יוגש על גבי צילו� של נספח     .לשנה בממוצע

 ).האחרו� של חוברת המכרז

הצהרה המעידה על היותו בעל ניסיו�  על המציע לצר� להצעתו – לי מוכחאניסיו� מינימ 0.6.2.7
מת� שירותי סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל� לתאגידי� ב,  שני� לפחות  3  מוכח של

   )L.  (או לארגוני� ממשלתיי� וציבוריי� בישראל/ישראלי�  ו
 )L (רשימת לקוחות 0.6.3

, ה� שירותי סריקה ופענוח של מסמכי�שהמציע סיפק ל, לקוחותת על המציע לפרט רשימ 0.6.3.1
 דפי� לשנה לכל 10,000,000של לפחות  מצטבר בהיק� , 2006�2008בכל אחת מהשני�  

כמות הדפי� שנסרקה בכל , לכל לקוח יש לפרט את שמו  .ברשימה האמורההלקוחות 
 . ופרטי איש הקשר2006�2008אחת מהשני� 

בכל , לה� שירותי צילו� למיקרופיל�שהמציע סיפק , לקוחותת על המציע לפרט רשימ 0.6.3.2
 דפי� לשנה לכל הלקוחות 2,000,000 של לפחות מצטברבהיק� , 2006�2008אחת מהשני�  

   .ברשימה האמורה

כמות הדפי� שנסרקה , יש לפרט את ש� הלקוחל "בשני הסעיפי� הנלכל אחד מהלקוחות  0.6.3.3
 ופרטי איש 2006,2007,2008: בכל אחת מהשני�) בנפרד(או צולמה למיקרופיל� /ו

 :כמפורט בטבלה להל�, הממלי2/הקשר
דפים שנסרקו  שנה שם הלקוח

 בכל שנה
דפים שצולמו 
למיקרופילם בכל 

 שנה

האם בוצעה 
החתמה 

 דיגיטאלית

שם איש 
 ממליץ/קשר

כתובת דואר  טלפון
 אלקטרוני

    2006 1לקוח 
    2007 1לקוח 
    2008 1לקוח 

   

    N 2006לקוח 
    N 2007לקוח 
    N 2008לקוח 

   

 עיו� בהצעות 0.6.4

חוק חובת   "�להל� (, �1992ב" חוק חובת המכרזי� התשני"המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ
לראות את הצעתו , שלא זכו במכרז ,יתכ� שתהיינה פניות של מציעי� אחרי�, ")המכרזי�

 לכ) ואי� צור) לבקש ממנו רשות מצהיר המציע כי אי� לו התנגדות, כמו כ�.  במידה וזכה
) בתשובתו לסעי� זה(על המציע לציי� מראש . בכפו� לחוק חובת המכרזי�, להראות את הצעתו

י ”ועדת המכרזי� תהא רשאית עפ, למרות זאת. אלו סעיפי� בהצעתו חסויי� להצגה למתחרי�
 והוא  מקצועי  אושיקול דעתה להציג כל מסמ) שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי

  . ותקנותיו�דרוש כדי לעמוד בדרישות של חוק חובת המכרזי
מ בגי� צילו� "כולל מע ( 0.3יידרש לשל� למוסד , מציע שיבקש לממש את זכותו כאמור לעיל

 . של כל ד� שיבקש לצל�
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 הצהרת המשתת� במכרז 0.6.5

ורשה החתימה של ל ידי מעחתומה , 0.6.5הצהרה על גבי צילו� נספח על המציע לצר� להצעתו 
קיבל את כל ההבהרות , כי קרא והבי� את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, המציע

, אמצעי הייצור, המומחיות, הכושר, הידע, ברשותו הניסיו�, וההסברי� אשר ביקש לדעת
האמצעי� הנדרשי� לביצוע כל יתר  וכוח אד� מיומ� ומקצועי, האמצעי� הכספיי�

וימשיכו ,  ובלוח הזמני� הנדרשברמה מקצועית גבוהה,  בשלמותכה במכרז זהתחייבויות הזוה
בהתא� והכול , לרבות הארכות א� תהיינה, להיות ברשותו לאור) כל תקופת ההתקשרות

  .י מכרז זה”י התחייבויותיו בהסכ� שיחת� עמו עפ”לדרישות המכרז ועפ
א) ורק בתוכנות מורשות ע� , ההמציע יתחייב לעשות שימוש לצור) מימוש מכרז ז, כמו כ�

 . רישיו� יצר�
 ושכר מינימו� בעבירות לפי חוק עובדי� זרי� וחוק היעדר הרשעות  0.6.6

נוסח [לפקודת הראיות ' לפרק ב' על המציע לצר� להצעתו תצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� א
נוסח בהתא� ל, מאושר על ידי עור) די�,  של מורשה חתימה מטעמו1971ו "התשל] חדש
, בדבר היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדי� זרי�,  בחוברת המכרז0.6.6צור� בנספח המ

 .1987 –ז "התשמ,  ולפי חוק שכר מינימו�1991 –א "התשנ
 שכר מינימו� וקיו� חוקי העבודה, התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאליי� 0.6.7

כי ,  ושר על ידי עור) די�צר� להצעתו התחייבות של מורשה חתימה מטעמו המאלהמציע על 
שכר מינימו� לעובדי� וכ�  ותשלו� בדרישות לתשלומי� סוציאליי�המציע מתחייב לעמוד 

שיועסקו על ידו במהל) תקופת ההתקשרות , התחייבות לקיי� את חוקי העבודה לגבי העובדי�
 . בחוברת המכרז0.6.7נוסח המצור� בנספח  בהתא� ל, על פי מכרז זה

 )S (לאומיתאזורי עדיפות  0.6.8

 –ח "התשנ) העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(תקנות חובת המכרזי� קבוע בבהתא� ל
דרש המציע יי, כתנאי לקבלת העדפה.  תינת� עדיפות להצעות מאזור עדיפות לאומית1998

 .ח  על כ)"או שירותי� מאזורי עדיפות לאומית ולהמציא אישור רו/להצהיר כי מדובר בטובי� ו
 צגותגמה ומהד 0.6.9

קיימת , במסגרת תהלי) הבדיקה. המוסד ימנה ועדת בדיקה מטעמו שתבח� את ההצעות
כדי לבדוק ולהתרש� מיכולות  ,מציעי�משרדי הלבקר באפשרות כי ועדת הבדיקה תבקש 

העומדי� לרשותו במת� , ח אד� ובקרת האיכותומשאבי כ, האמצעי� הטכניי�, המציע
, מתחייב לאפשר את הביקור או ההדגמה הנדרשי�המציע . השירותי� הנדרשי� במכרז זה

 .בתיאו� ע� המציע, בלוח הזמני� שיקבע המוסד
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0 . זכייה במכרז  7  התחייבויות ואישורי� בגי	 

 ערבות בגי� זכייה 0.7.1
בלתי מותנית ערבות מקורית , ביחד ע� החתימה על ההסכ�, כה במכרז ימציא למוסדוזה

 ( 300,000ובס) של  ,  ז כזוכה בלעדי יחידא� זכה במכר (  450,000 בס) של לטובת המוסד
א� זכה במכרז יחד ע� שני זוכי�  ( 150,000או ס) של ,  אחרהא� זכה במכרז יחד ע� זוכ

 . נוספי�
לעמידה ,   יו� לאחר סיומו90+ הערבות האמורה תהיה תקפה למש) כל תקופת ההתקשרות 

י המדד הידוע ביו� החתימה ”פהערבות תהיה צמודה למדד המחירי� לצרכ� ע.  בתנאי ההסכ�
הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח ישראלית . על ההסכ�
 וקבלה 1981 –א"התשמ, פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח�שיו� לעסוק בביטוח עלישברשותה ר

 . אישור של החשב הכללי במשרד האוצר למת� ערבויות במכרזי� ממשלתיי�
 .השמטות או שינויי�, ללא תוספות, למכרז זה  0.7.1המצור� בנספח  ערבות ביצועכערבות מקורית בנוסח רבות תוגש עה

בכל מקרה שהזוכה לא עמד , המוסד יהא רשאי לחלט את הערבות לפי שיקול דעתו הבלעדי
וזאת מבלי לפגוע , ובהתראה של שבועיי�, בהתחייבות כל שהיא מהתחייבויותיו במכרז זה

  .כדי�, מוסד לכל סעד אחרבזכויות ה
וזאת למש)  , הזוכה במכרז יתחייב להארי) או לחדש את הערבות במידה וההסכ� יואר)

 .מייד ע� דרישת המוסד,  יו� לאחר סיומה90+ תקופת ההארכה 
 אחריות כוללת 0.7.2

שיידרש לספק , מכרז זההמפורטי� בלמת� כל השירותי� לתת אחריות כוללת תחייב הזוכה י
ויתחייב , א� יהיו כאלו, לרבות אחריות על קבלני המשנה מטעמו,  זכייתו במכרזלאורלמוסד 

שיידרשו לביצוע  באיכות ובהיק�אמצעי הייצור ומשאבי� אחרי� , להקצאת כוח האד�
במכרז זה המוגדרי� ) SLA(תנאי אמנת השירות בהתא� ל, במכרז זההשירותי� המוגדרי� 

וזאת למש) כל תקופת , וסד לכל עבודה ועבודהובהתא� להנחיות ולוח הזמני� שיקבע המ
 .לרבות הארכות א� תהיינה, ההתקשרות

 הסכ� התקשרות 0.7.3
 זה מכרז.   זהמכרז ב0.7.3הזוכה מתחייב לחתו� על הסכ�  לפי הדוגמא המצורפת בנספח 

 זה והבהרות מכרזוהבהרות המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי� והצעת הזוכה  בתשובה ל
  .פרד מההסכ� שיחת�ייהיו חלק בלתי נותשובות הזוכה 

לצר� הזוכה יידרש  . בראשי תיבות ולצרפו להצעה0.7.3לחתו� על ההסכ� בנספח על המציע 
 כאשר ,)לא תדפיס של המכרז( שנרכשה מאת המוסד ,להסכ� את חוברת המכרז המקורית

 .זוכהבראשי תיבות בצירו� חותמת הזוכה כל אחד מהדפי� בחוברת חתו� על ידי ה
  והגנת הפרטיותהתחייבות לשמירת סודיות 0.7.4

שיעסקו בביצוע השירות ) כולל קבלני משנה(תחייב שהוא עצמו וכל אחד מעובדיו מהזוכה 
 0.7.4ב כנספח "הרצ, התחייבות לשמירת הסודיות והגנת הפרטיותיחתו� על , נשוא הבקשה

  . על גבי התקליטור שנמסר לרוכשי המכרזלמכרז זה
 על PDFסח ההתחייבות לשמירת הסודיות והגנת הפרטיות הנמצא כקוב& את נולהדפיס יש 

בראשי תיבות ולחתו� עליו בכל המקומות המפורטי� בכתב ההתחייבות , התקליטור האמור
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 .0.7.4כנספח ,  להצעהוולצרפ
 זכויות השימוש 0.7.5

שיבצע הזוכה עבור והשירותי�  סרטי המיקרופיל�, הקבצי�, העבודותתוצרי הבעלות בכל 
כי אי� באמור , מובהר בזאת. ולזוכה לא תהיה כל זכות בה�, תעבור לבעלות המוסד,  מוסדה

או זכויות הקניי� /וסימני מסחר , סודות מסחריי�, פטנטי�, יוצרי�לעיל לפגוע בזכויות 
  .הרוחני האחרות של צד כל שהוא

 הודעה על זכייה 0.7.6

זכייתו אלא לאחר תיאו� ואישור / הזמנה /  לא לפרס� הודעה על קבלת העבודה יתחייבהזוכה 
 .0.3.2 בסעי� כמפורט , הקשרשת י א"נוסח ההודעה מראש ובכתב ע

0 .  מכרזוציא המ –ויות המוסד זכ 8

  ל המכרז ביטו 0.8.1
י ”ת את ביצוע המכרז  וזאת עפואו לצאת במכרז חדש או לדח/סד רשאי לבטל את המכרז וומה
במקרה . ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי, ללא צור) בנימוק החלטתו, יקול דעתו הבלעדיש

 . זה תימסר הודעה מתאימה למציעי�
 ירת הזוכהבח 0.8.2

 . או כל הצעה אחרת, � המוסד מתחייב לקבל  את ההצעה הזולה ביותריא 0.8.2.1
ה לעומת מהות ההצע, סד לא יתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירההמו 0.8.2.2

 וא, )L ו אM(ישת ס� רדכאו שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות , ותנאיה
או /שלדעת המוסד מונע הערכה ו, בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי� מסעיפי המכרז

היה . מכרזאו שינויי� כלשה� מהאמור ב/או שתהיינה בה הסתייגויות ו/ו, החלטה כדבעי
או תוספות מעבר לאמור /או הסתייגויות ו/ויי� ווהמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינ

 .יראו אלו כבטלי� ולא יחייבו את המוסד, מכרזב
  שת הבהרות קב 0.8.3

בכפו� לחוק , המוסד  שומר לעצמו את הזכות לפנות למציעי� לצור) קבלת הבהרות על הצעת�
 .חובת המכרזי�

 י מכרז זה"הזמנת עבודות עפ 0.8.4

לערו) שינויי� כל שה� ו כרז זה בי� הזוכי�וסד רשאי לחלק את העבודות על פי מהמ 0.8.4.1
בכל וזאת , לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המוסד, בי� הזוכי�ות לוקת העבודבח
    .ת ותקופות הארכה א� תהיינההתקשרוהלאור) כל תקופת וזמ� 

 . אינו מתחייב להזמנת כמויות כל שה�וסד המ 0.8.4.2

ש את ההצעה בחלקי� או מאו  למ/ו רשאי להזמי� חלק מהשירותי� המבוקשי�המוסד  0.8.4.3
  .לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בשלבי�
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0 .  מבנה הצעת המציע  9

 :הצעת המציע תוגש בכתב בעברית ותיער) בהתא� למבנה הבא 0.9.1

 :כדלקמ�, הצעת המציע תוגש בשני חלקי� 0.9.2
 :  הכוללת,  המענה המנהלי והטכני יער) בחוברת כרוכה� חלק ראשו� 0.9.2.1

 .די מורשי החתימהמכתב פתיחה חתו� על י .א
 .אחד לאחד, 4 עד 0לכל סעיפי המכרז בכל אחד מהפרקי� מפורט ושל� מענה  .ב
העתק תשובות , הצהרות חתומות, אישורי�, ערבות הגשה: פרק נספחי� הכולל .ג

 ,המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי� חתו� על ידי מורשה חתימה של המציע
 .ת�וכל דבר אחר שהמציעי� נדרשו למלא ולצר� להצע

 . רשימת עזר נספחי� לצירו� להצעה2.2מצורפת בנספח 
 
 

, )פרק העלויות (5כלול מענה לפרק תו, בחוברת כרוכהההצעה הכספית תיער)  – חלק שני 0.9.2.2
   . במכרז5מפורט להל� ובפרק בהתא� למבנה ה

בהתא� למוגדר , � פרוט מלא של כל טבלאות המחירי� עCDעל המציע לצר� , כמו כ�
   .0.9.8 בסעי� 

 בהצעה 0.6.2סעי� : לדוגמא. מכרזלמבנה ה" אחד לאחד"מבנה המענה יהיה תוא� בסעיפיו  0.9.3
אי� . ' וכדומכרז ב4.2.2 בהצעה יכיל תשובה לסעי� 4.2.2סעי� , מכרז ב0.6.2יכיל תשובה לסעי� 

  .לדלג על סעיפי� במענה למכרז

 .על הס�ולה להידחות עלהצעה אשר תוגש שלא במבנה זה 
 0.5 כמוגדר בסעי� , L,M,G,S,I: מבנה התשובה בכל סעי� יהיה בהתא� לסיווג הסעי� במכרז 0.9.4

או להתנות על הוראות /או לגרוע ו/או הצעות משלו ו/המציע אינו רשאי להוסי� הערות ו. לעיל
 .דיקת הצעתוהדבר לא יילקח בחשבו� בב, א� יעשה כ� .המכרז

במקרה של סעי� ". קראתי והבנתי"יכתב בהצעת המציע ילסעי� שלגביו אי� צור) בתשובה  0.9.5
ראשי או סעי� משנה הכולל סעיפי� ורכיבי� מתחתיו ואי� צור) בתשובה לגבי כל אחד מרכיבי 

מספיק לכתוב בהצעת המציע בתשובה לסעי� הראשי או לסעי� המשנה בלבד , הסעי� האמור
 .ואי� צור) לענות בנפרד על כל אחד מרכיבי הסעי� האמור, "בנתיקראתי וה"
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נית� יהיה לבקשת מי שרכש את מסמכי המכרז לקבל את המכרז , לצרכי סיוע למענה למכרז 0.9.6

  . 0.3.2  הקשר כמפורט בסעי� שת באמצעות פנייה לא,  בדואר אלקטרוניWORD   כקוב2
.   הוא א) ורק הנוסח המודפס והחתו� הנית� לרכישה במשרד הראשי בירושלי�הנוסח המחייב

 . שהנוסחי� זהי�WORD �המציע אחראי לוודא בזמ� השימוש בקוב2 ה
, האישורי� וההצהרות שנדרשו במכרז, הנספחי� כליש להקפיד לצר� להצעת המציע את  0.9.7

לרבות מכתבי , � של המענהערוכי� וחתומי� כנדרש ולרכז אות� בפרק הנספחי� בחלק הראשו
 .חתומי� על ידי מורשי חתימה של המציע, התשובה של המוסד לשאלות ההבהרה של המציעי�

את כל למלא  , ו וכלשונוככתבבמכרז זה ) 5פרק (פרק העלויות על המציע לצל� או להעתיק את  0.9.8
 עתו הצב לחלק השני �בשלמות ולצרפ 5.11 עד וכולל סעי� 5.5טבלאות המחירי� בסעי� 

מלא בשלמות את טבלאות המחירי� בתקליטור על המציע ל, כמו כ�). הצעה הכספיתל(
הצעה ל(ולצר� את התקליטור האמור לחלק השני בהצעתו , מסמכי המכרזהמוסד ציר� ש

  ).הכספית
טבלאות בי� המודפסת להכספית כי במקרה של אי התאמה כל שהיא בי� ההצעה  ,מובהר בזאת 0.9.9

ההצעה המודפסת והחתומה על ידי מורשי החתימה ,  המציע להצעתו שיצר��CDהמחירי� ב
  .ההצעות למכרז זה רוג ילרבות לצור) הערכת וד, לכל דבר ועניי�, מטע� המציע היא הקובעת

הצעה לא יופיע ב , אחד או יותר, מחיר של פריט או שירותבמקרה ש, על א� האמור לעיל
  .יה המחיר הקובעיה �CDהמחיר ב, �CDופיע  ביהמודפסת אול� 

 .יוחת� בחותמת הרשמית של המציע,  נספחי� להצעההלרבות ,  על שני חלקיהכל עמוד בהצעה 0.9.10
 ג� תהא )5צילו� פרק  (בהצעה הכספיתאחד מהדפי� בכל ושל ההצעה הפותח /ד� הראשו�ב

 .  חתימה מטע� המציעהחתימת מורשי 
 מלווי� בחתימת מורשי חתימה יילקחו בחשבו� רק א� יהיו, א� יהיו, תיקוני� בכתב יד 0.9.11

 .וחותמת ליד התיקו�

0 . 1  ) I( ועל ההצעה מכרזבעלות על ה 0
  ושימוש בומכרזבעלות על ה 0.10.1

.  אשר מועבר לרוכש אותו לצור) הגשת הצעה בלבד,  זה הוא קניינו הרוחני של המוסדמכרז
  . י המציע"אי� להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש שאינו לצור) הכנת ההצעה ע

 ת על ההצעה ושימוש בהבעלו 0.10.2
למציע תהיה אפשרות להשתמש .  קניינו הרוחני של המוסד�ת המציע והמידע שבה העצה

המוסד מתחייב לשמור את תוכ� הצעת . בהצעה ובמידע שבה לגבי הצעות לגורמי� אחרי�
המציע במסגרת חובת הסודיות הנדרשת ולא לעשות שימוש בהצעת המציע אלא לצורכי מכרז 

 ). ותקנותיוכמתחייב מחוק חובת המכרזי�, הקשור להצעות ,  מסירת מידעלמעט(זה  
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0 . 1  )   קבלני משנה(ות ההצעה ואחריות כוללת מלש 1

 המפתוח והצילו� למיקרופיל� , שירותי הסריקהעל המציע לבצע בעצמו את כל העבודות ו 0.11.1
, � זאתעיחד . ללא קבלני משנה, באמצעות עובדיו המועסקי� על ידו, הנדרשי� במכרז זה

 :המציע יהא רשאי להעסיק קבלני משנה במכרז זה לנושאי� הבאי� בלבד
 . צילו� למיקרופיל�לאא) , פיתוח סרטי מיקרופיל� 0.11.1.1
הנמצאות , תוכנות אחזורפיתוח והתאמות , מת� ייעו2 למוסד בנושא ארכיב ממוחשב 0.11.1.2

רט כמפו, מעת לעת ולפי ביצוע שעות בפועל, בהתא� לדרישת המוסד, בשימוש במוסד
 .2.16 בסעי�  

 .2.8.12   כמפורט בסעי�, שירות אחסו� ואחזור סרטי מיקרופיל� 0.11.1.3
תוכנות שירות אחרות הקשורות לניהול ארכיב ממוחשב , אספקת תוכנות אחזור מסמכי� 0.11.1.4

על ,  למימוש חתימה דיגיטאליתהנדרשי�חומרה ורישיונות , התוכנ, וטיפול במיקרופיל�
 .2.15  כמפורט בסעי� ופי דרישת המוסד מעת לעת

 .2.17 כמפורט בסעי� , טיוב נתוני� מפוענחי� 0.11.1.5
 .הובלות ושליחויות 0.11.1.6

במכרז זה המוסד יית� עדיפות למציע המתחייב לבצע ולספק את כל השירותי� הנדרשי�  0.11.2
 )S.  (ללא תלות בקבלני משנה או ע� מספר מינימאלי של קבלני משנה, בעצמו

ברור ומוסכ� על הצדדי� כי ההצעה המוגשת היא שלמה ומוצעת כיחידה אינטגרטיבית  0.11.3
הראשי ויהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרי� שלו קבל� מגיש ההצעה יחשב ל. ותפעולית אחת

יבויותיו לגבי יוהתח, וכל מי מטעמ�, אחד מקבלני המשנה מטעמומי מטעמו לרבות כל ושל כל 
 . עובדיו יהיו תקפות ג� לגבי כל אחד מקבלני המשנה ועובדיה�

תפקיד� , ניסיונ�, שמותיה�את   4.2  סעי�במענה לבמידה וקיימי� קבלני משנה יש לפרט  0.11.4
 )S (.  אי� לפרט קבלני הובלות. האמורבסעי�י הפירוט הנדרש ”עפ, בפרויקטהמדויק 

ולפי שיקול זמ� בכל , זוכה שיועסק בפרויקט זה מטע� ה,קבל� משנההמוסד יהיה רשאי לפסול  0.11.5
או קבלני המשנה מטעמו ובמקרה /והזוכה מבלי לנמק וללא כל התחייבות כלפי , דעתו הבלעדי

י הזוכה "רויקט זה מיד ויוחלפו עאו העובדי� מטעמו יפסיקו את עבודת� בפ/זה קבל� המשנה ו
או מי מטעמ� לא יהיו זכאי� לכל /או קבל� המשנה מטעמו ו/מובהר כי הזוכה ו. לפי הצור)

 .או שיפוי בגי� הפסקת עבודת קבל� המשנה לפי סעי� זה/פיצוי ו
 של החלפתו או העסקתו הפסקת על ,מראש יו� 30 לפחות ,למוסד בכתב להודיע תחייביהזוכה  0.11.6

 הסכמת את קיבל א� לאא , הזוכה ביוזמת כזו החלפה תבוצע לא מקרה בכל .נהקבל� מש
. המוחל�הקבל� מ ויכולתו בכישוריו ייפול לא המחלי�קבל� המשנה . ובכתב מראש לכ) המוסד

 .דיעהבל ודעת שיקול לפי המשנה קבל� את לאשר שלא הזכות אתהמוסד שומר לעצמו 

0 . 1  )   I(סמכות השיפוט  2

או בכל תביעה הנובעת מהלי) , ל הקשור לנושאי� ולענייני� הנוגעי� למכרז זהסמכות השיפוט בכ
 .תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי�, ניהול מכרז זה
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0 . 1  )I(מספר ההצעות  3

.  שהוגשו בשמות שוני�, המוסד לא יתחשב בהצעות של אותו מציע. המציע יגיש הצעה אחת בלבד
  .מספר מציעי�לא נית� להגיש הצעות משותפות ל, כמו כ�

0 . 1  )I(תהלי� בחירת הזוכי�  4
  . L �  וM �י סעיפי הס� המסומני� ב”סינו� ההצעות עפ 0.14.1

 בהתא� לטיב המענה לדרישות המכרז ,כל תנאי הס�מדו בהצעות שעהשל דירוג איכות  0.14.2
קיימת אפשרות שצוות הבדיקה מטע� המוסד , לצור) הערכת ההצעות . S �  וL �המסומנות ב

 .ויבקר במפעלי הייצור שלויפגש ע�  המציע י
 ומשקל 40%כאשר משקל האיכות בציו� המשוקלל הוא , שקלול מרכיבי האיכות והעלות 0.14.3

 .60%העלות בציו� המשוקלל הוא 
   ).M( נקודות אפשריות 100 מתו) 70 לי להצעה הינוא משוקלל מינימציו� איכות 0.14.4

 ציו� עלות משוקלל 0.14.5

,  באומד� כמויות שנתי של השירותי�מכפלות המחירי�מחיר ההצעה יחושב לפי סכו�  0.14.5.1
 ).כולל (5.11 עד סעי� 5.5בסעי� בכל אחד מהמחירוני� 

תקבל את מלוא , תנאי הס� המוגדרי� במכרזתעמוד בכל ש, ההצעה הזולה ביותר 0.14.5.2
 . ויתר ההצעות ידורגו ביחס אליה)   נקודות60(הנקודות בסרגל העלות 

 : ה�אמות המידה לבחירת הזוכה 0.14.6
� משקל יחסי מתו

  נקודות100
 אמות המידה סעיפי� במכרז

כל הסעיפי� המסומני�  � 2פרק  10%
"S "ו� "L". 

וניסיו� בביצוע השירותי� ת ו מקצועיותיכול, מומחיות
 .הנדרשי� במכרז

כל הסעיפי� המסומני�  � 4פרק  30%
"S "ו� "L".  כולל ליממהלמיקרופיל� כושר סריקה וצילו� ,

כוח , י� בשימוש שוט�מספר הסורק(תשתיות ייצור 
בקרת , מערכי גיבוי ואחזקה, מער! המחשוב, אד�
, ניסיו� מוכח, אבטחת המידע ומערכות בטחו�, איכות

או ניסיו� /המלצות ו, וותק במת� השירות, מחזור כספי
אמות ז קצר ו"יכולת ביצוע עבודות בלו, קוד� במוסד
ל שאושר על ידי ועדת "כמפורט במפ, מידה נוספות

  .� במוסדהמכרזי
  עלויות– 5פרק  מחיר ההצעה  �5פרק  60%
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0 . 1   ואבטחת מידע רת סודיות ימש 5
 כי מידע שיימסר לו על ידי המוסד לש� ביצוע , שידוע לו, הזוכה מצהיר בזה:אי פרסו� מידע 0.15.1

 �ועליו להחזיר, �אי� לפרסמ,  וכל תוצרי העבודה על פי מכרז זהי מכרז זה”התחייבויותיו עפ
ההתחייבות לשמירת הסודיות תחול ג� לאחר תו� תקופת ההתקשרות . השימושלמוסד בתו� 
 .בי� הצדדי�

למסור או להביא לידיעת אחר , להודיע, ולא להעביר,  הזוכה מתחייב לשמור בסוד:שמירת סוד 0.15.2
אשר הגיעו אליו בקשר או קוב" מחשב /ואו ידיעה /כל מסמ  וי מכרז זה ו"כל תוצר עבודה עפ
 לחוק 118 % ו91תשומת לב הזוכה מופנית לסעיפי� . י מכרז זה”חייבויותיו עפאו בעת ביצוע הת

, י בעל חוזה "שעניינ� איסור ועונש על מסירת ידיעות רשמיות ע, 1977–ז "התשל, העונשי�
 .1958 –ח "תשי, ע� גו) מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, לרבות קבל�

 : י עובדי הזוכה"שמירת סוד ע 0.15.3

והעונש על אי , ב להביא לידיעת עובדיו חובה זו של שמירת הסודיותהזוכה מתחיי 0.15.3.1
 . מילוייה

על הצהרת סודיות לפי , כול� או מקצת�, המוסד יהא רשאי להחתי� את עובדי הזוכה 0.15.3.2
לגבי כל מידע שיודע לה� במסגרת עבודת� על פי , 0.7.4הדוגמא המצורפת בנספח  

 .ההסכ�
יבויות הזוכה בשמירת סודיות יחולו ג� על כל קבלני  כל התחי:י קבלני משנה"שמירת סוד ע 0.15.4

 על טופס  שהוצעו על ידו,באחריות הזוכה להחתי� את קבלני המשנה. המשנה מטעמו
 . ולהמציאו למוסד0.7.4נספח לפי הדוגמא המצורפת ב, שמירת סודיותהתחייבות ל

חוק הגנת וכ� בהתא� להוראות ,  יהיו לפי הנהוג במוסד:אבטחת המידע במערכתהלי נ 0.15.5
הזוכה , מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל.  והתקנות שהוצאו לפיו1981א "הפרטיות תשמ

המסמכי� קבצי המחשב ו לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנ� ופרטיה� של מתחייב
 שיעסקו בביצוע ו ומורשיו ולאפשר גישה אליה� א  ורק לעובדי, על ידי המוסדלושיימסרו 
 .ההסכ�

 :יות לא תחול על מידע אשרחובת הסוד 0.15.5.1
 ;היה מצוי בחזקת הזוכה קוד� לגילוי ללא חובת סודיות �
 ;פותח באופ� עצמאי ללא שימוש במידע סודי �
 ;ללא חובת סודיות' י צד ג"נמסר לזוכה ע �
 ;הינו או הפ  להיות בגדר נחלת הכלל ללא הפרת חובת סודיות של המוסד �
עילות העסקית של הזוכה ידע וטכניקות הקשורי� לפ, תפיסות, רעיונות �

ואשר נשמרו בזיכרונ� של עובדי הזוכה שהיו בעלי , הכלולי� במידע של המוסד
 ; זהמכרזגישה למידע בהתא� ל

 . חלוטעל הזוכה לגלותו בהתא� לצו שיפוטי �
 אלא ,לפרס� או להפי", משו� מת� הרשאה לזוכה לגלות 0.15.5.1 אי� באמור בסעי)   0.15.5.2

 :כמפורט בכל מקו� אחר בהסכ�
 ;את המקור של המידע הנלווה �
 ;כל נתוני� סטטיסטיי� או נתוני כוח אד� של המוסד �
 .תוכניות עסקיות של המוסד �
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יעברו את הבדיקות הביטחוניות הנהוגות , שיעבדו באתרי המוסד, או מי מטעמו/עובדי הזוכה ו 0.15.6
 לקבל מראש ובכתב יתחייבהזוכה . במוסד מנהל אבטחת המידעבמידה ויתבקש על ידי , במוסד

המועסק , או מי מטעמו/של המוסד לגבי כל עובד מעובדיו ומנהל אבטחת המידע את הסכמת 
יהא רשאי לסרב לתת את הסכמתו מנהל אבטחת המידע בביצוע עבודות על פי מכרז זה ו
 שיהא עליו ומבלי, או מי מטעמו מכל טע� שימצא לנכו�/להעסקת עובד פלוני של הזוכה ו

א� , המוסד לא יהא חייב לפצות את הזוכה בגי� הפסדי� או הוצאות שייגרמו לו. לפרשו
אי� באישור המוסד להעסקת עובד כלשהו כדי לפטור . כתוצאה מאי מת� אישור כאמור, ייגרמו

ואי� בכ  מניעה מהמוסד לדרוש החלפת , את הזוכה מאחריותו לפי הסכ� זה או לפי כל די� 
 . כולל עובדי קבלני המשנה,  שהואעובד כל

0 . 1  תנאי� כלליי�  6
את זכויותיו והתחייבויותיו על פי מכרז זה או חלק מה� ) להסב(הזוכה לא יהא רשאי להמחות  0.16.1

 כי במקרה יתחייבהזוכה . אלא א� כ� נתקבלה הסכמה מראש ובכתב של המוסד לכ , לאחר
את בכל התחייבויותיו על פי מכרז ימשי  הזוכה לש, או גו) אחר, שיעבור לבעלות חברה אחרת

 . זה
אשר עלול להיגר� למוסד עקב מעשה או מחדל שלו או של מי , הזוכה יהיה אחראי לכל נזק 0.16.2

 .מעובדיו או שלוחיו או כל מי מטעמו  במסגרת פעולת� לפי מכרז זה
 בגי� כל נזק 0.7.1 או לחלט את סכו� ערבות הביצוע כאמור בסעי) /המוסד יהא זכאי לקזז ו 0.16.3

המוסד יהא זכאי לקזז כל נזק , כמו כ�. או מי מטעמו/או עובדיו ו/י הזוכה ו"שייגר� למוסד ע
 . או מי מטעמו מכל סכו� שיגיע לזוכה/או עובדיו ו/י הזוכה  ו"שיגר� לו  ע

או /או מי מטעמו ו/ למועסקיו ואו/או לעובדיו ו/הזוכה יהא אחראי לכל הנזקי� שייגרמו לו ו 0.16.4
, או של כל מי מטעמו/או של עובדיו ו/לכל צד שלישי שנבעו ממעשיו או ממחדליו של הזוכה ו

 .והמוסד לא ישא בכל תשלו� הנובע מכ 

הזוכה יבטח על חשבונו הוא אצל מבטח מורשה כדי� בישראל לטובתו ולטובת המוסד יחדיו  0.16.5
גר� במישרי� או בעקיפי� תו  כדי ביצוע השירותי� שיספק העלולי� להי, או אובד�/מפני נזק ו

עובדי המוסד , לרבות עובדי הזוכה או מי מטעמו, או לרכושו של כל אד�/הזוכה למוסד לגופו ו
הזוכה ימציא העתק מ� הפוליסה למוסד או לחילופי� ימציא .  וכל אד� אחר הנמצא בשירותו

 כנדרש במכרז זה ואשר יכלול את מספרי למוסד אישור מהמבטח האמור על קיו� ביטוחי�
 .א� יידרש לכ  על ידי המוסד, הפוליסות הרלוונטיות

ב "היטל וכיוצ, הוצאה, נזק, הלי , דרישה, הזוכה יפצה וישפה את המוסד על כל תביעה 0.16.6
סימני מסחר או זכויות , מדגמי�, זכויות יוצרי�, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי�

 . י הזוכה או מי מטעמו למוסד"אשר יסופקו ע, וצרי חומרה ותוכנהדומות בדבר מ
או /או לבי� עובדיו ו/הזוכה הינו קבל� עצמאי ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בי� המוסד לבינו ו 0.16.7

י הזוכה במסגרת פעולת� לפי מכרז "אשר מועסקי� ע, או מי מטעמו/קבלני המשנה מטעמו ו
 מזמי� הנחית כדי� דינ� המוסד נציגי י"ע יינתנו או ניתנוש והוראה הדרכה ,הנחיה כל . זה

 הוראה או הנחיה ,הדרכה כל תשחרר לא ,כ� כמו. מעביד ועובד יחסי כל ייווצרו ולא ,בלבד
 .שייחת� ההסכ� ולפי זה מכרז לפי מהתחייבויות הזוכה העובד את ל"כנ
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יחייב את , הצעת המציע זה לאמור במכרזאו אי התאמה בי� האמור ב/בכל מקרה של סתירה ו 0.16.8
או שוני בהצעת המציע לעומת /או הסתייגות ו/כל תוספת ו. מכרזהצדדי� א  ורק האמור ב

ולא יחייבו את הצדדי� להסכ� על א) בחירת הצעת הזוכה והתקשרות ,   בטלי� בזאתמכרזה
  . י הסכ� זה”המוסד עימו  עפ

0 . 1  )I(מחירי� ותנאי תשלו�  7

 . של מכרז זה5 התשלו� וההצמדה מוגדרי� בפרק אופ� הגשת ההצעה הכספית ותנאי

0 . 1  תקופת ההתקשרות  8
החלטת ועדת המכרזי� על הזוכי� מתארי  שלוש שני� תקופת ההתקשרות תהיה למש   0.18.1

המוסד יהא רשאי להארי  את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל . במכרז
 .פת ההתקשרות או תקופת ההארכהלפני תו� תקוימי�  30  בתו וזאת בהודעה לזוכה ,  אחת

,  יו�90על הזוכה לחדש את הערבות לתקופת ההארכה ועוד יהיה , תואר  ההתקשרותבא�  0.18.2
 .לזוכה על הארכת תקופת  ההתקשרותבמת� הודעה המוסד איחר ג� וזאת 

0 . 1  )SLA(  אמנת השירות 9

השירותי� לוחות זמני� מרביי� לביצוע כות ומדדי אי  מגדירה  4.10 אמנת השירות בסעי)   0.19.1
  .מכרז זההנדרשי� ב

,  ברמה מקצועית גבוהה י מכרז זה"נדרשי� ממנו עפהותי� רי לספק את כל השיתחייבהזוכה  0.19.2
 אמנת השירותתנאי בהתא� לוהכול , בלוח הזמני� הנדרש על ידי המוסד ובאיכות מעולה

 . ועבודהבכל הזמנת עבודההספציפיות ועל פי דרישות המוסד   4.10  בסעי)

 .  שיספק הזוכה למוסד בפועל,שירותאחר רמת הויעקוב יפקח המוסד  0.19.3

בכל מקרה של   4.10  בהתא� למוגדר בסעי), בקנס כספיאת הזוכה המוסד יהא רשאי לקנוס  0.19.4
   .על פי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, מכרז זה המוגדרי� ב אמנת השירותת תנאי הפר

 .המוסד יקזז את הקנסות מהתשלומי� המגיעי� לזוכה מאת המוסד

לפי , מתמשכות של תנאי אמנת השירותאו /חוזרות ובמקרי� של הפרות חמורות או הפרות  0.19.5
 המוסד יהא רשאי שלא למסור עבודות לזוכה לתקופה קצובה או, קביעתו הבלעדית של המוסד
 שימסרו לזוכה או לחלט את הערבות או חלק ממנה או א) ,להקטי� את היקפי העבודות

לרשותו של המוסד יעמדו  ש,להפסיק את ההתקשרות ע� הזוכה וזאת בנוס) לסעדי� אחרי�
 .במקרה של הפרת ההסכ� על ידי הזוכה
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0 . 2  הפסקת ההתקשרות 0
בא� . קול דעתו הבלעדייש לפי ,כל עתאת ההתקשרות ע� הזוכה ברשאי להפסיק יהא המוסד  0.20.1

ה על כ  בכתב א יעביר המוסד התר,מכל סיבה שהיא, יחליט המוסד להפסיק את ההסכ�
  ").הודעה מוקדמת: "להל� (, מראש יו� 60 ,לזוכה

, ללא צור  בהודעה מוקדמתהפסיק את ההתקשרות להמוסד יהא רשאי , למרות האמור לעיל
 : בהתקיי� לפחות אחד מהתנאי� הבאי�

 .מפרק סופי או זמניימונה לו  במקרה ש%ה שהזוכה הינו תאגיד במיד .א

כשיר יוכרז כפושט רגל או יהפו  לבלתי  במקרה ש%במידה שהזוכה הינו אד� פרטי  .ב
 . משפטית

 .  קלו�ה שיש עימההזוכה הורשע בפלילי� בעביר .ג
, על הזוכה למלא באופ� מלא ומקצועי את כל התנאי�, בתקופת ההודעה המוקדמת 0.20.2

 .עד סיו� עבודתו במוסד, על פי תנאי המכרז, נהלי העבודה  וכל  המוטל עליו,  בויותההתחיי
על מנת לצמצ� את הנזק כתוצאה ,  לפעול ולנקוט בכל האמצעי� שברשותויתחייבהזוכה  0.20.3

 .מסיו� ההסכ� לפי סעי) זה
 ימסור הזוכה למוסד בתו , לפי סעי) זה, הביא המוסד את ההסכ� או חלק ממנו לידי סיו� 0.20.4

, תוצרי סריקהלרבות , כל דבר המהווה רכוש המוסד, פרק זמ� סביר שיתוא� בי� הצדדי�
תיעוד וקוד מקור של רכיבי תוכנה שפותחו עבור , מפרטי סריקה, חומר שנמסר לזוכה לסריקה

 יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששול� עבורו על ידי המוסד וכ�,  המוסד כחלק ממימוש מכרז זה
 .� יחזיר למוסד כל סכו� שהמוסד לא קיבל תמורה עבורווכ, לצור  ההסכ�

, במקרה זה. לפי שיקול דעתו הבלעדי, המוסד רשאי להפסיק ההסכ� ע� הזוכה בכל עת 0.20.5
עד תארי  , י הזוכה"או בוצע ע/הינו רק עבור מה שסופק ו, התשלו� היחיד לו יהא הזוכה זכאי

או פיצוי נוס) /ה זכאי לכל תשלו� וומעבר לכ  לא יהא הזוכ, שיקבע על ידי המוסדההפסקה 
על מנת לצמצ� את הנזק ,  לפעול ולנקוט בכל האמצעי� שברשותויתחייבהזוכה . מהמוסד

 .כתוצאה מסיו� ההסכ� לפי סעי) זה
, התשלומי� שישולמו על ידי המוסד לזוכה, כי בכל מקרה, מובהר בזאת, למע� הסר ספק 0.20.6

 .אלמלא הביטול, על המוסד לשל� לזוכהכ המחיר שהיה "לא יעלו על סה, כאמור לעיל
וזאת ללא כל תוספת עלות , שיבוא במקומומי על הזוכה להתחייב לבצע חפיפה מסודרת ע�  0.20.7

 .מכרז ב5 פרק –מעבר להוראות פרק העלויות , שהיא
  להסכ� ובפרק 10 סעי) כמוגדר בהוראות , נוהל התשלו� לזוכה בתקופת ההודעה המוקדמת 0.20.8

 . זהרזמכב) 5פרק (העלויות 
,  על הזוכה למלא באופ� מלא ומקצועי את כל התנאי�,בתקופת ההודעה המוקדמת 0.20.9

 . עד סיו� עבודתו במוסד,מכרז על פי תנאי ה,וכל  המוטל עליו בויותיההתחי
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1.  � י ד ע י ה ק  ר  ) I(פ
1 .   הבהקי�–כללי  1

  יגיטאליתד וחתימה למיקרופיל צילו ,סריקה שירותי ביצועל זוכי שלושה עד לבחור מבקש המוסד

 ושדות מפתח שדות פענוח ,אוטומטי מפתוח  ,אופטית סריקה :לרבות ,שוני מסוגי מסמכי של

 לוגיות בדיקות ביצוע , שגויי שנמצאו או / ו פוענחו שלא הנתוני השלמת ,אוטומטי באופ� נתוני

 לצרכי  למיקרופיל צילו שירותי ,ונתוני מפתוח וקובצי תמונות בציולק עיבוד ,המפוענחי בנתוני

 .לעת מעת  ,המוסד צרכי פי ועל זה  כרזבמ כמפורט הכול ,נוספי משלימי  ושירותי ואחרי משפטיי

1 .  המשתמש העיקרי/הלקוח 2
 .0.3.2   ראה סעי!–איש הקשר  1.2.1
. ממוחשבהנעזרי בשירותי ארכיב , המשתמשי העיקריי ה עובדי המוסד ברחבי האר" 1.2.2

החומר . החומר שיש לסרוק נמצא במשרד הראשי של המוסד ובסניפי המוסד ברחבי האר"
 .נושאי נוספימערכות גמלאות ו, מתחלק באופ� כללי לחומר של מערכות גבייה

1.2.3  ואחזקת מערכות גיבוי , טעינה, אחסו�,  שוט!תפעול, הטמעה, פיתוח, על הקמההמופקד הגור
 . סליקה ובקרה,  באג! קליטהטיבה לשירותי טכנולוגייח הואהבמוסד הממוחשב הארכיב 

1 .  � ותועלותיעדי 3
 העבודה תהליכי את ולייעל לשפר מטרה לעצמו ש המוסד ,כ� ועל ,ניירת עתיר ארגו� הינו המוסד

 :הבאות והתועלות היעדי את להשיג כ$ ידי ועל ,IMAGING מערכת באמצעות
 באמצעות , המבוטחי שירות יעיל ומהיר ככל הנית�שיפור יכולת עובדי המוסד לתת לציבור 1.3.1

 ומת� אפשרות גישה לתיק ,איתור מיידי של כל המסמכי הדרושי לפקיד המוסד בכל רגע
 . המבוטח על ידי מספר גורמי בו זמנית

קיצור : לדוגמא, שיפור תהליכי העבודה במוסד בכל הנוגע לטיפול במסמכי ובניירתייעול ו 1.3.2
גישה לתיק מבוטח ממוחשב , ביטול התלות בתיקי הפיסיי, ישה למסמ$תהלי$ התיוק והג

ליטה אוטומטית של נתוני מתו$ מסמכי שוני  תו$ ביצוע ק, על ידי מספר גורמי בו זמנית
מניעת , בקרת שלמות המידע, בדיקות לוגיות מקיפות והעברת הנתוני למחשב המרכזי במוסד

 .  יב של מסמכי הנייר  ועודטעויות אנוש בתהליכי התיוק והארכ

1.3.3  ביטול הדרגתי של הארכיבי הידניי ומעבר לארכיב ממוחשב תו$ צילו החומר למיקרופיל
 . וביעור מסמכי הנייר המקוריידיגיטאלית שתהא  קבילה משפטיתתו בחתימה או החתמ

 .שילוב קבצי המסמכי הסרוקי והמסמכי הסרוקי במערכות המידע של המוסד 1.3.4

1.3.5 ה� מסמכי שהתקבלו מ� המבוטחי ,  מעקב וניהול מסודר של כלל המסמכי במוסד,רישו
המסמכי באמצעות מערכת מידע ממוחשבת משולבת בארכיב , וה� מסמכי אחרי

  . הממוחשב



 

 2008)  43( ת �                             מכרז שירותי סריקת מסמכי וצילו למיקרופיל   סד לביטוח לאומי     ומה  

  115  מתוך  30דף  

ה .2 ק  ר � שייפ  )M(ו
2 .  י ומצב כללי של היישו� אופ 0

שוט� הוא גדול באופ� היק� החומר המיועד לסריקה . המוסד הוא ארגו� עתיר טפסי� וניירת 2.0.1
וזאת בנוס� , מאוד וכולל כמאות אלפי שוברי תשלומי� ומיליוני מסמכי� אחרי� בכל חודש

 . כדוגמת סריקת תיקי ארכיו� ישני�, למבצעי� ולעבודות סריקה חד פעמיות
  של ADA SYSTEMהמבוססת על תוכנת  , מסמכי� ממוחשבבמוסד פועלת מערכת ארכיב  2.0.2

ארכיב הממוחשב  מוטמע היטב בנהלי העבודה במוסד ומשולב ה.  מולטימדיהARTISחברת  
בחלקו במערכות המידע הקיימות ומשרת את כלל המשתמשי� בכל אתרי המוסד ברחבי 

 .האר 
מרבית הנושאי� והענפי� המקצועיי� המסמכי� של הארכיב הממוחשב מקי� כיו� את  2.0.3

  .'וכדוכי מנהלה מסמ, חוזי�, מכרזי�,  כוח אד�, גמלאות, גבייהלרבות , במוסד
כמוצר ,   מולטימדיהARTIS  של חברת  ADA SYSTEMהמוסד משתמש כיו� בתוכנת   2.0.4

 .  בחתכי� מגווני�, אחסו� ואחזור המסמכי� הסרוקי�, סטנדרטי לניהול
כחלק , לצרכי� משפטיי� ואחרי�, חלק נכבד מהמסמכי� הסרוקי� מצול� ג� למיקרופיל� 2.0.5

  . הקלטוד מסמכיתהלי% הסריקה ועיבשל לי אאינטגר
קביל מבחינה שיהיה , חתימה דיגיטאליתפתרו� של , במסגרת מכרז זההמוסד מתכוו� לממש  2.0.6

 הגשת מסמכי� סרוקי� לבית המשפט  בי� היתרויאפשרבבתי המשפט הישראליי� משפטית 
מבלי לשמור העתק פיזי של מסמ% הנייר המקורי או צילו� ממוזער , כהעתקי� צילומיי�

 , ובהתא� לחוק חתימה אלקטרוניתוזאת בהתא� לתקנות העדות , למיקרופיל�
לפי שיקול ,  תחלי� בהדרגה את השימוש במיקרופיל�הדיגיטאליתחתימה ה.  2001 –א "התשס

  .דעתו הבלעדי של המוסד
,  לאחר השלמת עבודת הסריקה או את חלק� את כל מסמכי המקורלבערהמוסד מבקש  2.0.7

 . לשביעות רצונו של המוסד, חתמת� בחתימה דיגיטאלית או ההמפתוח והצילו� למיקרופיל�
 או ) חודשי�2( יי�הזוכה יאחס� את מסמכי המקור של המוסד במחסניו לתקופה של חודש 2.0.8

, ת ביעוראת ארגזי החומר לחברהזוכה ובסיומה ימסור , בתוספת תשלו�, לתקופה ארוכה יותר
והכול , ו יחזיר� למשרדי המוסד את מסמכי הניירשהמוסד יתקשר עימה לצור% איסו� וגריס

  . בכל משלוח של חומר לסריקהעל פי הנחיות המוסד
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: תוצרי העבודה הנדרשי�מבחינת , המסמכי� שנסרקי� כיו�  מתחלקי� לשני סוגי� עיקריי� 2.0.9
 :כדלקמ�, "לא יישומיי� "ומסמכי�"  יישומיי� "מסמכי�

הכשרה , די משק ביתעוב, 102טפסי : שוברי תשלומי� כגו� "יישומיי�"מסמכי�  2.0.9.1
שיש , או מסמכי� אחרי�' מבוטח שאינו שכיר ואינו עצמאי וכדו, תושבי חו , מקצועית

לקרוא , להחתי� אותו בחתימה דיגיטאלית או לצלמו למיקרופיל�, למפתח ,לסרוק
לרבות אימות מול טבלאות , לערו% בדיקות תקינות ושלימות על הנתוני�, נתוני� מהטופס
, את הקבצי� העיקריי� הבאי� ולייצר בסופו של התהלי% ,יספק לזוכהנתוני� שהמוסד 

 :והכול בכפו� לאמור במפרטי הסריקה הספציפיי� לכל סוג חומר

או ( dpi 200    ברזולוציה של Multi TIFFבפורמט ) Images(קוב  תמונות  .א
 ).על ידי המוסדבמפרט אחר שיקבע 

בבסיס  הנתוני�  בחתכי�  או המיקרופיל�/ו לאיתור התמונה מפתוח קוב   .ב
הזוכה עשוי להידרש על ידי המוסד להכי� קבצי , במקרי� מסוימי�  .שוני�

 . ועבור קבצי המיקרופיל�0Imagesמפתוח נפרדי� עבור קבצי ה
קלטו באופ� אוטומטי מהמסמ% יפוענחו וי שAscii/Unicodeקוב  נתוני�  .ג

הסריקה לכל סוג בהתא� למפרטי  ,הסריקה תהלי% כדי תו% בשיטות שונות
י ”הנתוני� המפוענחי� יעברו מערכת מסועפת של בדיקות תקינות עפ .טופס

קוב  .  י הצור%”י הזוכה עפ"מפרטי הסריקה  ויושלמו  או יתוקנו ידנית  ע
 .הנתוני� יועבר למוסד לעיבוד במחשב המרכזי של המוסד

� בכל פרטי� על כל הצרורות וקבצי התמונות הנכללישיכלול בקרה קוב    .ד
במקרה של שוברי ).  'משק בית וכדו, ש"גל, 102(בהתא� לסוג החומר , משלוח

 .הקוב  יכלול ג� מפתחות לאיתור של השוברי� בסרטי המיקרופיל�, תשלומי�
למפתח ולהחתי� אותו בחתימה , כל מסמ% שיש לסרוק: "לא יישומיי�"מסמכי�   2.0.9.2

 שוט� של סניפי המוסד בתחומי חומרכדוגמת , דיגיטאלית או לצלמו למיקרופיל� בלבד
  .ש וסוגי חומרי� אחרי�"שוברי גל, גבייה וגמלאות ותחומי� נוספי�

, על הזוכה לייצר את הקבצי� העיקריי� הבאי�, בסופו של תהלי% הסריקה והמפתוח
  :והכול בכפו� לאמור במפרטי הסריקה הספציפיי� לכל סוג חומר

או ( dpi 200    ברזולוציה של Multi TIFFבפורמט ) Images(קוב  תמונות  .א
 ).על ידי המוסדבמפרט אחר שיקבע 

או המיקרופיל� בבסיס  הנתוני�  בחתכי� /קוב  מפתוח  לאיתור התמונה ו .ב
הזוכה עשוי להידרש על ידי המוסד להכי� קבצי ,   במקרי� מסוימי�.שוני�

 .  ועבור קבצי המיקרופיל�0Imagesמפתוח נפרדי� עבור קבצי ה
פרטי� על מעטפות החומר וקבצי התמונות הנכללי� בכל שיכלול רה בקקוב    .ג

 ).  'משק בית וכדו, ש"גל, 102(בהתא� לסוג החומר , משלוח
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2 .  השירותי� הנדרשי�   1

צילו� למיקרופיל� , פענוח, סריקההשירותי� העיקריי� הנדרשי� במסגרת מכרז זה כוללי�  2.1.1
, רי המוסד ללשכת השרות של הזוכהלרבות הובלת המסמכי� מאת, או החתמה דיגיטאלית/ו

 של שדות מפתח ושדות פענוח אוטומטי,  ולצילו� למיקרופיל�הכנת המסמכי� לסריקה
בדיקות , שדות שגויי� או שדות שהזוכה לא הצליח לפענח באופ� אוטומטיהקלדה של , נתוני�

יסופקו לרבות בדיקות מול טבלאות נתוני� ש, תקינות על הנתוני� המפוענחי� והמוקלדי�
בי� במסירה אישית , העברת תוצרי העבודה למוסד, ביקורת איכות, לזוכה על ידי המוסד

בי� באמצעות האינטרנט ובי� באמצעות קו תקשורת ,  או מדיה אחרתCD/DVDבאמצעות 
 .ושירותי� נוספי�) על חשבו� המוסד(ייעודי ומאובטח 

רבות שירותי� המוגדרי� על ידי ל,  השירותי� הנדרשי� במכרז זהכלהמציע נדרש לספק את  2.1.2
 .שימומשו לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, �יליאהמוסד כשירותי� אופציונ

המוסד יקבע בכל הזמנת עבודה את סל השירותי� הספציפי הדרוש לו לפי שיקול דעתו הבלעדי  2.1.3
 . ועל פי תנאי מכרז זהבלוח הזמני� הנדרש,  באיכות מעולה�והזוכה יתחייב לספק

, מסמכי� מכל הסוגי�, שוברי תשלומי�: כי� המיועדי� לסריקה כוללי� בי� היתרהמסמ 2.1.4
 או TIFFהסריקה תבוצע לקובצי . שרטוטי� ועוד, מפות, סרטי מיקרופיל�, ספרי�, חוברות
JPEG"הסריקה תבוצע על ידי הזוכה עפ.  או סוג קוב  אחר שיקבע המוסד �י סטנדרטי

 .    ISO 9002י תק� " ועפבינלאומיי� הנפוצי� בשוק בתחו� זה
מפרט טכני הכולל קיי� במוסד , שתימסר לזוכה לביצוע,  עיקריתעבודת סריקהסוג של לכל  2.1.5

קביעת שדות , הטפסי�פענוח והעיבוד של  אופ� ה,הנחיות מפורטות לאופ� ביצוע הסריקה
על אפיו� בדיקות התקינות , )במקרה של מסמכי� יישומיי�(הגדרת שדות הנתוני� , המפתח

או החתמה /צילו� למיקרופיל� ו, אפיו� תוצרי הסריקה, שדות המפתח ושדות הנתוני�
פרטי הסריקה מ.  ואופ� העברת� המבוקש למוסדבנה הקבצי� והרשומותמ, דיגיטאלית
 . על גבי התקליטור שצור� למסמכי המכרז2.1ב כנספח "העיקריי� רצוהמפתוח 

, כל עת ועל פי צרכיו ולפי שיקול דעתו הבלעדיב, מפרטי הסריקהעדכ� את רשאי ליהא המוסד  2.1.6
הזוכה יתחייב לפעול בהתא� לאמור  . מפרטי סריקה חדשי�ביטול או הגדרה של , שינוילרבות 

  .ו לביצוע ועל פי הנחיות המוסד בכל עבודה ועבודהבמפרטי הסריקה שיימסרו ל
2 .1   ).2פרק ל סעיפי כ(פרק זה  רשימת השירותי� המלאה הנדרשת מ� המציע מפורטת בסעיפי 7.

 
ע  כלל השירותי� הנדרשי� להל�על המצי על  לפרט ו, אחד לאחד, לענות 

לכל אחד מהסעיפי� הבאי� בתו  רות , בתשו צד הוא מספק את השי כי
וה, לפרט את האמצעי� הטכניי�, המבוקש אחרי� האמצעי� הלוגיסטיי� 

רות המבוקשלעומדי� לרשותו ה ע השי צו   . בי
כ�כ יפרט את , מו  ע  נונהמצי ו כולות, יסי והתמחותו יוי רותי�   במת� השי

רי�  .האמו
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2 . ו 2   ללשכת השירותהובלת המסמכי�איסו� 

המיועד לסריקה ולצילו� למיקרופיל� מרוכז בדר% כלל במשרד ) 0.2.26 ראה הגדרה (החומר  2.2.1
מי� או במעטפות החומר מסודר בצרורות במקרה של שוברי תשלו.  �0הראשי של המוסד בי

 או לשקי�, ")קרגלי�("במקרה של חומר סניפי� או בדר% אחרת ומוכנס לארגזי קרטו� 
 .לאמצעי אגירה אחר

תעודת כי� יהמוסד , כמו כ�. ארגז ומעטפה, המוסד אחראי להכי� תעודת משלוח לכל צרור 2.2.2
הימסר או השקי� הכלולי� בכל משלוח והמיועדי� ל/משלוח מסכמת לכל ארגזי המסמכי� ו

 לכל שדות המפתח  תעודות המשלוח שהמוסד מנפיק כוללות קידוד ברקודרוב. לזוכה לביצוע
שיופקו עבור החומר המיועד , בכוונת המוסד לשלב ברקוד בכל תעודות המשלוח. במעטפה
 .   תעודות המשלוח ימסרו לזוכה. לסריקה

וכנסו י שאו שקי�/ ו")�קרגלי("קרטו� רגזי א ולפרוק להוביל, להעמיס, על הזוכה לאסו� 2.2.3
או לצילו� למיקרופיל� מהמשרד הראשי של הביטוח /ולסריקה המיועדי� לתוכ� מסמכי� 

הזוכה , במקרי� מיוחדי�. וזאת על חשבו� הזוכה,  אל לשכת השירות של הזוכה�0הלאומי בי
, ג� מאתרי� אחרי� של המוסדעשוי להידרש על ידי המוסד לאסו� חומר המיועד לסריקה 

 . מאת המוסדתחייב למלא אחר הנחיות המוסד ללא תוספת תשלו�יוכה והז
יתבצע על ידי הזוכה בתדירות יומית ועל פי הנחיות איסו� ארגזי החומר המיועד לסריקה  2.2.4

    .המוסד
שיהיה נעול בעת ההובלה ויהיה תחת השגחה ופיקוח , ברכב סגורארגזי החומר הזוכה יוביל את  2.2.5

 . של הזוכהאחראי אבטחת מידע/טחו�יעל ידי קצי� הבמתמיד של עובדי� שיאושרו 
על הזוכה לבדוק שארגזי החומר הגיעו , בלשכת השירות של הזוכהע� פריקת הארגזי�  2.2.6

 :כמפורט להל�, ולקלוט את החומרהעמסה והפריקה , במהל% ההובלהבשלמות ולא נפגעו 
מקרי� בה� יסופקו ב, וכ� מול קבצי הבקרה, בדיקה וזיהוי הארגזי� מול תעודת המשלוח 2.2.6.1

 .המוסדקבצי� כאמור על ידי 

או ארגזי� ,  יוודא כי הארגזי� הגיעו במצב תקי� וכ� יאתר ויזהה ארגזי� חסרי�הזוכה 2.2.6.2
 .לשכת השירות של הזוכהעודפי� שהועברו ל

 יבדוק את תכולת הארגזי� שהגיעו על פי הדוח או הקוב  המפורטי� ביותר הזוכה 2.2.6.3
). ב"רשימת תכולה על גבי הארגז וכיו, תעודת המשלוח, קוב  בקרה(המצויי� בידיו 

בכל ארגז ובמשלוח כולו מול קוב  י� או עודפי� חסרצרורות /מעטפות יאתר ויזהה הזוכה
 . המפורט מביניה�,הבקרה או רשימות ידניות

 באמצעות קוב  המוסדח חריגי� עבור כל משלוח ויעביר אותו לנציג " יפיק דוהזוכה 2.2.6.4
כגו� אובד� , במקרה של חריגה קריטית. בדואר אלקטרוני) המוסדי "ר עמבנה הקוב  יוגד(

ולא יאוחר ,  באופ� מיידיהמוסדתועבר ההודעה על כ% לנציג , חומר או נזק לחומר המועבר
 .ממועד גילוי החריגה שעות 4 0מ

הקפאת : לדוגמא(המוסד מהנחיות פעילות עבור ארגז חריג עד לקבלת כל יקפיא הזוכה  2.2.6.5
 ).ב"י סוג החריגה וכיו"ביצוע חיפוש ובדיקה עפ, ור אותו ארגז חריגההלי% עב
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, ברמה של כל ארגז וכל מעטפה או צרור, תקבל מאת המוסדי לתעד כל משלוח שעל הזוכה 2.2.6.6
במערכת ממוחשבת לניהול הייצור בלשכת השרות ולנהל מעקב אחר אופ� התקדמות 

 .ביצוע העבודה הנדרשת

ליטת החומר המיועד לסריקה בלשכת השירות והבקרות המציע יפרט את תהלי% קבלת וק 2.2.7
הפרטיות והסודיות של החומר שלמות ותקינות החומר ועל על  כדי לשמור, שהוא מפעיל

  .לאור% כל שלבי העבודה בלשכת השירות של הזוכהוזאת , שנמסר לו לביצוע
 )S   (.קליטה של חומר המיועד לסריקהמומל  לצר� דוגמאות של דוחות 

2 .  מסמכי� לסריקה של סטנדרטית ההכנ 3
מרוכזי� ומסודרי� , המסמכי� המיועדי� לסריקה מוכני� בדר% כלל מראש על ידי המוסד 2.3.1

 .אתרי המוסד האחרי�או ב/בארגזי קרטו� או בשקי� במשרד הראשי ו
לרבות שוברי תשלומי� , החומר המיועד לסריקה הוא מגוו� וכולל מסמכי� מסוגי� שוני� 2.3.2

, ספרי�, חוברות,  ובגדלי� אחרי�A4תכתובות וחומר שוט� בגודל של , A3בגודל של שליש 
 .   'תיקי� וכדו

 : המיועדי� לסריקהלהל� אופ� הטיפול של המוסד בסוגי החומרי� העיקריי� 2.3.3
 )מעסיקי�(שוברי תשלומי�  2.3.3.1

  . במשרד הראשי של המוסדהמוסד מרכז את שוברי התשלומי� המיועדי� לסריקה •
סימו� , מיו� המסמכי�: כגו�, אשונית על ידי המוסדהשוברי� עוברי� הכנה ר •

 .סידור בצרורות וספירת המסמכי�, כי� על המסממפתחות
 .הכנת תעודת משלוח לכל צרור •
 .סידור ואריזת החומר בארגזי קרטו� שהמוסד מספק על חשבונו •
 והדבקת מדבקת ברקוד על כל ארגז ע� מספר ר  של הכנת תעודת משלוח לכל ארגז •

  .הארגזי�
2.3.3.2  �  מצב קיי�–) מסמכי גבייה וגמלאות(חומר סניפי� שוט

 .החומר המיועד לסריקה עובר הכנה ראשונית בסניפי המוסד •
 .הנושא/ולפי סוג המסמ%) אחר, גמלאות, גבייה( לפי סוג החומר מיו� המסמכי� •
 החתמת מפתחות על כל מסמ% באמצעות הדבקת מדבקה ורישו� המפתחות בכתב יד •

 .או החתמת חותמת
 .חומרהמעטפות לפי סוג  והכנסת� לתו% ספירת המסמכי� •
 .רישו� מפתחות על גבי המעטפה המתייחסי� לכל המסמכי� שבתו% המעטפה •
 .הכנת תעודות משלוח ממוחשבות ע� ברקוד •
 .העברת החומר למשרד הראשי •
 .שהמוסד מספק על חשבונו, ")קרגלי�(סידורו בארגזי קרטו� מיונו ו •
 ארגז והדבקת מדבקה ע� מספר ארגז בברקוד על גבי כל הפקת תעודת משלוח לכל •

  .ארגז
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2.3.3.3  � עתידי מצב –) מסמכי גבייה וגמלאות(חומר סניפי� שוט

מעקב וניהול ,  מערכת מידע חדשה לרישו�2009המוסד מתכוו� להפעיל במהל% שנת  •
המערכת תופעל בכל סניפי המוסד . סניפי המוסדשוני� המתקבלי� באחר מסמכי� 

 . בהדרגה
 כל מסמ% יכלול מדבקת ברקוד ע� שני שדות בלבד לצור% ,במערכת החדשה •

 12מספר זיהוי חד ערכי של המסמ% בצורה של שדה ברקוד באור% של : הסריקה
   .הדפי� במסמ% בכתב יד' ספרות ומס

 .החומר המיועד לסריקה ימוי� וייארז במעטפות כמו בשיטת העבודה הנוכחית •
 .לוח כמו בשיטת העבודה הנוכחיתלכל מעטפה תוצמד תעודת מש •
יועבר ללשכת השירות של והמיועד לסריקה ירוכז במשרד הראשי הסניפי� חומר  •

יאסו� את המוסד קיימת אפשרות כי  ,לחילופי�. הזוכה באחריות הזוכה ועל חשבונו
על חשבו� , ירות של הזוכהשהחומר מסניפי המוסד ויעביר� בתדירות יומית ללשכת ה

 .יקול דעתו הבלעדי של המוסדולפי שהמוסד 
 .מודגש כי שיטת העבודה החדשה אינה מגובשת באופ� סופי וייתכנו שינויי� •

 2.3.3 ביחס לסוגי החומרי� המפורטי� לעיל בסעי� , עבודת ההכנה המתבצעת על ידי המוסד  2.3.4
 : כוללת את הפעולות הבאות

 .קיפולי�יישור , סידור ויישור הטפסי� .א

 .הוצאת סיכות ומהדקי� .ב

 .הפרדת נייר רצי� לדפי� בודדי� .ג

הדבקת מדבקה בכתב יד או מדבקת ברקוד החתמה או , במקרה של חומר סניפי� שוט� .ד
 : על כל מסמ% ע� הפרטי� הבאי�

' ומס, סוג המסמ% מתו% טבלה, תיק ניכויי�'  מס0 מסמכי גבייה מעסיקי� •
 הדפי� 

 .הדפי�' ומס, סוג המסמ% מתו% טבלה,  זהות' מס0 ש"מסמכי גמלאות וגל •
 .ובכל מעטפה) לפי מספר תעודת זהות או תיק ניכויי�(הדפי� בכל מסמ% ספירת  .ה
 .הפרדת מסמכי� צבעוניי� במעטפות נפרדות .ו

 .ספירת מספר המסמכי� בכל מעטפה .ז

במקרה של (או במעטפות ) במקרה של שוברי תשלומי�(מיו� וסידור החומר בצרורות  .ח
 .או בכל דר% אחרת)  גביה וגמלאות–ניפי� חומר ס

חומר סניפי� גבייה (ולכל מעטפה )  שוברי תשלומי�(הכנת תעודת משלוח לכל צרור  .ט
תעודת משלוח של חומר סניפי� תכלול את הפרטי� הבאי� בברקוד וג� ). וגמלאות
מספר המסמכי� , )'גבייה וכדו, גמלאות(קוד נושא , תארי%, מספר סני�: מודפס
 . ומספר המעטפה פהבמעט

ג� א� המוסד הכי� וסידר את החומר בעצמו , סריקהעל הזוכה להכי� כל  חומר שיועבר אליו ל 2.3.5
 .")הכנה סטנדרטית "–להל�  (וזאת על חשבונו וללא תוספת תשלו� מאת המוסד, מראש
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הנדרשות תכלול את כל הפעולות , שתבוצע על ידי הזוכה ועל חשבונו, ההכנה הסטנדרטית 2.3.6
באותו  (וסריקה) א� יבקש זאת המוסד(למיקרופיל�  ו�ל� את החומר כיאות לביצוע צילהכי

 :כדלקמ�, )המעבר
סדר הטיפול .  המאוחסנות באותו ארגזהמעטפות/הצרורותבחירת ארגז לטיפול והוצאת  2.3.6.1

 . אחרתהמוסדורה יאלא א� , לשכת השירותבארגזי� יהיה על פי סדר הגעת הארגזי� ל
 .עטפותמהמהוצאת המסמכי�  2.3.6.2
 .הדפי�יישור וסידור  2.3.6.3

 .הסרת סיכות ומהדקי� מהמסמכי� 2.3.6.4

 .ניר רצי� לדפי� בודדי�הפרדת  2.3.6.5

 על מנת בכל מעטפהו) לפי מספר תעודת זהות או תיק ניכויי�( בכל מסמ% הדפי�ספירת  2.3.6.6
  .הספירה של הסני�של מספר הדפי� בפועל לעומת לוודא התאמה 

יש לסמ� קוד ,  הספירה של הסני�במקרה של אי התאמה בי� הספירה בפועל לבי�
 .שגיאה מתאי� ולתק� ידנית את מספר הדפי� הרשו� על גבי המדבקה

  .ספירת מספר המסמכי� בכל מעטפה 2.3.6.7
�יש לסמ� קוד , במקרה של אי התאמה בי� הספירה בפועל לבי� הספירה של הסני

בתעודת המשלוח לאותה  הרשו� המסמכי� שגיאה מתאי� ולתק� ידנית את מספר 
 המעטפה

 .הדבקת דפי� קרועי� 2.3.6.8

 .סילוק דפי� ריקי� משני הצדדי� 2.3.6.9

 .ישור דפי� מקומטי� 2.3.6.10

 .וסריקת� בסורקי� מתאימי�  A4בגודל מעל הפרדה של דפי�  2.3.6.11

הפרדה של דפי� ע� תמונות צבע מכלל החומר הכלול באותה המעטפה וסריקת� בסורק  2.3.6.12
 .צבעוני

לול באותה המעטפה וסריקת� דפי� ע� צילומי פוטו שחור לב� מכלל החומר הכת הפרד 2.3.6.13
 .ברמות אפור

סימוני� נוספי�  איכות גרועה של מסמ%החתמת מסמכי� בסימוני� מוסכמי� שיציינו  2.3.6.14
החתמת הסימוני� על גבי . וכפי שידרשו על ידי המוסד מעת לעת על פי שיקול דעת

 .המסמכי� תיעשה באזורי� נטולי מידע

ל משלוח של תוצרי סריקה בכל עבודה על הזוכה לפרט בתעודת המשלוח שהוא מצר� לכ 2.3.6.15
ועבודה נתוני� סטטיסטיי� על כמות השגיאות לסוגיה� שאותרו במהל% הכנת ועיבוד 

 .  בהמש4.8.4% כמפורט בסעי�  , החומר הכלול באותו המשלוח

 יבוצעו דרטיתבמסגרת ההכנה הסטנכל הפעולות המפורטות לעיל והנכללות , ת כימובהר בזא 2.3.7
 .כחלק מסל השירותי�  הסטנדרטי  וללא תוספת תשלו�, על חשבו� הזוכה

, לפרט את האמצעי� הטכניי�, על המציע לפרט כיצד הוא מספק את השירות המבוקש 2.3.8
יכולותיו , ניסיונו, הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות המבוקש

 )S ( .והתמחותו במת� השירות המבוקש
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2 .  עבודות הכנה מיוחדות 4
סודר מראש לא  שלא הוכ� ו,הזוכה עשוי להידרש על ידי המוסד להכי� לסריקה ולצילו� חומר 2.4.1

 2.3 המוגדרת בסעי� ,  או לבצע פעולות הכנה מיוחדת מעבר להכנה הסטנדרטיתעל ידי המוסד
 או החזרה של חומר תויק בתיקי� ובקלסרי�חומר ארכיוני או חומר המהכנה של : לדוגמא

   .'חוברות כרוכות וכדוספרי� או סריקה של , שנסרק לתיקי� המקוריי�
, הזוכה יהא זכאי לתוספת תשלו� לפי כמות הדפי� ובהתא� לרמת ההכנה, במקרי� אלו
 :כמפורט להל�

, אינו חל על חומר סניפי� שוט�)  על כל סעיפיו2.4 סעי� (כי האמור בסעי� זה , מודגש בזאת 2.4.2
  .להל�  2.5  הכנה מיוחדת של חומר סניפי� שוט� מוגדרת בסעי� .  0.2.27 כהגדרתו בסעי� 

ר בסעי� זה למוסד נתו� שיקול הדעת הבלעדי לקבוע א� מדובר בעבודות הכנה מיוחדות כאמו
 .א� לאו

 אחד על ד�מחיר להכנה של ) מחירו� שירותי� משלימי� (5.9 בתשובתו לסעי�  המציע יפרט   2.4.3
 :בהתא� לרמות ההכנה הבאות, שני צדדיו
 הכנת תיק לסריקה ללא תיוק חוזר של התיק 2.4.3.1

  .י�הוצאת מסמכי� מהתיק .א
 בהתא� או גב וסריקת�/חזית ו, תהחובר/צילו� דפי הכריכה של התיק .ב

 .להנחיות המוסד
 .הסרת סיכות ומהדקי� ויישור דפי� .ג

 .ישור דפי� מקומטי� .ד

 .ניר רצי� לדפי� בודדי�הפרדת  .ה

 .למסמכי� בני יותר מד� אחד, סימו� תחילת וסו� המסמ% .ו

 .ספירת מספר הדפי� בתיק .ז

 .הדבקת דפי� קרועי� .ח

 .ק מתאי� וסריקת� בסורA4הפרדה של דפי� בגודל מעל  .ט
 .הפרדה של דפי� ע� תמונות צבע מכלל החומר וסריקת� בסורק צבעוני .י
הפרדה של דפי� ע� צילומי פוטו שחור לב� מכלל החומר וסריקת� ברמות  .יא

 .אפור
 או ביעור החומר על פי )ללא תיוק של החומר(החזרת החומר הנסרק לניילו�  .יב

 .הנחיות המוסד בכל הזמנת עבודה

 יוק חוזר של התיק תכוללהכנת תיק לסריקה  2.4.3.2

 :ובנוס� ,   לעיל2.4.3.1 בסעי� ) כולל('  אעד י' כל האמור בסעיפי� א .א
 .בתיקי� המקוריי� לפי הסדר המקורי, לאחר ביצוע הסריקהתיוק מסמכי�  .ב
 .החזרת התיקי� למוסד .ג
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 הכנת חוברות לסריקה וכריכת� מחדש בסיו� הסריקה  2.4.3.3

 ).'ו וכדהדבקה, לותאספיר, סיכות( כרוכות פרוק חוברות .א
 .בהתא� להנחיות המוסד, או גב/חזית ו, צילו� דפי הכריכה של החוברת .ב
 . מקומטי�הסרת סיכות ומהדקי� ויישור דפי� .ג

 .ספירת מספר הדפי� בחוברת .ד

 .הדבקת דפי� קרועי� .ה

 . וסריקת� בסורק מתאי�A4הפרדה של דפי� בגודל מעל  .ו
 .ות צבע מכלל החומר וסריקת� בסורק צבעוניהפרדה של דפי� ע� תמונ .ז
הפרדה של דפי� ע� צילומי פוטו שחור לב� מכלל החומר וסריקת� ברמות  .ח

 .אפור
 .פי הסדר המקוריעל כריכה מחדש של הדפי� בחוברת  .ט

 חומר לסריקה שאינו מסודר ואינו ממופתחהכנת  2.4.3.4

י שקיות או כל אמצע ,ארגזי�, שקי�, מעטפות, י�הוצאת מסמכי� מתיק .א
  .אחר לאחסו� המסמכי�

בהתא� להנחיות , או גב/חזית ו, החוברת/צילו� דפי הכריכה של התיק .ב
 .המוסד

 .הסרת סיכות ומהדקי� ויישור דפי� .ג
 .ישור דפי� מקומטי� .ד
 ניר רצי� לדפי� בודדי�הפרדת  .ה
ופרמטרי� ) ר"במקרה של תיקי פש(מעסיק ,  לפי סוג נושאמיו� החומר .ו

 .נוספי�
 .למסמכי� בני יותר מד� אחד, המסמ%סימו� תחילת וסו�  .ז
 .הדבקת דפי� קרועי� .ח
 . וסריקת� בסורק מתאי�A4הפרדה של דפי� בגודל מעל  .ט
 .הפרדה של דפי� ע� תמונות צבע מכלל החומר וסריקת� בסורק צבעוני .י
הפרדה של דפי� ע� צילומי פוטו שחור לב� מכלל החומר וסריקת� ברמות  .יא

 .אפור
על פי הנחיות במקרי� מיוחדי� ו, סמ% על המ או מפתחותסימו� מפתח .יב

 .המוסד
 . הכנת תעודות משלוח ומילוי פרטי� לכל צרור מסמכי� .יג

לוח הזמני� המבוקש לכל עבודה הדורשת הכנה מיוחדת יוגדר על ידי המוסד בתיאו� מראש  2.4.4
 .ע� הזוכה

לפרט את האמצעי� , שירותי הכנת מסמכי� כמבוקשעל המציע לפרט כיצד הוא מספק  2.4.5
, ניסיונו, הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות המבוקש, הטכניי�

 )S  (.יכולותיו והתמחותו במת� השירות המבוקש
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2 .  של חומר סניפימיוחדת הכנה  5

והכנתו לסריקה בלשכת השירות מתבצע כיו� בחלקו על ידי עובדי הסניפי� , הטיפול בחומר סניפי� שוט�
 :כמפורט להל�, משרד הראשיובחלקו על ידי עובדי ה

לרבות החתמת , סידור והכנת החומר השוט� בסניפי� לסריקה, עובדי הסניפי� אחראי� למיו� 2.5.1
סידור המסמכי� במעטפות , באמצעות מדבקה ידנית או מדבקת ברקוד, מפתחות על כל מסמ%

ת הכנסת המעטפוהנפקת תעודות משלוח לכל מעטפה ו, בטוח לאומי תקניות לפי סוג נושא
 .לשקי� מתאימי�

לכל מעטפה .   מסמכי גבייה100 מסמכי גמלאות ועד 100כל מעטפה של חומר סניפי� כוללת עד  2.5.2
 סוג החומר :את השדות הבאי�תכלול על ידי הסניפי� ושתופק , תעודת משלוחתוצמד 

, )סוג נושא מתו% טבלת קודי� שהמוסד יספק לזוכה, תארי%, מספר סני�, )גבייה, גמלאות(
 .מספר המסמכי� בכל מעטפה,  המעטפהמספר

 :כדלקמ�,  לכל ארגזת משלוחנפקה של תעודסידור וה,  מיו�במשרד הראשי החומר עובר 2.5.3
 נושאהלפי ) קרגלי�(מיו� המעטפות והכנסת� לארגזי קרטו� , פתיחת שקי המעטפות .א

 .הרשו� על גבי המעטפה

 .י המעטפותשל נתונהכוללת רישו� , הכנת תעודת משלוח לכל ארגז של חומר .ב

הארגזי� ומספר המעטפות ' הכנת תעודת משלוח מסכמת לכל משלוח הכוללת את מס .ג
 . הכלולי� באותו המשלוח

 .הדבקת מדבקת ברקוד צהובה הכוללת מספר ר  של הארגז .ד

 . לביצוע הסריקה על בסיס יומי מסירת ארגזי החומר שנצברו במשרד הראשי לזוכה .ה

בתדירות יומית , ר ממשרדי המוסד אל לשכת הסריקהארגזי החומהזוכה אחראי להוביל את  2.5.4
 .על חשבו� הזוכהו

את שקי אסו� היה אחראי להמוסד י, ונה לשיקול דעתו הבלעדי של המוסדכאופציה הנת 2.5.5
המעטפות של חומר הסניפי� השוט� ולהוביל אות� על חשבו� המוסד ללשכת השירות של 

מיו� ורישו� במשרד , הכנהומר יעבור מבלי שהח, הזוכה לביצוע סריקה וצילו� למיקרופיל�
בתוספת  2.5.6 את הפעולות המפורטות להל� בסעי� לבצע יידרש  הזוכה ,   במקרה זה.הראשי
 אשר ,וזאת בנוס� לפעולות הנכללות במסגרת ההכנה הסטנדרטית של החומר לסריקה, תשלו�

   .2.3  כאמור בסעי�, יבוצעו על חשבו� הזוכה
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 במקרה של הכנה מיוחדת של חומר סניפי� שוט� על ,העבודה הנדרשת מ� הזוכהלהל� פרוט  2.5.6
 :ידי הזוכה

 הרשו� על גבי נושאה ולמיי� אות� לפי על הזוכה להוציא את המעטפות מהשקי� 2.5.6.1
 .המעטפה

שהמוסד יספק לזוכה על , ")קרגלי� ("זי קרטו�לארגאת המעטפות לאחר מיו� יש להכניס  2.5.6.2
שיסופקו , מדבקות ברקוד צהובות ע� מספר ר  של הארגזדביק על הקרגלי� ולה, חשבונו

 .לזוכה על ידי המוסד

מספר , סוג נושא, מעטפות, ארגזי�לפי , לבצע ספירה של כל החומר המיועד לסריקה 2.5.6.3
 .ירה במערכת ממוחשבת ולתעד את נתוני הספהמסמכי� מעטפות ומספר הדפי�

ח משלוח "ולהפיק דו, במערכת ממוחשבתלבצע רישו� של המעטפות הכלולות בכל קרגל  2.5.6.4
 )אחר, גמלאות, למשל גבייה(ע� מספרי הארגזי� ומספרי המעטפות לכל סוג חומר 

במבנה שיוסכ� בי� הצדדי� ע� פרוט מלא  ) EXCELלמשל (להעביר למוסד קוב  מחשב  2.5.6.5
  .ח המשלוח" וכמו כ� תדפיס של דו משלוחשל החומר שהתקבל בכל

בהתא� ,  וקבוע לכל מעטפהיבוצעו בתשלו� נפרד 2.5.6 בסעי� לעיל כל הפעולות המפורטות  2.5.7
 .)שירותי� משלימי�מחירו�  (5.9 שיפרט המציע בפרק העלויות בסעי� למחיר 

בחלק מהסניפי� (באופ� חלקי מה והוא יהיה רשאי לייש, תחייב לממש אופציה זוהמוסד אינו מ 2.5.8
  .לפי שיקול דעתו הבלעדי, או לא ליישמה בכלל) או ביחס לחומרי� מסוימי�
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2 . 6  סריקת מסמכי
, מפתוח: לרבות, שהמוסד ימציא לידי הזוכה, הזוכה יבצע סריקה אופטית לכל המסמכי� 2.6.1

כאמור , או החתמה דיגיטאלית/צילו� למיקרופיל� ו, טסטי�, קליטת נתוני� ואימות, פענוח
. שימסרו לזוכה וכפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי המוסד, במכרז זה ובהתא� למפרטי הסריקה

 .  למכרז2.1ב בנספח "רצ, של המסמכי� העיקריי�והמפתוח מפרטי הסריקה 
וייצר , 300dpiאו / ו 200dpi  ברזולוציה של, באפור, בצבע, סרוק מסמכי� בשחור לב�יהזוכה  2.6.2

לדרישות בהתא� ,  Ascii/Unicodeמסוגוקבצי נתוני� מפתוח קבצי , )Images(קבצי תמונות 
  .המוסד בכל עבודה ועבודה שתימסר לזוכה לביצוע

בטל באופ� אוטומטי כל וימשני הצדדי� שימסור לו המוסד הזוכה יסרוק את כל המסמכי�  2.6.3
   .נוני בקרה מתאימי� למניעת איבוד מידעתו% הפעלת מנג, סרקיעמוד ריק ש

  0אול� נדרשת תמיכה ג� ב, TIFF ,Multipage TIFFפורמט הסריקה הנדרש הוא בדר% כלל   2.6.4
JPEG , PDF  , PCXהמוסד יגדיר לזוכה בכל . המוכר בשוק שידרוש המוסד,  וכל פורמט אחר

 .התא� לדרישת המוסדב, את פורמט הסריקה המבוקש והזוכה יתחייב לספקו, הזמנת עבודה
בכל גודל אחר , וכמו כ�,  A3, A4, A5, A6  ,A4 1/3: בגדלי� הבאי�סמכי� הזוכה יסרוק מ 2.6.5

 . כדוגמת מפות ושרטוטי� גדולי�, בצעשידרוש המוסד והזוכה יהיה מסוגל ל
.  באמצעות סורקי� תעשייתיי� מהירי�, באופ� מרוכז ואוטומטי, המסמכי� יסרקו בקבוצות 2.6.6

ל בקרות מתאימות למניעת היצמדות של דפי� במזי� המסמכי� האוטומטי של הזוכה יפעי
 . הסורקי� האמורי�

כדי לייצר תמונה ברורה , הזוכה יכייל ויכוו� את הסורקי� בהתא� לסוג החומר הנסרק 2.6.7
 .כיול הסורק לרמת הבהירות הנדרשת: לדוגמא, ואיכותית

י ”כדי לשפר את חדות ואיכות התמונה עפ, שיפור וטיוב מסמכי�  סרוקי�, הזוכה יפעל לתיקו� 2.6.8
 :לרבות, הצור%

 .כ% שכותרת העמוד תהיה תמיד כלפי מעלה, של התמונה וסיבוב) Deskew(פעולות יישור  2.6.8.1
 .הסרת מסגרות שחורות מסביב לטופס, בדפי� הנסרקי�) Crop(   הסרת שוליי� 2.6.8.2

 .לכלו% חריג, כתמי�, "רעשי�"הסרת  2.6.8.3
 . על פי הצור%Deshading)(הורדת רקעי�  והצללות  2.6.8.4

בהתא� לדרישות , הזוכה יבצע ג� סריקה ידנית למסמכי� מסוימי�, במקרי� מיוחדי� 2.6.9
 .סריקה של חוברות וספרי� או מסמכי� בגודל חריג: לדוגמא, המוסד

  Images וקבצי  Ascii/Unicodeקבצי מחשב  מסוג, קבצי הפלט של תהלי% הסריקה יהיו 2.6.10
 . במבנה המקובל על המוסד ובהתא� למפרטי הסריקה,  לעיל2.6.4 בפורמט המוגדר בסעי� 
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לרבות , המוסד יהא רשאי לעדכ� ולהכניס שינויי� כלשה� במפרטי הסריקה ועיבוד הטפסי� 2.6.11
בשדות המפתח , לוגיותהבדיקות ב,  במבנה הטפסי�שינויי� הכנסת , הגדרת טפסי� חדשי�

והזוכה יבצע ויכניס את כל התוספות והשינויי� ',  קבצי� וכדובמבנה ה, ובשדות הנתוני�
האמורי� בתוכנות הסריקה והפענוח שלו ויבצע את הטסטי� הדרושי� עד לשביעות רצונו של 

  5.4 לשיטת התמחור המוגדרת בסעי� בהתא� ו, 4.10 בלוח הזמני� המוגדר בסעי� , המוסד
  . 5.8.5  בסעי� ו

בכל מקרה של עבודת סריקה חדשה שהמוסד יבקש מהזוכה לבצע או בכל מקרה של שינויי�  2.6.12
 500 0היק� של  כהזוכה יתחייב לבצע טסטי� ב, במפרטי סריקה של מסמכי� קיימי�

עד לאישור תוצרי הסריקה והפענוח , חשבונו של הזוכהעל , טסט אחד או יותר, מסמכי�
    .לשביעות רצונו המלאה של הזוכה ועל פי מפרטי הסריקה שימסרו לזוכה בכל עבודה ועבודה

 .בפרק העלויות 5.4 בסעי� מוגדר מפתוח שרותי הסריקה וההתמחור של אופ�  2.6.13
, לפרט את האמצעי� הטכניי�, ירותי סריקה כמבוקששעל המציע לפרט כיצד הוא מספק  2.6.14

יכולותיו , ניסיונו, הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות המבוקש
 )S  (.והתמחותו במת� השירות המבוקש
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2 . ני אוטומטיפענוח, מפתוח 7   וקליטת נתו

מפתוח  לרבות ,וסדדרישות המבהתא� ל,  ידוהמסמכי� שיסרקו עלעל הזוכה למפתח את כל  2.7.1
, תאריכי�, מספרי צרורות, סמלי סניפי� , מספרי תיקי�, זהות תעודת על פי מספריהמסמכי� 

, שימסור המוסד לזוכהוהמפתוח בהתא� למפרטי הסריקה  נוספי�ושדות אלפאנומריי� 
 .וכפי שיתעדכנו מזמ� לזמ� על ידי המוסד, 2.1נספח ב ב"והרצ

בהתא� למפרטי ,  שדות נתוני� ושדות מפתח באופ� אוטומטילקלוט ולפענח, על הזוכה לזהות 2.7.2
השוואת נתוני� , חישוב ספרת ביקורת: לבצע בדיקות לוגיות ובדיקות תקינות כגו�, הסריקה

השלמת או תיקו� לרבות , מול טבלאות נתוני� שיסופקו לזוכה על ידי המוסד ובדיקות נוספות
 .כמפורט בסעי� זה, ל% הבדיקות הלוגיותבמהאו שנמצאו שגויי� /ו הנתוני� שלא פוענחו

בכל אחת מהשיטות הבאות או בשילובי� , יקלוט ויפענח שדות באופ� אוטומטי, הזוכה יזהה 2.7.3
 :שלהל�
2.7.3.1 OCR    לרבות ,  בעברית ובאנגליתמידע אלפאנומרי מודפסקריאה אוטומטית של

 .   רווחי� וסימני� מיוחדי�, ספרות
 בטופס או בשובר OCRשל שורת קידוד וח ופענקריאה אוטומטית    OCR גופ�  2.7.3.2

 OCR-A ,OCR-Bכדוגמת , OCRהמודפסת בגופ� מיוחד לקריאת   תשלומי�
  .וגופני� דומי� אחרי�

וה�  ברקוד דו ) 1D(ה� ברקוד חד ממדי , קריאה אוטומטית של שדה ברקוד  ברקוד  2.7.3.3
 ).2D(ממדי 

2.7.3.4 MOCR   Magnetic Optical Character Recognition  - שהודפסו פענו �בדיו ח תווי
  .כדוגמת שורת קידוד מגנטי בשוברי התשלומי�, מגנטית

2.7.3.5 ICR    ובעבריתספרות ואותיות באנגלית(קריאה אוטומטית של כתב יד ) .(S( 

2.7.3.6 OMR   �קריאת סימני  . 

לא , ובלבד שהדבר יהיה בהסכמת המוסד, הזוכה יהא רשאי להקליד חלק מהמידע או את כולו 2.7.4
 או את לוחות הזמני� שנית� להשיג בתהלי% אוטומטי ולא יפגע באיכות יגדיל את העלויות

 . התוצרי� שימסור הזוכה למוסד
 . או שדה נתוני�/כל שדה המפוענח באופ� אוטומטי או מוקלד ידנית יכול להיות שדה מפתח ו 2.7.5
 :שדות המפתח ושדות הנתוני� יכולי� להיות בכל שילוב של סוגי השדות הבאי� 2.7.6

 שדה נומרי 2.7.6.1

 סימני� מיוחדי�, רווחי�, אותיות,  אלפאנומרי לרבות ספרותשדה 2.7.6.2

 תאריכי� 2.7.6.3

 )יש חתימה או אי� חתימה, 0/1, לא/כ�(שדות סימ�   2.7.6.4

 שיוגדרו על ידי המוסד ויפורטו במפרטי הסריקהערכי� אות שדה בחירה מתו% טבל 2.7.6.5

וקלדו שפוענחו מהמסמכי� הנסרקי� ועל הנתוני� שה הזוכה יבצע בדיקות לוגיות על הנתוני� 2.7.7
ישלי� , 2.1ב בנספח "שהמוסד ימסור לזוכה והרצ,  והמפתוח  למפרטי הסריקהבהתא�, ידנית

 .במהל% הבדיקות הלוגיותמצאו שגויי� יאו ש/פוענחו ויהנתוני� שלא ויתק� את 
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 . בי� נתוני המפתוח למסמכי� הסרוקי�100%חייבת להיות התאמה של  2.7.8
רשומות המפוענחות או ב/תוח הטפסי� ושגיאות במפ(בטפסי� הנסרקי� אחוז השגויי�  2.7.9

 מכלל הטפסי� %0.7לא יעלה על , השלמת ואימות הנתוני�, לאחר פענוח)  המועברות למוסד
או מכלל הטפסי� מאותו /הנכללי� בכל עבודה שהמוסד ימסור לזוכה לביצוע ו, מאותו הסוג

אה אחת או יותר יחשב טופס ע� שגי, לצור% זה. בדק על ידי המוסדישי, בכל מדג� מייצג, הסוג
 המוסד יהא רשאי לקבוע אחוז שגויי� גדול יותר בעבודות מיוחדות ועל פי שיקול . כטופס שגוי

  .דעתו הבלעדי של המוסד
בכל , על חשבונו של הזוכה, המוסד יהא רשאי להחזיר לזוכה מסמכי� לסריקה ופענוח מחדש 2.7.10

 עבודה שהמוסד ימסור לזוכה הנכללי� בכל, מקרה שאחוז הטפסי� השגויי� מאותו הסוג
לאחר פענוח , בדק על ידי המוסדישי, או בכל מדג� מייצג של טפסי� מאותו הסוג/לביצוע ו
 או אחוז שגויי� אחר  מכלל הטפסי� בעבודה או במדג� האמור%0.7יעלה על , ואימות

 .שיקבע על ידי המוסד בעבודות מיוחדות
 .2.11 כמוגדר בסעי�  , בודה ותוצרי העבודההזוכה יבצע בקרת איכות מתמדת על תהליכי הע 2.7.11
במקרה (קבצי נתוני� , קבצי מפתחות, )Multi TIFFבדר% כלל מסוג (תמונות הזוכה יבנה קבצי  2.7.12

בהתא� למפרטי , )'ח שגויי� וכדו"דו, ח סיכו�"דו(וקבצי� אחרי� ) של מסמכי� יישומיי�
 הקבצי� וסרטי המיקרופיל� יועברו לידי . ל עבודה ועבודההסריקה ולהנחיות המוסד בכ

 .2.12  בהתא� למוגדר בסעי�, המוסד
הזוכה יחזיר למוסד את כל המסמכי� והטפסי� שנמצאו שגויי� ה� בתהלי% הסריקה וה�  2.7.13

 . לצור% תיקונ� במוסד, בתהלי% המפתוח
מוגדר ) במקרה של מסמכי� יישומיי�(וב  הנתוני� ובקמבנה הרשומות בקוב  המפתחות  2.7.14

קבצי ,  הסריקהימבלי לפגוע באמור במפרט. במפרט הסריקה המתאי� לאותו סוג מסמ%
 :שדות הבאי�הבדר% כלל את המפתחות והנתוני� כוללי� 

או הוקלדו מתו% השובר או המסמ% / שדות שפוענחו אוטומטית ו0 שדות לזיהוי מסמ! 2.7.14.1
   :לדוגמא, עצמו

  .פיצול, מספר הדפי� במסמ%, סוג מסמ%, מספר תעודת זהות: ש"מסמכי גמלאות וגל
  .דפי� במסמ%' מס, סוג מסמ%, תיק ניכויי�' מס: מסמכי גבייה מעסיקי�

או הוקלדו מתו% תעודת /ואוטומטית שפוענחו  שדות 0 שדות מתו! תעודת המשלוח 2.7.14.2
סוג , קוד סני�: לדוגמא, יותרשדה אחד או ,  המוצמדת לכל מעטפה ולכל צרור המשלוח

מסמכי כל  תעודות משלוח של .מסמכי� במעטפה' מס, מעטפה' מס, תארי%, חומר
ומסמכי� אחרי� כוללי�  קידוד ברקוד לכל שדות המפתח ) חומר סניפי�(גמלאות וגבייה 

   .המופיעי� בתעודת המשלוח

ארגז הקרטו� המכיל ו% או הוקלדו מת/ואוטומטית  שפוענחו שדות 0 שדות לזיהוי ארגזי� 2.7.14.3
, תיקי� או בכל צורה אחרת, מעטפות, בצורה של צרורות, את החומר המיועד לסריקה

, כיו� הארגזי� נושאי� שדה מפתח אחד .מספר הארגז: לדוגמא, שדה אחד או יותר
 .מקודד בברקוד, מספר ארגז
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 בסרט 0FRAMEמספר סרט המיקרופיל� ומספר ר  של ה 0 שדות מיקרופיל� 2.7.14.4
א� יבקש המוסד לצל� את , קרופיל� אשר ישתלו באופ� אוטומטי בקוב  המפתחות המי

   .המסמ% למיקרופיל�

שדות לדיווח למוסד על תוצאות בדיקות התקינות שנערכו על ידי  0 בדיקות תקינות 2.7.14.5
 ואשר ישתלו באופ� אוטומטי בקוב  המפתוח שגוי=1קוד , תקי�=0בצורה של קוד , הזוכה

בהתא� לאמור במפרטי , י� על ידי תוכנת הפענוח והאימות של הזוכהאו בקוב  הנתונ/ו
קוד מספר עמודי� מוז� מול מספר עמודי� , קוד בדיקת ספרת ביקורת:לדוגמא, הסריקה

    . שנסרקו בפועל

ללא צור% בפענוח או בחישוב כל , קבועי�ע� ערכי� שדות  0 שדות ע� ערכי� קבועי� 2.7.14.6
או בקוב  /בכל רשומה ורשומה בקוב  המפתחות ושהמוסד מבקש לכלול אות� , שהוא

פסיקי� , קוד לזיהוי חברת הסריקה: לדוגמא, בהתא� לאמור במפרטי הסריקה, הנתוני�
   .'וכדו להפרדת שדות ברשומה

שדות שנשתלי� באופ� אוטומטי על ידי תוכנת  – תאוטומטימחושבי� שדות ע� ערכי�  2.7.14.7
, XXXXXXX.TIFב  התמונה במבנה  ש� קו:לדוגמא, הסריקה והפענוח של הזוכה

  .מיקו� סידורי של המסמ% במעטפה, מספר העמודי� במסמ% שנסרקו בפועל

במקרה של (או שדות נתוני� /המוסד ישל� לזוכה א% ורק עבור שדות מפתח ו, מובהר בזאת כי 2.7.15
 התשלו� עבור כל יתר שדות .   לעיל2.7.14.1 מהסוג המתואר בסעי�  )מסמכי� יישומיי�
לרבות שדות , הנכללי� בקבצי המפתוח ובקבצי הנתוני� שייצור הזוכה, המפתח האחרי�

יגול� ויהיה כלול במחיר שרותי ,   לעיל2.7.14.7 ועד 2.7.14.2מהסוגי� המתוארי� בסעיפי� 
 . הסריקה והמפתוח

 .בפרק העלויות  5.4   בסעי� מפורט והמפתוח שרותי הסריקה חישוב התשלו� לזוכה עבור אופ�  2.7.16
לפרט את האמצעי� , פענוח אוטומטי והקלדת נתוני�, מבצע מפתוחעל המציע לפרט כיצד הוא  2.7.17

, ניסיונו, הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות המבוקש, הטכניי�
 )S(  .יכולותיו והתמחותו במת� השירות המבוקש
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2 .  צילו� מסמכי� למיקרופיל� 8
מ או " מ16הזוכה יצל� את המסמכי� הסרוקי� למיקרופיל� על סרטי צילו� , לבקשת המוסד 2.8.1

באופ� כזה שנתוני האיתור של ,  במהל% אחד של סריקה אופטית וצילו� למיקרופיל�, מ" מ35
פיעו יו) דהיינו מספר סרט הצילו� והמספר הסידורי של התמונה בסרט(המיקרופיל� 

 .אוטומטית בנתוני המפתוח של המסמ% הסרוק כאחד משדות המפתח
 תקנות בדבר העתקי� צילומיי� ולפי התק� 0י פקודת העדות "הצילו� למיקרופיל� יתבצע עפ 2.8.2

י המציע "י הרשויות המוסמכות שהמיקרופיל� המצולמי� ע"יש להמציא  אישור ע. הבינלאומי
 .רישות והתקני� בנושא באר קבילי� מבחינה משפטית ועומדי� בכל הד

הקשור לקבילות משפטית של , על הזוכה להתחייב להתעדכ� בכל תק� חדש שיקבע בעתיד 2.8.3
 .ולנהוג בהתא� לאמור בו ועל פי דרישות המוסד, מסמכי� סרוקי� ומיקרופיל�

מוכרי� ומאושרי� על , מאיכות מעולה, סרטי הצילו� וחומרי הפיתוח יהיו חומרי� מקוריי� 2.8.4
חומרי הצילו� . כדוגמת קודאק ואחרי�, וד המיקרופיל� ותוצרת יצר� בינלאומי מוביליצר� צי

י "יסופקו ע פיתוח והפקת המיקרופיל�, לתהלי% צילו� והפיתוח וכל ההוצאות הקשורות
 . הזוכה ועל חשבונו

הזוכה אחראי לשתול בקוב  המפתוח באופ� אוטומטי ועל חשבונו את מספר סרט המיקרופיל�  2.8.5
לצור% איתור התמונה הממוזערת במיקרופיל� , בסרט) FRAME(קו� תמונת הטופס ואת מי

 .חיצוניי�במפתחות ללא שימוש , לכשתידרש במסמכי� שיצולמו למיקרופיל�
צילומי� דו צדדיי� .  עמודי� עוקבי� ששייכי� לאותו מסמ% יופיעו בסרט הצילו� זה בצד זה 2.8.6

 .ל השניו אחד מעופיעו זה בצד זה אמסמ% י/של  עמוד
לזהות ולארוז את סרטי הצילו� ולהפיק שני עותקי� , לסמ�, על הזוכה לפתח את סרטי הצילו� 2.8.7

וזאת ללא , זהי� של סרטי מיקרופיל� מכל חומר שהמוסד ימסור לו לצילו� למיקרופיל�
 .תוספת תשלו�

 .4.10.2  כאמור בסעי�, לאחר פיתוח�, לוח הזמני� למסירת סרטי מיקרופיל� למוסד 2.8.8
לפרט את , שירות צילו� למיקרופיל� משולב בסריקהעל המציע לפרט כיצד הוא מספק את  2.8.9

הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות , האמצעי� הטכניי�
 )S  (.יכולותיו והתמחותו במת� השירות המבוקש, ניסיונו, המבוקש

כדי לחסו% במספר סרטי המיקרופיל� המופקי� , ות טכניי�המציע מוזמ� להציע פתרונ 2.8.10
ביטול ,   בכל סרטFRAMESשמירת מספר מקסימאלי של : לדוגמא, והמאוחסני� לאור% זמ�

בתנאי שפתרו� זה קביל משפטית מבחינת תקנות העדות או ,  ריקי�  FRAMESאוטומטי של 
 ). S.  (פתרונות אחרי�
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, יאו� והתזמו� בי� פעולות הסריקה והצילו� למיקרופיל�על המציע לפרט אופ� הת, כמו כ� 2.8.11
 )S:  (המתבצעות על ידו ולהתייחס בי� היתר לנקודות הבאות

 ? בי� סרט הצילו� לשדות המפתח 100%כיצד מובטחת התאמה של  2.8.11.1

לפני הסריקה או ?  הא�  הסריקה מתבצעת מתו% סרט הצילו� או ממסמ% המקור  2.8.11.2
 ?אחרי הסריקה 

ני באותה מערכת או בשתי אילו� מתבצעי� באופ� סימולטהא� הסריקה והצ 2.8.11.3
 .ניי�אתינת� עדיפות לסריקה וצילו� סימולט?  מערכות סריקה וצילו� נפרדות 

 שירות אחסו� ואחזור סרטי מיקרופיל� 2.8.12
סרטי , הזוכה עשוי להידרש על ידי המוסד לאחס� במשרדי הזוכה בתנאי� נאותי� 2.8.12.1

לאור% ,  ידי הזוכה ובי� שהוכנו על ידי אחרי�בי� שהוכנו על, מיקרופיל� של המוסד
בהתא� למחיר , וזאת בתשלו� נפרד, א� תהיינה, תקופת ההתקשרות ותקופות הארכה

ובהתא� , בפרק העלויות) מחירו� שירותי� משלימי� (5.9 שיציע המציע בתשובתו לסעי� 
 .לתקופת האחסו� בפועל

או על /י אחסו� בתנאי� נאותי� לסרטי המיקרופיל� שיוצרו על ידו והזוכה יספק שרות 2.8.12.2
על פי בקשת , יספק שרותי אחזור והדפסת מסמכי� מסרטי הצילו�, כמו כ�, ידי אחרי�

 .המוסד
המוסד יקבע את תקופת האחסו� המבוקשת ויהא רשאי לקצר או להארי% את תקופת  2.8.12.3

בכל עת , הסרטי� המאוחסני�האחסו� או להפסיק את השירות ולקבל חזרה את כל 
  . במהל% תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה

 . כי סרטי המיקרופיל� שיתבקש הזוכה לאחס� הינ� רכוש המוסד, מובהר בזאת

יתחייב , כאמור לעיל, רש על ידי המוסד לאחס� במשרדיו סרטי מיקרופיל�דזוכה שי 2.8.12.4
ולהעביר את התדפיסי� לידי על פי דרישת המוסד , לאחזר ולהדפיס צילומי� במיקרופיל�

 .בתו% שני ימי עבודה ממועד דרישת המוסד, באמצעות שליח, המוסד

בתנאי� , או על ידי קבל� משנה מטעמו/סרטי המיקרופיל� יאוחסנו על ידי הזוכה ו 2.8.12.5
 :כמפורט להל�, נאותי� ובמקו� מאובטח ומוג�

 תתאפשר כניסה נעול באמצעות דלת פלדה ומנעול רב בריח ולא, האתר יהיה מאובטח .א
 . של אנשי� בלתי מורשי� לאתר

 ).S(עמיד בפני רעידות אדמה , במבנה ע� בניה קשיחה, יועד� אתר אחסו� תת קרקעי .ב

 .אתר האחסו� יכלול מערכת אוטומטית לגילוי אש ולכיבוי אש ומערכת לגילוי הצפות .ג

 . מעלות21אתר האחסו� יהיה ממוזג וטמפרטורת החדר לא תעלה על   .ד
 . אחוז50לחות באתר האחסו� לא יעלו על  אחוזי ה .ה

הניתני� לנעילה  , המיקרופיל� באתר האחסו� יוחזקו בתו% ארונות איחסו� מיוחדי� .ו
 .ומיועדי� למיקרופיל� או בכספות חסינות אש

התיעוד . הזוכה לתעד במערכת ממוחשבת כל סרט מיקרופיל� שנמסר לו לאחסו�על  2.8.12.6
תארי% אחסו� , מספר סרט המיקרופיל�:  היתרהממוחשב יכלול את הפרטי� הבאי� בי�

 ).'מסמכי גבייה וכדו, מסמכי גמלאות, ש"שוברי גל, 102שוברי : כגו�(סוג החומר , מקורי

ח כמותי המפרט את סרטי "דו, על הזוכה להעביר למוסד אחת שנה וג� על פי דרישה 2.8.12.7
 .המיקרופיל� של המוסד שהוא מאחס�
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, מבי� הזוכי� שיזכו במכרז זה, רטי המיקרופיל�המוסד יבחר את הזוכה שיאחס� את ס 2.8.12.8
בהתא� לאיכות תנאי האחסו� בפועל על פי התרשמותו של , במהל% תקופת ההתקשרות

ובהתא� למחיר המוצע ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ,  נציג המוסד מאתר האחסו� המיועד
 .   של המוסד

ובמחיר שרות אחזור המציע ינקוב במחיר שרות אחסו� סרט מיקרופיל� אחד לשנה  2.8.12.9
מחירו� שירותי�  (5.9 בתשובתו לסעי� , והדפסת עמוד צילו� מיקרופיל� מבוקש

  המחירי� המוצעי� יכללו תשלו� עבור הובלות ושליחויות .בפרק העלויות) משלימי�
ת על פי תיעוד סרטי המיקרופיל� במערכת מידע ממוחשבת והפקת דוחו, לאתרי המוסד
 .דרישת המוסד

  

2 .  Imageבצי ולקמיקרופיש /המרת סרטי מיקרופיל� 9

או /ו  יבצע המרה של צילומי המסמכי� שעל גבי סרט מיקרופיל�הזוכה, על פי דרישת המוסד 2.9.1
 :כמפורט להל�, Imageבצי ולק סרטי מיקרופיש

   אוTIFF  לקובצי המקורי יומרומיקרופיש /צילומי המסמכי� שעל גבי סרט המיקרופיל� 2.9.2
JPEG או PDF ,נפרדיהווה קוב  מסמ% כל  . מוסדנחיות העל פי ה. 

, על פי הנחיות המוסד בכל עבודה, בחתימה דיגיטאליתהזוכה יחתי� את קבצי התמונות  2.9.3
 .2.10 בהתא� לאמור בסעי� ו

 : יהיו ברזולוציה כמפורט להל�Image 0קבצי ה 2.9.4
או  dpi 200  לפחות  שלהמסמכי שחור לב� יהיו בעלי רזולוצי של Image 0קבצי ה .א

יקרופיל� והנחיית בהתא� לאיכות המ, או יסרקו בגווני אפורברזולוציה אחרת 
 .המוסד

 .dpi 300 שלה מסמכי� צבעוניי�  יהיו בעלי רזולוצי .ב
תא�  וזאת בהשיפור וטיוב מסמכי� וצילומי� כדי לשפר את חדות התמונה,  יבצע תיקו�הזוכה 2.9.5

 לא יותיר הזוכה. נת� למסמכי� שסומנו כבעלי איכות נמוכהידגש מיוחד י. להנחיית המוסד
) DESKEW(שוליי� מיותרי� בשולי הדפי� שבקבצי המסמכי� הסרוקי� ויבצע פעולות יישור 

 . המוקר�0Imageה מעלות למצב אנכי של 90וסיבוב 
בהתא� להנחיות , מיקרופיש/יל�הזוכה יבצע מפתוח מלא  למסמכי� שהומרו מסרטי מיקרופ 2.9.6

כדוגמת קוב  ,  ובהתבסס על קבצי בקרה שהמוסד יעביר לזוכההמוסד בכל עבודה ועבודה
 . נתוני� לסרטי מיקרופיל� או קבצי� אחרי�/מפתוח

 של כל צילומי המסמכי� שעל גבי סרט מיקרופיל� כלשהו ישמרו במערכת Image 0כל קבצי ה 2.9.7
 .נפרדת כתיקיה הזוכה
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לרבות התאמת הרזולוציה שנבחרה  (Image 0יבצע בדיקת איכות מדגמית של קבצי ה הזוכה 2.9.8
 ).'דו וכImage 0חדות ה, Image 0על גבי ה %לכלו, לאיכות התמונה

הזוכה יעביר על חשבונו את סרטי , לאחר ביצוע בדיקות תקינות ופעולות מתקנות בהתא� 2.9.9
 .  ועל פי הנחיות המוסד2.12 בהתא� לאמור בסעי� , המקור ותוצרי ההמרה למוסד

או /ו  צילומי� ממוזערי� במיקרופיל�1000כל המציע ינקוב במחיר קבוע ואחיד להמרה של  2.9.10
במחירו� , א� יבקש זאת המוסד, לרבות החתמה דיגיטאלית, TIFF לקובצי במיקרופיש

   . 5.9 שירותי� משלימי� בסעי� 
 

 ועל פי המחיר המוצע TIFF  בהתא� למספר קבציהתשלו� לזוכה עבור ביצוע המפתוח יחושב 
.5.6 כאמור בסעי� , שאינ� מסמכי סניפי� ואינ� שוברי�, למפתוח מסמכי� בתמחור גלובלי

  
,  מפתוח סרט מיקרופיל�שיושלמו מקוב שדות מפתח התשלו� עבור , מודגש ומובהר בזאת כי
כדוגמת מספר סרט ,  מפתח כלליי� או אוטומטיי�שדות, וכמו כ�, שהמוסד יעביר לזוכה

 קוד מזהה של לשכת הסריקה, העמודי� במסמ%' מס, תארי% ביצוע הסריקה, המיקרופיל�
   .חישוב עלות המפתוחלעניי� יגול� במחיר ההמרה והמפתוח ולא יחשב ' וכדו

לפרט את , מיקרופיש/שירות המרה של סרט מיקרופיל�כיצד הוא מספק את על המציע לפרט  2.9.11
הלוגיסטיי� והאמצעי� אחרי� עומדי� לרשותו בביצוע השירות , האמצעי� הטכניי�

 )S  (.יכולותיו והתמחותו במת� השירות המבוקש, ניסיונו, המבוקש
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2 . 1  חתימה דיגיטאלית 0

 הנחיות כלליות 2.10.1

 ,סד תתבצע באמצעות שרת חתימות דיגיטאליותדיגיטאלית של מסמכי המוההחתימה  2.10.1.1
שעליו יותקנו הרכיבי� הטכנולוגיי� הנדרשי� לתהלי% החתימה ובה� אמצעי החתימה 

השרת יכלול .  שיחתו� את הקבצי� והתעודה האלקטרונית המזהה את אמצעי החתימה
 .וכיול זמ� אחיד לפי תק� מקובל,   לפי כללי� מקובלי�TIME STAMPמנגנו� של 

הדיגיטאלית של מסמכי המוסד תתבצע באחת מהאפשרויות הבאות על פי חתימה ה 2.10.1.2
 :דרישת המוסד

לרבות ,  יספק לזוכה שרת חתימות דיגיטליות לשימוש בלעדי של המוסדהמוסד  .א
אחראי להפעלת השרת ולשילובו יה הזוכה יה. שרות ואחריות, חומרה ותוכנה

חראי למת� שרות ואחריות   המוסד יהיה א.בתהלי% הסריקה של מסמכי המוסד
המוסד לשרת החתימות וכמו כ� לרכישת שדרוגי� והתקנת� בשרת על פי צורכי 

 ").'חלופה א "–להל� (

הזוכה ירכוש פתרו� קומפלט של שרת חתימות דיגיטליות לשימוש בלעדי של  .ב
הזוכה יהיה אחראי לרכישת . על פי מפרט של המוסד שיימסר לזוכה, המוסד

, להפעלתו, להתקנתו במשרדיו, בי החומרה והתוכנה שלוהשרת על כל מרכי
, הרכישה של השרת.  ולשילובו בתהלי% הסריקה של מסמכי המוסד לאחזקתו

 בתו� תקופת האחריות לשרתשרות רכישת הסכ� , הרישיונות הדרושי�
בהתא� לאמור בסעי� , שדרוגי תוכנה וחומרה יבוצעו על ידי הזוכהורכישת 

 ").'בחלופה  "–להל� ( , )ת מוצרי� באמצעות הזוכהרכיש  (2.15 

המותק� , החתימה הדיגיטאלית תתבצע באמצעות שרת חתימות של הזוכה .ג
בלשכת השירות שלו ומשמש אותו להחתמה של כלל המסמכי� הנסרקי� על 

 )."'גחלופה  "–להל�  (.ידו

כה בשימוש במנגנו� החתימה  מנהל חטיבת אבטחת מידע במוסד ינחה את הזו 2.10.1.3
אשר יכלול בי� היתר תהלי% זיהוי והסמכה של עובדי� לצור% חתימה , האלקטרונית

תהלי% גריעה של עובדי� , מגבלות על שימוש בתעודה מסוג זה, במסגרת הפרויקט
  .מהמערכת ושיטת בקרה על מסמכי� שנסרקו ונחתמו
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   חתימות דיגיטאליותחלופות מימוש שרת בכל אחת משלוש שיטת החתימה 2.10.2
בחתימה דיגיטאלית , טיוב ושיפור, כל ד� ייחת� מייד לאחר שעבר תהלי% סריקה 2.10.2.1

, בתהלי% החתימה יינת� לכל ד� מספר סידורי ר . מאובטחת או מאושרת באופ� אוטומטי
החתימה . אשר יציי� את מועד הסריקה,   חד ערכיTIME STAMPוייוש� מגנו� 

מספרו הסידורי ומועד ,  את הד� הסרוקכלומר, ל"טי� הנתכלול את הפרדיגיטאלית ה
וכי המסמ% , מועד הסריקה, מימוש חתימה זה יאפשר הוכחה של זהות הסורק. הסריקה

המידע על . הוראות תקנות העדותוככזאת מהווה יישו� סביר של , לא שונה מאז שנסרק
 .פרטי החתימה הדיגיטאלית יוצג כחלק סטנדרטי של המסמ%

בתהלי% זה . בהתא� למסמ% המקור הפיזי, ריקה יקובצו הדפי� למסמכי�לאחר הס 2.10.2.2
  של כל אחד מה� 0HASHוהמידע המצרפי של כל הדפי� ה, תיבדק רציפות הסריקה

כל מסמ% ייארז בתהלי% זה .   יוכנס בסו� הקוב  וייחת� ע� המסמ% כולו–בנפרד 
אובטחת או  אשר ייחת� בחתימה דיגיטאלית מMULTI TIFF או PDFלפורמט 
מועד , זהות החתימה(מימוש חתימה זו על המסמ% יאפשר הצגת פרטי החתימה . מאושרת

 .לכל מי שמעיי� בקוב  הסרוק) 'דווכ, חתימהה

 התמחור אופ�  2.10.3
שרות , לרבות אחריות, המוסד אחראי לספק שרת חתימות קומפלט לזוכה' בחלופה א 2.10.3.1

ילובו בתהלי% הסריקה של מסמכי זוכה יהא אחראי להפעלת השרת בלבד ולשושדרוגי� וה
בהתא� ',  פעמי עבור הפעלת השרת בחלופה אהמוסד ישל� לזוכה תשלו� חד.  המוסד

 .'לחלופה א, 5.11במחירו� בסעי� , למחיר שיציע בהצעתו למכרז זה

על הזוכה להביא הצעת מחיר מפורטת ע� פרוט כל רכיבי החומרה והתוכנה , ' בבחלופה  2.10.3.2
בהתא� לרמת האבטחה ולרמת , � של שרת חתימות דיגיטאליותהנדרשי� למימוש פתרו

כפי שיימסרו לזוכה כאשר יבקש המוסד להתחיל במימוש , השרידות הנדרשי� במוסד
  .שרות זה

 
המוסד ישל� לזוכה .  האמורי� רק לאחר אישור של המוסדהזוכה ירכוש את הפריטי�

סור המוסד לזוכה ועבור עבור רכישת שרת החתימות הדיגיטאליות על פי המפרט שימ
דהיינו , 2.15בהתא� לנוהל המוגדר בסעי� , שרות אחזקה ושדרוגי� על פי צרכי המוסד

וזאת כנגד הצגת חשבונית ,  ממחיר העלות לזוכה10%תמורת עמלה שלא תעלה על 
  . חתומה

 
הפעלתו השוטפת ,  התקנת השרתבורהמוסד ישל� לזוכה תשלו� נוס� חד פעמי ע, כמו כ�
, בהתא� למחיר שיציע בהצעתו למכרז זה, ובו  בתהלי% הסריקה של מסמכי המוסדושיל

 .'לחלופה ב, 5.11במחירו� בסעי� 

המוסד ישל� לזוכה . הזוכה יעשה שימוש בשרת החתימות הקיי� אצלו', גבחלופה  2.10.3.3
תשלו� חד פעמי עבור הפעלת שרת החתימות באופ� שוט� ושילובו  בתהלי% הסריקה של 

 לחלופה 5.11במחירו� בסעי� , בהתא� למחיר שיציע בהצעתו למכרז זה, מסמכי המוסד
 .'ג

התשלו� עבור החתמה דיגיטאלית של  מסמ% מכל סוג , לעילבכל שלוש חלופות המימוש  2.10.3.4
מת תהמוסד לא ישל� לזוכה כל תוספת מחיר עבור הח. שהוא יהיה כלול במחיר הסריקה

 .המסמכי�
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 )S(פרוט המידע הנדרש מ� המציע   2.10.4

 :להתייחס בתשובתו לנושאי� הבאי�ל המציע ע
כמה זמ� השרת , יש לפרט את סוג שרת החתימות הדיגיטליות הפועל בלשכת השירות 2.10.4.1

 ? מי מספק את השירות לתוכנת השרת ? האמור פועל במשרדי המציע 

כיצד המציע , קריסה של שרת החתימות הדיגיטאליות/מהו פתרו� הגיבוי במקרה של כשל 2.10.4.2
, בחשמל, פות שירות ההחתמה הדיגיטאלית במקרה של תקלות בחומרהמבטיח את רצי

 . 'בתוכנה היישומית וכדו, ברשת התקשורת

 .� נימוקיו ומהותהא� המציע יכול להמלי  למוסד על שרת חתימות דיגיטאלי 2.10.4.3

ממנו שרות זה של חתימה המציע מתבקש לפרט את שמות הלקוחות העיקריי� שמקבלי�  2.10.4.4
 . חתימות בלעדי או שרת חתימות לכלל הלקוחותדיגיטאלית באמצעות שרת

 ,החתמה דיגיטאלית במשולב לסריקת מסמכי�לפרט כיצד הוא מספק המציע מתבקש  2.10.4.5
 .בהתאמה לתקנות העדות וחוק חתימה דיגיטאלית

 תו% כדי התהלי% ועל שהוא מפעילהאיכות המציע מתבקש לפרט את האמצעי� ובקרות  2.10.4.6
  .ות וחוק חתימה דיגיטאליתבהתאמה לתקנות העד, תוצרי הסריקה
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2 . 1 איכותניהול ובקרת 1   
 .ISO 9000:2000על המציע להיות מוסמ% לתק� ניהול איכות  2.11.1
על תוצרי הסריקה והמפתוח לפני הזוכה יבצע בקרת איכות מתמדת על תהליכי העבודה ו 2.11.2

, על חשבונו וללא תוספת תשלו� מאת המוסדוזאת , לרבות בדיקות מדגמיות, מסירת� למוסד
 :תלרבו

 .קליטה ורישו� חומר המתקבל מהמוסד לסריקה ולצילו� למיקרופיל� 2.11.2.1

 .באיכות הנדרשת במכרז זה ועל פי הנחיות המוסד, סריקת מסמכי� 2.11.2.2

 . של מסמכי� על פי תקנות העדות וחוק חתימה דיגיטאליתהחתמה דיגיטאלית 2.11.2.3

 ותקנות באיכות הנדרשת במכרז זה ועל פי הנחיות המוסד צילו� למיקרופיל� 2.11.2.4
ובכלל זה בדיקת תקינות של כל סרט מיקרופיל� לאחר פיתוחו ולפני , העדות

 .העברתו למוסד

אימות , פענוח שדות מפתח ושדות נתוני� וביצוע בדיקות תקינות ובדיקות לוגיות 2.11.2.5
 .ותיקו� שגויי� עליה�

קבצי נתוני� , קבצי מפתחות, לרבות קבצי תמונות, )תוצרי הסריקה(בניית קבצי�  2.11.2.6
 ).דוחות סיכו� ודוחות שגויי�(בצי בקרה וסיכומי� וק

לקובצי תוצרי הסריקה והמפתוח העברת תוצרי הסריקה למוסד ושמירת גיבויי�  2.11.2.7
 . חודשי�4במשרדי הזוכה למש% 

,  חודשי�ארבעה עד יי�אחסו� מסמכי המקור במחסני הזוכה לתקופה של חודש 2.11.2.8
ת חברה שהמוסד יתקשר החזרת מסמכי המקור למוסד או מסירת� לביעור באמצעו

 .עימה לצור% זה
, נציגי המוסד יהיו רשאי� לבקר באתרי הייצור של הזוכה ולערו% ביקורת על תהליכי העבודה 2.11.3

מעת , המוסד יבצע בדיקות מדגמיות,   כמו כ�.הנוגעי� למסמכי� שנמסרו לזוכה על ידי המוסד
 .תקינות� ושלמות�, ות�כדי לבדוק את איכ, על תוצרי הסריקה שיתקבלו מאת הזוכה, לעת

 על בדיקות איכות שנערכו על ידי מידע שיבקש המוסדלהעביר לידי המוסד כל הזוכה יתחייב  2.11.4
המידע המבוקש יימסר לידי המוסד בתו% שני ימי עבודה . הזוכה ביחס לחומרי� של המוסד

 .מבקשת המוסד וללא דרישה לתוספת תשלו� מאת המוסד
בכל הזמנת עבודה שהמוסד , 2.7.9 האיכות המוגדר בסעי� על הזוכה להתחייב לעמוד במדד  2.11.5

לרבות , בכל סוגי הטפסי� ולאור% כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, יעביר לזוכה לביצוע
 ).S(המציע יפרט מדדי איכות נוספי�   .א� תהיינה, תקופות הארכה

מפתוח , סריקהוח או חלק ממנו לביצוע חוזר של כל משלהמוסד יהא רשאי להחזיר לזוכה  2.11.6
, בכל מקרה שהתוצרי� אינ� עומדי� במדדי האיכות שנקבעו במכרז זה, וצילו� למיקרופיל�

והזוכה יתחייב לבצע את התיקוני� וההשלמות , לפי קביעה בלעדית ומוחלטת של המוסד
, עות רצונו של המוסדלשבי, כדי לעמוד במדדי  האיכות, על חשבו� הזוכה, הנדרשות ממנו
 .  2.7.10 כאמור בסעי� 

 )S.  (4.4 על המציע לתאר את מער% ניהול ובקרת האיכות שלו בתשובה לסעי�  2.11.7
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2 . 1  העברת תוצרי העבודה למוסד 2

פשרויות הבאות או בכל אחת מהא, הזוכה יעביר למוסד את הקבצי� תוצרי הסריקה והמפתוח 2.12.1
 :לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד, בכל שילוב שלה�

קלטות מגנטיות על , USBדיסקי  , CD-R ,DVD-R תקליטורי באמצעות במסירה אישית 2.12.1.1
, CD-Rכדוגמת תקליטורי , המדיות הפיזיות להעברות הנתוני� למוסד. פי קביעת המוסד

המוסד יבקש להעביר במקרה ש .יסופקו על חשבונו של הזוכה,  DVD-Rתקליטורי 
המוסד יספק לזוכה את אמצעי ,  או קלטת מגנטיתUSBנתוני� ג� באמצעות דיסק 

 . התשלו� עבור השליחויות וההובלות יהיה על חשבו� הזוכה.   על חשבונוהאחסו� האלו

המוסד יספק לזוכה את כל ההרשאות .  של המוסד באינטרנטB2Bבאמצעות אתר  2.12.1.2
.  התשלו� עבור החיבור לאינטרנט יחול על הזוכה.  B2B לאתר הדרושות כדי להתחבר

הזוכה יידרש להעביר את החומר לידי , B2Bבמקרה של העברת תוצרי� באמצעות אתר 
 . המוסד ג� באמצעות תקליטורי� על חשבונו וללא תוספת תשלו� מאת המוסד

ה את כל המוסד יספק על חשבונו לזוכ. באמצעות אתר כספות של המוסד באינטרנט 2.12.1.3
התשלו� עבור . ההרשאות והרישיונות הדרושי� כדי להתחבר לאתר הכספות של המוסד

 .  ה� תשלומי� שוטפי� וה� תשלומי� חד פעמיי�, החיבור לאינטרנט יחול על הזוכה

במקרה זה המוסד ישל� לספק קווי התקשורת עבור דמי .  �" נלתקשורתבאמצעות קו  2.12.1.4
אול� הזוכה יידרש להעמיד לטובת , �" קו הנלההתקנה ודמי השימוש החודשיי� של

התקשורת מול המוסד תחנת עבודה נפרדת וייעודית שאינה מקושרת לרשת התקשורת של 
הזוכה או לאינטרנט או לכל גור� אחר ולהתחייב לפעול בהתא� להנחיות אבטחת המידע 

 .0.7.4כמפורט בנספח , של המוסד

     .בכל דר! אחרת שתוסכ� בי� הצדדי� 2.12.1.5
זוכה ינהל ויתעד באמצעות מערכת מידע ממוחשבת כל משלוח של חומר המיועד לסריקה ה 2.12.2

בכל אחד מערוצי , שיקבל מהמוסד וכל משלוח של חומר שיועבר או יוחזר  על ידו למוסד
 . התקשורת המפורטי� לעיל

. על הזוכה להפיק תעודת משלוח לכל משלוח היוצא מלשכת השירות של הזוכה אל המוסד 2.12.3
תארי% ושעת , אתר היעד, פרטי השולח: המשלוח תכלול בי� היתר את הפרטי� הבאי�תעודת 
לפי סוגי הפריטי� , תכולה מדויקת של המשלוח, השליח/ש� הנהג, תארי% ושעת הגעה, יציאה

המשלוח ותעודת המשלוח ימסרו לנציג . פרטי השולח והמאשר ופרטי המקבל, והכמויות
על הזוכה להעביר למוסד את תעודות המשלוח , �כמו כ . המוסד המוסמ% באתר היעד

, באמצעות הדואר האלקטרוני, דוחות סיכו� ביצוע ודוחות אחרי� שיבקש המוסד, האמורות
 . בצורה של קוב  מחשב בפורמט שיוסכ� בי� הצדדי�

בעמדות ובשרתי� , אחזור של הקבצי� במערכות המחשוב במוסד, טעינה, שירותי אחסו� 2.12.4
 .חריות המוסדבאיבוצעו האחזור 
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וזאת למש% זמ� של , הזוכה יתחייב לשמור במשרדיו גיבוי לכל הקבצי� שיפיק עבור המוסד 2.12.5
  .ממועד מסירת� למוסד לראשונה, ארבעה חודשי� לפחות

בתו% יו� עבודה , הזוכה יתחייב לשחזר ולהעביר לידי המוסד כל קוב  שידרוש המוסד,  כמו כ�
לפי בחירת , או מדיה אופטית /יוחזק על גבי דיסקי� והגיבוי . ממועד דרישת המוסד, אחד

כי שירותי הגיבוי והשחזור האמורי� יסופקו למוסד ללא תוספת , מובהר בזאת.  הזוכה
בכל מקרה בו התוצרי� לא הגיעו . הזוכה אחראי להעברת התוצרי� למוסד בשלמות. תשלו�
וזאת ללא ,  ע� דרישת המוסד,הזוכה מתחייב להעביר לידי המוסד העתק של התוצרי�, ליעד�

 .כל תוספת תשלו� מאת המוסד
להתייחס ג� לנושאי� , על המציע לתאר בקצרה כיצד הוא עונה על הנדרש בסעי� זה וכמו כ� 2.12.6

 )S:  (הבאי�
שהוא מתחייב לשמור גיבוי ,  המציע לפרט במענה לסעי� זה את מספר החודשי�על 2.12.6.1

 )L. ( חודשי� 4המוסד  ולפחות ללא תוספת תשלו� מאת , לקובצי המוסד במשרדיו

לצור% קבלת מידע , על הזוכה לאפשר כאופציה  גישה מרחוק למערכת המידע של הזוכה 2.12.6.2
נתוני� כמותיי� על , קבלת דוחות סיכו�, בזמ� אמת על סטאטוס הטיפול בעבודות המוסד

� בירור פרטי� לגבי חומרי� של המוסד המאוחסני, או בתהליכי ביצוע/העבודות שבוצעו ו
 .  'אצל הזוכה לאחר ביצוע וכדו
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2 . 1 עבודות הסריקה 3  אופ� הטיפול במסמכי� בסיו� 
המוסד יקבע בכל הזמנת עבודה כיצד יש לטפל בחומר שכבר נסרק  וצול� למיקרופיל� והזוכה  2.13.1

 .יתחייב לבצע את הנחיות המוסד בצורה מדויקת ושלמה
על פי , אות או שילוב שלה�הטיפול בחומר שכבר נסרק עשוי לכלול כל אחת מהאפשרויות הב 2.13.2

 :כדלקמ�, בכל עבודה ועבודה, שיקול דעתו של המוסד
� או לאתר אחר 0הזוכה יחזיר למוסד את כל החומר שנסרק למשרד הראשי של המוסד בי 2.13.2.1

 ימי עבודה 2וזאת תו% , בהתא� לסדר המיו� ולארגזי� המקוריי�, לפי דרישת המוסד
 .המוסד על ידי הצילו�הסריקה ומיו� אישור קבלת תוצרי 

או   (שני חודשי�הזוכה יאחס� את החומר שנסרק במחסניו לתקופה מינימאלית של  2.13.2.2
הזוכה יחזיר למוסד את כל החומר , ובסיומה, )לתקופה ארוכה יותר בתוספת תשלו�
בהתא� לסדר , � או לאתר אחר לפי דרישת המוסד0שנסרק למשרד הראשי של המוסד בי

 . ימי עבודה מדרישת המוסד 2זאת תו% ו, המיו� ולארגזי� המקוריי�

או לתקופה (שני חודשי� לתקופה מינימאלית של על ידו סרק יהזוכה יאחס� את החומר ש 2.13.2.3
ימסור את ארגזי החומר שנסרק לחברה שהמוסד , ובסיומה, )ארוכה יותר בתוספת תשלו�

ועה בתדירות קב, יתקשר עימה לצור% איסו� החומר מלשכת השירות של הזוכה וביעורו
  . ועל פי הנחיות המוסדשתתוא� מראש ע� הזוכה

 :תנאי אחסו� ושמירת החומר לאחר סריקה 2.13.3
כשהוא מסודר , הזוכה ישמור את החומר שנסרק במחסניו בתנאי אחסו� ראויי� 2.13.3.1

שני לתקופה של , שהמוסד סיפק לזוכה) קרגלי�(במעטפות או בצרורות בארגזי קרטו� 
 או לתקופה ארוכה המוסדהצילו� על ידי יקה והסרמיו� אישור קבלת תוצרי  חודשי�

תקופת  "–להל�  ( חודשי�4ובס% הכול עד , יותר עד חודשיי� נוספי� בתוספת תשלו�
   ").האחסו�

רוב  . יובהר ויודגש כי אופציה זו של אחסו� במשרדי הזוכה נועדה למקרי� מיוחדי� בלבד 2.13.3.2
, בכמויות גדולות, ה�בפרט מסמכי סניפי� ושוברי� למיני, המסמכי� של המוסד

  . בתו% ימי� אחדי� על בסיס יומי, מוחזרי� למשרדי המוסד בגמר העיבוד
המוסד ינחה את חברת הביעור לאסו� חומר המיועד לביעור ממשרדי הזוכה על , כמו כ�

 .בסיס יומי או לכל הפחות מספר פעמי� בשבוע

, צרור או ארגז מסמכי� , מעטפה, הזוכה ימציא למוסד כל מסמ%, במהל% תקופת האחסו� 2.13.3.3
 .וזאת ללא תוספת תשלו�, עבודה מדרישת המוסד לקבל את החומר ימי 2בתו% 

הזוכה יחזיר למוסד את כל החומר שנסרק למשרד הראשי של , בתו� תקופת האחסו� 2.13.3.4
על פי הנחיות , � או לאתר אחר לפי דרישת המוסד או ימסור את החומר לביעור0המוסד בי

 .ודההמוסד בכל עבודה ועב

. המכילה גלאי אש ועש�, ובו מערכת לכיבוי אש, מקו� האחסו� יהיה סגור ומאובטח 2.13.3.5
 .המוסדמקו� האחסו� יאושר מראש על ידי נציג 

 לכל המוסדלא יתבצע עירוב בי� ארגזי� של (אחסו� ארגזי המסמכי� יהיה באזור נפרד  2.13.3.6
 ).חומר אחר המאוחס� במקו� האחסו�
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קב  מעהזוכהינהל , לרבות בתקופת האחסו�, הזוכהי בכל עת בה נמצאי� המסמכי� ביד 2.13.3.7
 .אחר מיקומו המדויק של כל ארגז

למוסד החזרתו בי� , כל פעולת הוצאה של חומר מכל סוג שהוא מלשכת השירות של הזוכה 2.13.3.8
תתועד באמצעות תעודת משלוח , לביעור ובי� לכל יעד אחר של הזוכהמסירתו ובי� 

' התיקי� וכדו, המעטפות, הצרורות, הארגזי� ימפורטת הכוללת פרוט מלא של מספר
תארי% ושעה ופרטי הגור� המאשר , מהות החומר, הכלולי� בכל ארגז באותו המשלוח

  .בפרט  בכל מסירה של חומר לביעור, במוסד

הזוכה יעשה שימוש חוזר בארגזי הקרטו� של המוסד לאחסו� של חומר חדש שיסרק  2.13.3.9
 .וימופתח בשלמותו

שהמוסד יעסיק לביעור ,  בכתב על כל חומר שיימסר לידי החברההזוכה יודיע למוסד 2.13.3.10
 .המסמכי�

לרבות הוצאת החומר  מארגזי , )2.13  סעי�(התשלו� עבור כל הפעילויות והשירותי� בסעי� זה  2.13.4
ברה שהמוסד יעסיק לביעור המסמכי� ותיעוד האחסו� והעמסת� על כלי הרכב של הח

, כלול במחירי שרותי הסריקה ולא תשול� לזוכה כל תוספת תשלו� עבור� יהיה הפעולות
,  מסיו� הסריקהיי�למעט תשלו� עבור אחסו� לתקופה מורחבת מעבר לתקופה של חודש

  ). מחירו� שירותי� משלימי�  (5.9 בהתא� למחיר שיפרט המציע בפרק העלויות בסעי�  
יתאר אופ� רישו� ותיעוד החומר במערכת , פרט תנאי האחסו� של חומר שכבר נסרקהמציע י 2.13.5

כדי להבטיח את פרטיות ושלמות המסמכי� , ממוחשבת ויתאר את הבקרות שהוא מפעיל
  )S. (המאוחסני� במשרדיו
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2 . 1 ויי�  4  ותוספותשינ

 הנחיות כלליות 2.14.1

  את מפרטי הסריקהלעדכ�או /להגדיר מפרטי סריקה ומפתוח חדשי� והמוסד יהא רשאי  2.14.1.1
וזאת לאור% כל , על פי צרכי המוסד מזמ� לזמ� ולפי שיקול דעתו הבלעדי, והמפתוח

 .תקופת ההתקשרות

תוא� מראש ע� הזוכה  ותכל בקשה של המוסד לשינוי כל שהוא  תשלח לזוכה בכתב 2.14.1.2
מסמכי�  0500כולאחר ביצוע בדיקות בהיק� של , וכנס לייצור בנוהל עבודה מסודרתו

  . על חשבונושיבצע הזוכה, לפחות

באופ� מקצועי ואיכותי , הזוכה יתחייב לבצע כל הנחייה או שינוי שתימסר לו לביצוע 2.14.1.3
כמפורט במכרז זה ולשביעות רצונו המלאה של , ובלוח הזמני� הנדרש על ידי המוסד

 .המוסד

 מסמכי� חדשי� 2.14.2
קש לסרוק המוסד יכי� מפרט סריקה ומפתוח מסודר לכל סוג מסמ% חדש שהמוסד מב 2.14.2.1

 .ולמפתח

לוח הזמני� לשילוב והטמעה של מפרט הסריקה החדש במערכות הייצור של הזוכה לא  2.14.2.2
 המוסד יהא רשאי להארי% .4.10.2  לוח הזמני� המוגדר באמנת השירות בסעי� יעלה על

 .די של המוסדאת  לוח הזמני� לבקשת הזוכה במקרי� מוצדקי� ולפי שיקול דעתו הבלע

הזוכה יבצע על חשבונו טסטי� לבדיקת תוצרי הסריקה והמפתוח של המסמכי�  2.14.2.3
 .מסמכי� שיועבר אליו על ידי נציג המוסד 0500כוזאת בהתבסס על מדג� של , החדשי�

התשלו� . 5.4.1.5 התשלו� לזוכה עבור שוברי� חדשי� מוגדר בפרק העלויות בסעי�  2.14.2.4
 . 5.4.2.6  מוגדר בפרק העלויות בסעי� חדשי� אחרי� מסמכי� לזוכה עבור 

 שינויי� במסמכי� קיימי� 2.14.3
המוסד יעדכ� את מפרט הסריקה והמפתוח המתאי� לסוג המסמ% שהמוסד יבקש לעדכ�  2.14.3.1

הסריקה ויעביר לזוכה הודעה בכתב על מהות השינויי� המבוקשי� וכמו כ� את מפרט 
 .והמפתוח המעודכ�

 לוח הזמני� המפורט באמנת השירות לוח הזמני� לביצוע השינויי� האמורי� לא יעלה על 2.14.3.2
המוסד יהא רשאי להארי% את  לוח הזמני� לבקשת הזוכה במקרי� . 4.10.2 בסעי� 

 .מוצדקי� ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד

לאחר חשבונו טסטי� לבדיקת תוצרי הסריקה והמפתוח של המסמכי� הזוכה יבצע על  2.14.3.3
מסמכי� שיועבר אליו על  0500כוזאת בהתבסס על מדג� של , ביצוע השינויי� המבוקשי�

 .ידי נציג המוסד

 5.4 מוגדר בפרק העלויות בסעי� השינוי או השינויי� האמורי� התשלו� לזוכה עבור  2.14.3.4
 . במכרז5.8.5 עי� ובס
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2 . 1  באמצעות הזוכה תוכנה וחומרה פריטירכישת  5
הקשורי� לשירותי� , וכנה וחומרהפריטי תהמוסד יהא רשאי לרכוש באמצעות הזוכה  2.15.1

של חברת ארטיס  ADA SYSTEMרישיונות שימוש בתוכנת כדוגמת , הנדרשי� במכרז זה
שרת ,  אחרותת אחזורווכנת, ADA SYSTEM לתוכנת תוספות והרחבות, מולטימדיה

ת שירות אחרת שידרוש ותוכנ, חתימות דיגיטאליות להחתמת מסמכי� שיסרקו על ידי הזוכה
 .'שדרוגי� וכדו, תקופתי לתוכנות האמורות/שירות אחזקה שנתי, המוסד

 : בי� היתר יכללו באמצעות הזוכה  רשאי לרכוש  יהא שהמוסדפריטי� ה 2.15.2
הרחבות , לרבות תוספות,  של חברת  ארטיס מולטימדיה ADA SYSTEMזור תוכנת אח •

 .ואופציות שונות
 .תוכנות אחזור אחרות •
 .בקבצי�, במסמכי�, תוכנות שירות לטיפול בתמונות •
 .תוכנות שירות לטיפול במיקרופיל� •
אופציות ותוספות שונות ושרות , שדרוגי�, חומרה, תוכנהלרבות , שרת חתימות דיגיטליות •

 .שנתי

  .לפי שיקול דעתו הבלעדי, הפריט המוזמ�יקבע את  סוג המוסד  2.15.3
הפריט המבוקש מחיר עלות  מ10%תמורת עמלה שלא תעלה על שרות זה יבוצע על ידי הזוכה  2.15.4

 .כנגד הצגת חשבונית מסוזאת , לזוכה
דרש להביא שלוש הצעות מחיר י יהזוכה , לאותו הפריטאפשריי� ספר ספקי� היו מבמידה וי 2.15.5

 . הזוכהי "מוסד יהיה הקובע הבלעדי ממי ירכשו הפריטי� הדרושי� לו עוה
 וכמו כ� יפרט את מחירי )10% 0לא יותר מ( על ידו  תהמציע ינקוב בשיעור העמלה הנדרש 2.15.6

 במענה ADA SYSTEMדמי השירות השנתי והמודולי� האופציונאליי� של , הרישיונות
 . 5.10  בסעי�  "ת הזוכהרכישת מוצרי תוכנה וחומרה  באמצעו" למחירו�

שתסופק , ג� תשלו� עבור שנת אחריות מלאה לפריט האמורכלול יה של כל פריט רכישהמחיר  2.15.7
 .על ידי יצר� הפריט או סוכנו בישראל

י דמי השירות ”עפהזוכה המוסד יהא רשאי לחתו� על הסכ� שירות ע� , בסיו� שנת האחריות 2.15.8
ספק המקורי שממנו לאו  החומרה/התוכנהיצר�  או לפנות ישירות לצעת הזוכההנקובי� בה

  .י הזוכה"נרכשו הפריטי� ע
תגלו יתיקו� תקלות שיכללו , לפריטי� שיירכשו בשיטה זו מאת הזוכההאחריות השירות ו 2.15.9

שעות עבודה , חלפי�, תמיכה טלפונית מרחוק, תיקוני באגי�, עדכוני גרסאות, במהל% השימוש
 .חומרה וכל הוצאה אחרת שתידרש לתיקו� התקלה בפריט האמור/עה של טכנאי תוכנהונסי
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2 . 1 עבודה 6  ייעו�/שעות 
לש� ייעו  , ")היוע$ "–להל� (, מתכנת/מומחה טכני, הזוכה מתחייב להעמיד לרשות המוסד 2.16.1

סיוע בהטמעה ופרויקטי� חדשי� בתחו� ארכיב , פיתוח התאמות ושינויי� בתוכנה, מקצועי
 . מעת לעת, וזאת על פי בקשת המוסד, ממוחשב 

, על כל מרכיביה�,  של חברת ארטיסADA SYSTEM במערכת היוע  נדרש להיות מומחה  2.16.2
 .פיתוחי� חדשי� ושינויי� בתוכנה, הנדרשת לביצוע התאמות, גבוההברמה מקצועית 

ק� אול� המוסד אינו מתחייב להי,  שעות עבודה בכל שנה700 0היק� שעות הייעו  מוער% בכ 2.16.3
 .שעות כל שהוא

ית המוסד י יו� ממועד פנ015י המוסד יעמוד לרשות המוסד תו% לא יאוחר מ"שיבחר עיוע  ה 2.16.4
לעצמו את הזכות לבדוק ולפסול כל שומר המוסד . הצדדי�שיוסכ� בי� או במועד אחר , לזוכה

 .או הסבר כלשהו לזוכה/ללא צור% בנימוק ו, יועצי� המוצעי�אחד מה
בהתא� לתכולה ולהיק� השעות שיקבעו על ידי ודה המבוקשת למוסד יספק את העבהיוע   2.16.5

 .וככל שיתאפשר בתיאו� ע� הזוכה  שיקבע על ידי המוסד, ובלוח הזמני�, המוסד
לדרוש כי העבודה תתבצע מוסד יהא רשאי ה. במשרדי הזוכה, בדר% כללהעבודה תתבצע  2.16.6

 .שהמוסד ישל� לזוכה, השעהוזאת ללא שינוי בתערי� , צרכי המוסדעל פי במשרדי המוסד 
או שיפוי לרבות בגי� כל נזק /או מי מטעמו לא יהיה זכאי� לקבל מ� המוסד כל פיצוי ו/הזוכה ו 2.16.7

 .היוע  על ידי המוסדשיגר� א� יגר� כתוצאה מהפסקת עבודתו של 
ח שעות שימלא היוע  ויועבר לאיש "בהתא� לדו, התשלו� לזוכה יתבסס על ביצוע שעות בפועל 2.16.8

.  כתנאי להגשת החשבונית למוסד ובהתא� לתערי� השעה בהצעת הזוכה,  אישורוהקשר ל
, זמ� נסיעה, המוסד לא ישל� לזוכה כל תשלו� נוס� שהוא בגי� ביטול זמ�כי , מובהר בזאת

או / וכל הוצאה אחרת של הזוכה ועבודה מעבר לשעות הפעילות הרגילות, חניה/נסיעההוצאות 
 .מי מטעמו

מחיר שעת .  בפרק העלויות  5.10 בסעי� של היוע  )  דקות60(יר שעת עבודה המציע ינקוב במח 2.16.9
  .מ"לא כולל מע ) 180עבודה לא יעלה על 



 

 2008)  43( ת �                             מכרז שירותי סריקת מסמכי וצילו למיקרופיל   סד לביטוח לאומי     ומה  

  115  מתוך  61דף  

2 . 1  טיוב נתוני� מפוענחי�  7

קבצי רשומות ב טיוב של  לבצע , כאופציה בתשלו� נפרד, המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה 2.17.1
" לא מזוהות", "רשומות שגויות"וסומנו כ שהתקבלו מאת הזוכה י�קבצי� האחרבהמפתוח ו

מאגרי המידע של הקבצי� האמורי� לקליטת מהל% ב, או כל קוד שגיאה אחר שיקבע המוסד
 . המוסד

מספר (איתור של פרטי המבוטח הנכוני� /טיוב הנתוני� של הרשומות השגויות יכלול בירור 2.17.2
המוסד  שאילתא במחשב המרכזי שלבאמצעות ) רי�תארי% לידה ושדות אח, ש� מבוטח, זהות

 בהתא� להנחיות של המוסד בכל, באופ� מקוו�ברשומת המבוטח ותיקו� הפרטי� השגויי� 
 .וכמפורט להל�עבודה 

ות  העבודפיבהתא� להיק,  אחד או יותר,עובד קבועהנתוני� הזוכה יקצה לטובת טיוב   2.17.3
ויידרש  בטחוני על ידי המוסד ועל חשבו� המוסד העובד האמור יעבור סינו�.  לו לביצועושיימסר

 בהתא� להנחיות מנהל חטיבת אבטחת מידע, טופס סודיות של המוסדלחתו� בעצמו על 
 ועל כרטיס חכ� אישי לצור% הזדהות מאובטחת מול מערכת 0.7.4במוסד ועל פי האמור בנספח 

 . כתנאי מהותי להעסקתו בתפקיד זה,המידע במוסד
ההכשרה המקצועית תתבצע .  ימי עבודה5ת העובדי� המוצעי� בהיק� של עד המוסד יכשיר א  2.17.4

המוסד ישא בעלות המדריכי� והאמצעי� .  במשרדי המוסד בירושלי� או במשרדי הזוכה
ההוצאות הנלוות והוצאות הנסיעה של , אול� הזוכה ישא בעלות השכר, הטכנולוגיי� הנדרשי�

 .במהל% תקופת ההכשרה, עובדיו
במשרד הראשי (במשרדי המוסד : באחת משתי האופציות הבאות תוני� יתבצעטיוב הנ  2.17.5

 לפי שיקול דעתו ,או במשרדי הזוכה )  בירושלי� או בסני� של המוסד הקרוב למשרדי הזוכה
 .של המוסדהבלעדי 

 .'עד ה'   בימי� א07:00/18:30וסד ה�  במפעילות המחשב המרכזי שעות  2.17.6
 שיידרשו ,והתקשורתאבטחת המידע , בו כל תשתיות המחשהמוסד יספק ויתקי� על חשבונו את 2.17.7

 ובכפו� ,לצור% ביצוע טיוב הנתוני�, בצורה מאובטחת למחשב המוסד לחבר את עובדי הזוכה
 .כרטיס חכ� להזדהות מאובטחתאספקת לרבות ,  למכרז זה0.7.4בנספח המפורטות להנחיות 

על הזוכה להתחייב להקצות , היה והמוסד יבקש לבצע את טיוב הנתוני� במשרדי הזוכה 2.17.8
בהתא� להנחיות חטיבת אבטחת מידע של , במשרדיו ועל חשבו� הזוכה חדר שנית� לנעול אותו

 .  לרבות ריהוט וציוד משרדי מתאי�, 0.7.4המוסד בנספח 
וקש לטיוב את המחיר המב) מחירו� שירותי� משלימי�( 5.9 בתשובתו לסעי�  המציע יפרט   2.17.9

שתי המחיר המבוקש יהיה אחיד ל. בכל אור% שהוא, של רשומה שגויה בודדתנתוני� 
  .2.17.5 כאמור בסעי� , האופציות הנדרשות

המציע יפרט הא� סיפק בעבר או בהווה שירותי� דומי� לשירותי טיוב הנתוני� הנדרשי�  2.17.10
 )S. (בסעי� זה
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2 . 1 ונפחי� 8 (כמויות   I    ( 
מפורט במחירוני� , לשנהמצטבר  ,הנדרשי� במכרז זההסריקה שירותי אומד� של היקפי  2.18.1

 ).5פרק (השוני� בפרק העלויות 
לידיעה בלבד וללא התחייבות  לצור% הערכת ההצעות למכרז זה ומובאכי המידע , מודגש בזאת 2.18.2

  .בהיקפי� האמורי�, כל שהיא מצד המוסד להזמי� את השירותי� האמורי�
  .מחודש לחודש ומיו� ליו�, הכמויות אינ� קבועות וה� משתנות משנה לשנה, כמו כ�

2 . 1  )S(וחדות ייכולות מ 9
 .המציע מוזמ� לפרט מומחיותו ויכולות נוספות בביצוע השירותי� הנדרשי� במכרז זה
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ה .3 ק  ר ה נכטפ י ג ו ל  )I(ו
3 .   י ללכ 0

 . במוסדעל  הממוחשב הפוארכיבתשתיות החומרה והתוכנה של הפרק זה מפרט את 
השירותי� המוצעי� במכרז זה צריכי� לתמו� היטב ולהתאי� לסביבה הטכנולוגית הקיימת במוסד 

 .והמפורטת בפרק זה

3 .  מער� התקשוב במוסד 1
מער� אחסו� מרכזי  , MFמרכז מחשבי� גדול המתבסס על מחשב  : מער� התקשוב במוסד כולל

 רשתות 100 מעל , ��דולה במשרד הראשי בי חוות שרתי� ג, ויצרני� נוספי�HDSהמבוסס על ציוד 
שירות   המבוססת של )רשת הטופולוגיה (מוצפנתרשת תקשורת ארצית , מקומיות בכל אתרי המוסד

IPVPN וקישורי� מאובטחי� לאינטרנט ולגורמי חו# שוני� של בזק. 

3 .    נת נתוני� סחא 2
 :הבאי� האחסו� מאמצעי יותר או  באחד יותר או אחד שרת על יאוחסנו הסריקה נתוני

 .SANמער� אחסו� מרכזי בטכנולוגית   3.2.1
    .דיסקי� שוני� 3.2.2
  Compact Disks –תקליטורי�  3.2.3
3.2.4 DVDs   

3 .  תחנות העבודה 3
 .Windows XPמערכת ההפעלה על  במוסד פועלות תחת תחנות העבודה 

 .   של חברת ארטיס מולטימדיה ADA SYSTEMתוכנת האחזור בכל התחנות היא 

3 .   ד מיוחד  ויצ 4
 .שוני� מדגמי�  שולחניי� סורקי� פועלי� סדבמו

3 .   שרתי�   5
�מתוצרת יבמ  ו, כל השרתי� מבוססי פלטפורמת מעבדי אינטל מדגמי� שוני� 3.5.1HP. 
 .  WINDOWS SERVER 2003כ "היא בד, מערכת ההפעלה הפועלת בשרתי� 3.5.2

3 . ני� יסב 6   ס נתו
 .מיקרוסופט   של חברת   SQL SERVERבסיס הנתוני� של מערכת הארכיב במוסד הוא  
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ק  .4 ר ש פ ו מ י מ  ) M(ה
4 .  )L(טי
 על המציע רפ 1

 )G(י�  יפרטי�  כלל 4.1.1
 :על המציע למלא את הפרטי� הבאי�

 תשובת המציע פרוט 'מס
  :ש� המציע .1

  :כתובת מלאה .2

  :פקס/טלפו�' מס .3

  :דואר אלקטרוני .4

  :המציע הוא תאגידבמקרה ש) פ.ח(מספר חברה  .5

  :מספר תיק עוסק מורשה .6

  :ט תחומי העיסוק העיקריי�פרו .7

  :מבנה הבעלות על החברה .8

  :העסק /שמות מנהלי החברה .9

 

  :ש� איש הקשר בכל הנוגע למכרז זה .10

  :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, טלפו� .11

 

 בכירה ש� מנהל השרות שיהווה כתובת ניהולית .12
 .בכל הקשור למימוש מכרז זה

 

ות במקרה של ש� ממלא מקו� קבוע למנהל השר .13
 'מילואי� וכדו, מחלה, חופשה

 

  ש� הבנק: פרטי הבנק  .14

  סני! הבנק: פרטי הבנק  .15

  חשבו� הבנק: פרטי הבנק  .16
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 )L(עמד עסקי ואיתנות כלכלית של המציע בשוק המקומי מ 4.1.2

המפרט מחזור מכירות בתחו� סריקת מסמכי� , ח של המציע"על המציע לצר� אישור רו
, 2006�2008  בכל אחת מהשני�או 2005�2007השני� בישראל בכל אחת מ, וצילו� למיקרופיל�

 . לשנה בממוצע'  מליו& 5 ולפחות 0.6.2.6בהתא� לאמור בסעי� , מ"ח ללא מע"בש
 )L(וותק וניסיו� קוד� באר�   4.1.3

,  שני� לפחות  3  הצהרה המעידה על היותו בעל ניסיו& מוכח שלעל המציע לצר� להצעתו  4.1.3.1
או לארגוני� /יקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל� לתאגידי� ישראלי�  ומת& שירותי סרב

 .0.6.2.7כאמור בסעי� , ממשלתיי� וציבוריי� בישראל

 ).S)  (0.2.14 ראה הגדרה (על המציע לפרט את ניסיונו במסמכי� יישומיי�  4.1.3.2

בהתא� לחוק ,  של מסמכי�החתמה דיגיטאליתעל המציע לפרט את ניסיונו והתמחותו ב 4.1.3.3
 ).S(חתימה אלקטרונית 

 )L (רשימת לקוחות 4.1.4

, שהמציע סיפק לה� שירותי סריקה ופענוח של מסמכי�, ת לקוחותעל המציע לפרט רשימ 4.1.4.1
 דפי� לשנה לכל 10,000,000בהיק� מצטבר  של לפחות , 2006�2008בכל אחת מהשני�  

 .  0.6.3.1כאמור בסעי� , הלקוחות ברשימה האמורה

בכל , שהמציע סיפק לה� שירותי צילו� למיקרופיל�, לקוחותת על המציע לפרט רשימ 4.1.4.2
 דפי� לשנה לכל הלקוחות 2,000,000בהיק� מצטבר של לפחות , 2006�2008אחת מהשני�  

 .  0.6.3.2כאמור בסעי� , ברשימה האמורה

מה שהמציע סיפק לה� שירותי סריקה משולבי� בהחת, ת לקוחותעל המציע לפרט רשימ 4.1.4.3
 )S .  (2006�2008במהל- השני� , דיגיטאלית של מסמכי�

או צולמה למיקרופיל� /כמות הדפי� שנסרקה ו, לכל אחד מהלקוחות יש לפרט את ש� הלקוח
הא� סופקו ללקוח האמור שירותי חתימה , 2006,2007,2008:  בכל אחת מהשני�)בנפרד(

 : בטבלה להל&כמפורט, הממלי./ופרטי איש הקשר, דיגיטאלית של מסמכי�
שם 

 הלקוח
דפים  שנה

שנסרקו 
 בכל שנה

דפים שצולמו 
למיקרופילם 

 בכל שנה

האם 
בוצעה 

החתמה 
 דיגיטאלית

שם איש 
 ממליץ/קשר

כתובת  טלפון
דואר 

 אלקטרוני

    2006 1לקוח 
    2007 1לקוח 
    2008 1לקוח 

   

    N 2006לקוח 
    N 2007לקוח 
    N 2008לקוח 
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 )S(כוח אד� המועסק על ידי המציע  4.1.5

בהתא� באופ& ישיר כוח האד� המקצועי המועסק על ידו התפלגות על המציע לפרט את 
 :לפירוט הבא

 תנאי ס� כ"סה הפרוט המבוקש

מספר העובדי� הכולל המועסק על ידי 
 .המציע

  

במת& , מספר המועסקי� בישראל בפועל
שירותי סריקת מסמכי� והשירותי� 

 .האחרי� הנדרשי� במכרז זה

  

 )L(לפחות שלושה  מתכנתי�    מספר מתכנתי�

 ).L(קלדניות  / קלדני�30לפחות   קלדניות/מספר קלדני�

 )L ( עובדי�5לפחות   מספר עובדי בקרת איכות 

   עובדי אבטחת מידע 

   עובדי� אחרי�

 .דאי� לצר� רשימות של עובדי� או קורות חיי� אלא מספרי� בלב
 )S(משמרות ייצור   4.1.6

 המוסד יית& עדיפות .את ימי הפעילות ושעות הפעילות בלשכת השירותעל המציע לפרט  4.1.6.1
 . שעות ביממה24למציע הפועל 

את שעות הפעילות בכל משמרת כמה משמרות הוא מפעיל ביממה ולפרט על המציע לפרט  4.1.6.2
 . עבודה

ות דחופות או עבודות על המציע לפרט הא� וכיצד הוא יכול להתארג& לביצוע עבוד 4.1.6.3
  .בתו- יו� עבודה אחד, ה קצרהאבהתר, מיוחדות

 )S (המלצות בכתב 4.1.7
סיפק לה� שירותי� ש,  באר.המלצות בכתב של גופי� שוני� 3לפחות צר� על המציע ל 4.1.7.1

  מציע שעבד ע� המוסד בשלוש השני� האחרונות . דומי� לשירותי� הנדרשי� במכרז זה
 .פטור מצירו� המלצות בכתב

 .את יתרונות הצעתומוזמ& לפרט בקצרה ע המצי 4.1.7.2
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4 . (טי על קבלני משנהרפ 2  S(  
לגבי למעט , על המציע למלא את הטבלה הבאה לכל אחד מקבלני המשנה המוצעי� מטעמו במכרז זה

 :   ושליחויותקבלני הובלות
 'מס פרוט תשובת המציע

.1 ש
 קבל� המשנה 
.2 :כתובת 
.3 :טלפו�' מס 
.4 :פקס 
.5 :ידואר אלקטרונ 
 :העסק /שמות מנהלי החברה 

 
 

6.

 קבל� המשנה הגדרת התפקיד המדויק של   
 :המוצע במכרז זה

 
 

7.

בביצוע עבודות קבל� המשנה פרוט הניסיו� של  
 :דומות

 
 

8.

ש
 איש הקשר מטע
 קבל� המשנה בכל הנוגע  
 : למכרז זה

9.

.10 :דואר אלקטרוני של איש הקשר, פקס, טלפו� 
 :תפרוט יכולות נוספו 

 
 

11.
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4 . יצור  3  )  S(פרטי� על מער� הי
) 'ציוד מיקרופיל� וכדו, �יסורקי� תעשייתי(על המציע להיות בעל יכולות טכניות ואמצעי ייצור 

לרבות מערכות מקומיות לגיבוי ,  מתוחזקי� היטב ובהיק� הנדרש לביצוע השירותי�, ראויי�
 :כמפורט בסעיפי� הבאי�, למקרה תקלות

 .וארי� להל& להיות במצב עבודה תקי& ולפעול במלוא התפוקהעל כל הסורקי� המת

 סורקי� תעשייתיי� 4.3.1

בעלי יכולת אוטומטית ,  סורקי�  תעשייתיי� מהירי� 10  לפחותעל המציע להפעיל  4.3.1.1
בקצב , dpi 200 0  וdpi 300 לפחות וברזולוציה של  A4-A6לסריקת מסמכי� בגודל של 

 )L (. הסורקי� דפי� לשעה לכל אחד מ3000מינימאלי של 

צריכי� להיות ,  לעיל4.3.1.1 סורקי� מבי& הסורקי� המפורטי� לעיל בסעי� שני לפחות  4.3.1.2
 או מערכת 990כדוגמת קודאק (בצילו� למיקרופיל� באותו מעבר סימולטני ,  משולבי�

 )L  (.או בעלי יכולת סריקה של סרטי מיקרופיל�) שוות ער- אחרת

נמצאי� ברשותו לסריקה של מסמכי� בגודל תעשייתיי� ל המציע לפרט כמה סורקי� ע 4.3.1.3
A3 ומעלה  .) S(  

ב עבור כל אחד מסוגי הסורקי� התעשייתיי� הנמצאי� "על המציע למלא את הטבלה הרצ 4.3.1.4
 )S. (ברשותו

 תשובת המציע פרוט 'מס

הסוג /מספר  הסורקי� התעשייתיי� מאותו הדג� )1
 �המצויי� בשימוש שוט

 

  ש� היצר� )2

  דג� )3

  תארי� התקנה במשרדי המציע )4

בצד ) PPM(  בדפי� לדקה A4מהירות סריקה של דפי  )5
 .אחד ובשני הצדדי� בשחור לב�

 

) PPM(  בדפי� לדקה A4מהירות סריקה בצבע של דפי  )6
 בצד אחד

 

  )DPI 200לפחות (רזולוצית הפלט  )7

  .אפקטיבי בדפי� ליממהכושר סריקה כולל  )8

  Aבמידות , מ"גודל ד� מקסימלי במ )9

  Aבמידות , מ"גודל ד� מינימלי  במ )10

  תכונות נוספות )11
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 )L  ( וצילו� כוללמפתוח, כושר סריקה 4.3.2
, A4 עד וכוללמסמכי� ת לסריק תהכוללת והאפקטיביאת היכולת על המציע לפרט  4.3.2.1

 )  L(.  דפי� ליממה250,000ולפחות , בדפי� ליממה

 לסריקת מסמכי� וצילומ� הכוללת והאפקטיבית היכולת על המציע לפרט את  4.3.2.2
 .     דפי� ליממה60,000ולפחות , בדפי� ליממה, A4  וכולל למיקרופיל� בגודל עד

 של פענוח וקלידת נתוני�, למפתוח הכוללת והאפקטיביתעל המציע לפרט את היכולת  4.3.2.3
 ובדיקת לרבות אימות, כדוגמת מסמכי סניפי�, "פשוטי�" לא יישומיי� מסמכי�

, IBMלעיבוד בסביבת מחשב קבצי נתוני� והכנת או המוקלדי� /הנתוני� המפוענחי� ו
 .     ליממהמסמכי�  150,000ולפחות 

פענוח וקלידת נתוני� של ,  למפתוחהכוללת והאפקטיביתעל המציע לפרט את היכולת  4.3.2.4
ובדיקת לרבות אימות , 102/103שוברי מעסיקי� כדוגמת , מסמכי� יישומיי� מורכבי�

, IBMלעיבוד בסביבת מחשב קבצי נתוני� והכנת או המוקלדי� /הנתוני� המפוענחי� ו
 .     ליממהשוברי� 15,000ולפחות 

מכושר הייצור את החלק היחסי , על המציע לציי& לגבי כל אחד מהנתוני� הנדרשי� לעיל 4.3.2.5
,  בסיס שוט�עלבאופ& בלעדי ולהקצות לביצוע עבודות של המוסד שהוא יכול , הכולל שלו

 )S.  (וזאת ללא התחייבות של המוסד למסור עבודות למציע בהיק� כל שהוא

 )S  (ציוד מיקרופיל� 4.3.3
מספר המכונות הנמצאת : המציע יפרט את הנתוני� הבאי�, לכל אחד מהסעיפי� הבאי�

תיאור קצר של , תפוקות ייצור וקצב עבודה, ש� היצר& והדג� של כל מכונה, ברשותו מכל סוג
 .מכונה ואופ& שילובה במער- הייצור של המציעכל 

 .�נות לצילו� מסמכי� למיקרופילכומ 4.3.3.1

 .מכונות לפיתוח סרטי המיקרופיל� 4.3.3.2

 .שכפול עותקי� של סרטי המיקרופיל�מכונות ל 4.3.3.3

 .Imageבצי ומכונות להמרת סרטי המיקרופיל� לק 4.3.3.4

 .מכונות להפקת תדפיסי� מסרטי מיקרופיל� 4.3.3.5

 .קרופיל� למיImageמכונות להמרת קובצי  4.3.3.6
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 )Magnetic OCR, ICR, BARCODE, OCR (ופענוח המסמכי� מערכת תוכנה לעיבוד  4.3.4
)S( 
הייצור על המציע לפרט באיזו מערכת תוכנה או מערכות תוכנות הוא משתמש בתהליכי   4.3.4.1

בדיקות , מפתוח ופענוח אוטומטי של המסמכי�, הסריקלרבות בתהליכי , בלשכת השירות
 .אחרי�תהליכי עבודה טיוב תמונות ו, ותמדידה ובקרת איכ, שגויי�

 .תכונותיה ויכולותיה, יש לצר�  תיאור ממצה של מערכת התוכנה 4.3.4.2
 .מש- הזמ& שמערכת התוכנה פועלת בייצור  במשרדי המציע 4.3.4.3

" מנועי�"בפרט תמיכה ב, תומכת המערכת שמפעיל המציע " מנועי פענוח"יש לפרט באילו  4.3.4.4
 .דות מודפסי� בעברית ובאנגליתלפענוח אוטומטי של ספרות בכתב יד וש

יש לפרט אפשרויות העריכה והטיוב של חומר שנסרק כדי לשפר את קריאותו וחדות  4.3.4.5
 .התמונה

הא� . יש לפרט אילו בדיקות נתמכות ביחס  לנתוני� המפוענחי� וביחס לנתוני המפתוח 4.3.4.6
 ?התוכנה תומכת ג�  בבדיקה של נכונות שדה מול טבלה או בסיס נתוני�   

   .ט את התקני� הרלבנטיי� הנתמכי� על ידי מערכת התוכנה האמורהיש לפר 4.3.4.7

 )S (ומערכי גיבוי  מחשובתשתיות  4.3.5
לצור- תמיכה בביצוע שירותי הסריקה , על המציע לפרט את תשתיות המחשוב שברשותו 4.3.5.1

 . והפענוח
, מחוברות ברשת מקומית  לאימות,   עמדות להקלדת נתוני�30על המציע להפעיל לפחות  4.3.5.2

 )L. (מפתוח/ותיקו& מסמכי� שגויי פענוחהשלמה 
לאינטרנט ולרכיבי� , לרשת התקשורת, למידע, על המציע לפרט את מער- הגיבוי לשרתי� 4.3.5.3

קריטיי� אחרי� ולפרט את שיטת ההתאוששות במקרה של תקלות ברכיבי המחשוב 
 .המרכזיי�

 )S  (שרידות של מער% הייצור 4.3.6
ותו- כמה זמ& הגיבוי נכנס  , מכונות הייצורלו גיבוי לכל סוגי על המציע לפרט הא� יש  4.3.6.1

לפעולה במקרה של תקלה משביתה או אחזקה שוטפת באחד או יותר מרכיבי הציוד 
 .בלשכת השירות שברשותו

, מלחמה, אסו& טבע( למקרה חירו� DRP –על המציע לפרט הא� יש לו אתר גיבוי חליפי  4.3.6.2
 ).'טילי� וכדו

 )S  (ריקהמער% אחזקה שוטפת לציוד ולמכונות הס 4.3.7
זקה מקי� ומקצועי לכל רכיבי מער- על המציע להפעיל באופ& שוט� וקבוע מער- אח 4.3.7.1

  .ומכונות אחרות, מכונות מיקרופיל�, לרבות סורקי� תעשייתיי�,  שברשותוהייצור

למשל באמצעות הסכמי שרות ע� חברות , על המציע לפרט כיצד הוא מתחזק את הציוד 4.3.7.2
 .'דומחלקת אחזקה מקומית וכ, אחזקה
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4 . ניהול  4  )S  (האיכותובקרת פרטי� על מער� 
 :בהתא� לפרוט הבא, האיכות הפועל אצלוניהול על המציע לפרט את מער- 

 .האיכותניהול מבנה ארגוני של מחלקת  4.4.1

היק� העסקה , וותק בתחו�, הכשרה מקצועית,  מלאש�: האיכות בקרת פרטי� על מנהל  4.4.2
 .  בקרת האיכות אצל המציעכמה שני� מועסק מנהל , באחוזי� בתפקיד זה

  אי& לצר� . בחלוקה למשרה מלאה ומשרה חלקיתהאיכות המועסקי� אצלועובדי בקרת מספר  4.4.3
 .קורות חיי�

 .הנהוגה אצלו, עיקרי מתודולוגית אבטחת האיכות 4.4.4

הפענוח והצילו� , לתאר בקצרה נהלי בקרת איכות עיקריי� הנהוגי� אצלו בתחו� הסריקה 4.4.5
 .ומר המיועד לסריקה ותוצרי העבודה ואבטחת המידעשינוע הח, למיקרופיל�

,  לפרט אילו  בדיקות איכות מתבצעות על ידו ביחס לכל אחד מהתוצרי� הנדרשי� במכרז זה  4.4.6
 . באיזו תדירות ומהי  האוכלוסייה שנבדקת בכל בדיקה

 .  2.7.9  בנוס� לנדרש בסעי�, לפרט מדדי איכות  שהמציע פועל לפיה� 4.4.7

בתחומי� , התקני� בה� הוא עומד ושעל פיה� הוא עובדההסמכות והמציע יפרט את כל  4.4.8
 .  ISO 9002לרבות , השוני� הקשורי� לשירותי� הנדרשי� במכרז זה

הסריקה הוא מפעיל באופ& שוט� ומה תפקיד� כלי� לבקרת איכות תוצרי המציע יפרט אילו  4.4.9
 .בקרות ידניות, ומטיותלרבות בקרות אוט, בתהליכי העבודה

לקבל באופ& שוט� מוסד  יכול ה הפענוח ודוחות אחרי� יפרט אילו דוחות בקרת איכותהמציע  4.4.10
 דוגמאות 3לפחות  – יצר� להצעות דוגמאות של דוחות בקרת איכות אמיתיי�או על פי דרישה ו

 .שונות
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4 . יצור  5  )L(פרטי� על אתרי הי
בקצרה את אמצעי צור והאחסו& שברשותו ולפרט את המיקו� של כל אתרי הייעל המציע לפרט  4.5.1

  :בהתאמה לדרישות הבאות, בה�הפועלי� , הביטחו& והבטיחות

תקינה ,  לגילוי פריצה וכניסה בלתי מבוקרתמבנה סגור ומאובטח בעל מערכת התרעה 4.5.1.1
  .המחוברת למערכת אזעקה ומוקד אבטחה,  שעות ביממה24ופועלת 

 .מצלמות אבטחה במעגל סגור 4.5.1.2

 .פלדהדלתות  4.5.1.3

 .'מידור אזורי פעילות וכדו 4.5.1.4

 . שעות ביממה24 0אבטחה פיסית ושמירה  4.5.1.5

האחסו& ,  מניעת כניסה של גורמי� בלתי מורשי� לאתרי העבודה–בקרת כניסה ויציאה  4.5.1.6
או זיהוי ביומטרי למניעת כניסה /מערכת זיהוי תג אלקטרוני ו, אינטרקו�לרבות , והשינוע

 .קהשל גורמי� בלתי מורשי� ללשכת הסרי

 .חיבור למערכת גילוי וכיבוי אש 4.5.1.7

 )S ( .מערכת לגילוי ומניעת נזקי הצפות 4.5.1.8

 )S(. אמצעי� אחרי� 4.5.1.9

 תנאי אחסו� של סרטי מיקרופיל� 4.5.2
בתנאי� , או על ידי קבל& משנה מטעמו/סרטי המיקרופיל� יאוחסנו  על ידי הזוכה ו 4.5.2.1

 .2.8.12.5 בסעי� כמפורט , נאותי� ובמקו� מאובטח ומוג&
 )S (:   כדלקמ&, רטי המיקרופיל�לפרט את מיקו� ותנאי האחסו& של סעל המציע  4.5.2.2

הזוכה בעצמו או באמצעות קבל& (היכ& מאוחסני� סרטי המיקרופיל� ועל ידי מי  .א
 ).משנה

 .תנאי האחסו& .ב

ותקינות החומר סודיות , ואמצעי� להגנה על שלמותידניות ואוטומטיות בקרות  .ג
 .המופעלי� על ידי הזוכה, אור- זמ&המאוחס& ל
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4 .  דרישות אבטחת המידע 6
 כללי 4.6.1

הדרישות וההתחייבויות המוגדרות להל& ה& בנוס� לדרישות ולהתחייבויות המוגדרות  4.6.1.1
 �הזוכה יתחייב למלא את כל דרישות הביטחו& ואבטחת   .0.7.4  ובנספח 0.7.4 בסעי

 . זההמידע המפורטי� במכרז

 לשמור בסודיות מלאה ומוחלטת את תוכנ� ופרטיה� של המסמכי� הזוכה מתחייב 4.6.1.2
 שיעסקו בביצוע ו ומורשיו על ידי המוסד ולאפשר גישה אליה� א- ורק לעובדילושיימסרו 

 .ההסכ�

שלא יתבצעו שינויי� כלשה� במידע שנמסר לו או בקבצי , הזוכה יתחייב לדאוג לכ-  4.6.1.3
 .הסריקה והצילו�

ליי� לאבטחת אאת התנאי� הפיזיי� האופטימלשכת השירות דרש לספק באתרי הזוכה נ 4.6.1.4
הפלטי� והתוצרי� האחרי� , הקבצי�, תקינות ושלמות המסמכי�, סודיות, פרטיות

כמפורט בסעי� , שימסרו לו על ידי המוסד או שיופקו על ידו במהל- מת& השירות למוסד
דרישות הסודיות , בדרישות חוק הגנת הפרטיות,  לעמוד בדרישות מכרז זהוהכול כדי  4.5 

 . תקנות ותקני� רלבנטיי�, חוקי�, ואבטחת המידע 
לנקוט הזוכה מתחייב . מהימנותו ושמירה על סודיותו, הזוכה אחראי לבטיחות המידע 4.6.1.5

או /או הנתוני� ו/ ובכל האמצעי� הדרושי� לשמירת� ואחסונ� הבטוח של כל המסמכי�
, או שיופקו על ידו במהל- מת& השירות למוסד  על ידי המוסדו שיימסרו למצעי המחשב

הכול , ולו  שנמסרכפיולהשיב� למוסד כשה� תקיני� ושלמי�  במקו� מוג& ומאובטח
�ובהתאמה מלאה לכל החוקי� והדיני� הנוגעי� לאחזקת מידע אישי או מידע אחר  בכפו

, המפרטות בי& היתר, י תקנות הגנת הפרטיות”ועפ 1981א "תשמ לפי חוק הגנת הפרטיות
  .את תנאי החזקת המידע ושמירתו

 מנהל חטיבת מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מתחייב הזוכה לבצע את כל דרישות 
 .מוסדאבטחת המידע ב

סיו& יח,  לעשות שימוש בכלי� המבטיחי� שהמידע ינוהל באופ& המבטיח שלמותהזוכהעל  4.6.1.6
 וסדגרו� למעלולה לאשר , למנוע חשיפת מידע וני� ושימוש מבוקר בה�וזמינות הנתו

 .נזק כלשהואאו למבוטחי המוסד /ו
, המשמש לביצוע העבודה על פי מכרז זה, הזוכה מתחייב לא לחבר את מער- המחשוב שלו 4.6.1.7

 .   או לא לחברו לאינטרנט בכלל, FIREWALLאלא באמצעות , לאינטרנט
הנוגעי� למת& השירותי� על פי , וי� כלשה� ממשרדימסמכ/פלטי�לא יוציא  הזוכה 4.6.1.8

 .נציג מוסמ- ומוכר של המוסד דרש זאת ממנו, אלא א� כ&, הסכ� זה
,  יהיו רשאי� לערו- ביקורות במשרדי הזוכה,לרבות אג� הביטחו& במוסד, נציגי המוסד 4.6.1.9

י ”כמתחייב עפ, לסקור את תהליכי העבודה ולוודא שהחומר של המוסד מוחזק ומוג& 
 .התקנות והנהלי�
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   קצי� בטחו� ונהלי בטחו� 4.6.2
 )S.  (המציע יפרט הא� הוא מעסיק קצי& בטחו& במשרדיו ובאיזה היק� משרה 4.6.2.1

סקרי אבטחה ובקרות שהוא מפעיל לוודא מילוי קפדני של כל , המציע יפרט בקצרה נהלי� 4.6.2.2
 . הנחיות הביטחו& והבטיחות בלשכת השירות

בהתייחס לבדיקת מהימנות העובדי� , א"ו& כהמציע יפרט בקצרה נהלי גיוס וסינ 4.6.2.3
 .'בדיקות סיווג בטחוני  וכדו, תעודת יושר, המועסקי� על ידו

 )S  ( בלשכת השירותאבטחת המידעתשתיות טכנולוגיות ל 4.6.3
על המציע לפרט כיצד הוא מבצע מידור והפרדת סביבות ושמירה על הסודיות והפרטיות  4.6.3.1

 . של הקבצי� והנתוני� השייכי� ללקוחות

שרתי� ובתחנות העבודה של על המציע לפרט את אמצעי אבטחת המידע שהוא מפעיל ב 4.6.3.2
, מערכת הרשאות חזקה, FIREWALLS, תוכנות אנטי וירוסלרבות , לשכת הייצור

 .'מערכות אבטחת מידע והגנה בפני סיכוני� חיצוניי� ופנימיי� וכדו

4 .  מנהל השירות מטע� הזוכה 7
שירכז , בעל כישורי� מתאימי� וניסיו& רלוונטי קוד� , ו ימנה נציג בכיר וקבוע מטעמהזוכה 4.7.1

ניהולית בכירה כלפי " כתובת"וינהל את כל השירותי� שיינתנו מטע� הזוכה למוסד ויהווה 
 "). מנהל השירות "–להל& (, לכל עניי& הקשור למימוש מכרז זה, המוסד

ממלא . היעדרויותעל הזוכה למנות ממלא מקו� קבוע למנהל השירות למקרה של , כמו כ& 4.7.2
 .המקו� יהיה בקיא ומעודכ& בכל פרטי השירותי� והעבודות הנדרשי� על ידי המוסד

.  יעשה באישור המוסד מראשהזוכהמטע�  או מחלי� למנהל השירותהשירות מינוי מנהל  4.7.3
, המוסד יהא רשאי לדרוש מהזוכה החלפת מנהל השירות כשאי& המוסד חייב לנמק דרישה זו

 .חלפתו של זה מיד לאחר קבלת הדרישה האמורהוהזוכה ידאג לה
על המציע לפרט את שמ� של מנהל השירות המיועד וממלא מקומו ואת ניסיונ� המקצועי  4.7.4

 )S(  .4.1.1 לטבלת פרטי המציע בסעי� במענה , והניהולי

רי� מיוחדי� ג� לאחר מנהל השירות וממלא מקומו יהיו זמי& בשעות העבודה הרגילות ובמק 4.7.5
 .שעות הפעילות הרגילות
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4 .  נהלי עבודה עיקריי� 8
 היערכות והתארגנות למימוש ההסכ� 4.8.1

 יו� מקבלת הודעת המוסד על 60בתו- , על פי מכרז זהעל הזוכה להיער- למימוש ההסכ�  4.8.1.1
 .זכייתו במכרז זה

 טסטי� 4.8.2
דשות שימסרו לו בפרט עבודות ח, על הזוכה לבצע בדיקות מקדימות לפני ביצוע כל עבודה 4.8.2.1

כדי לוודא שהעבודה תתבצע על פי הנחיות המוסד , 'שינויי� במפרטי סריקה וכדו, לביצוע
שימסרו לזוכה , סמכי�מ 0500כלפחות מדג� מייצג של הטסטי� יכללו . ובאיכות הנדרשת

   .על ידי המוסד

תוצרי עד לאישור , ל סבב בדיקות יתבצעו על חשבו& הזוכהכבכל היק� שהוא ובהטסטי�  4.8.2.2
   .הבדיקה על ידי המוסד

 נהלי כוח אד� 4.8.3
כה יעסיק בביצוע העבודות א- ורק עובדי� מטעמו בעלי מיומנות טובה ומספקת הזו 4.8.3.1

 . לביצוע העבודות
 .במידת האפשר, קבועי� לביצוע עבודות עבור המוסדהזוכה יתחייב להקצות עובדי�  4.8.3.2

עובד כלשהו בכל הנוגע  לסד יהא רשאי  לדרוש מהזוכה בכל עת הפסקת העסקתו שהמו 4.8.3.3
בביצוע העבודות ולדאוג , הזוכה יהיה חייב להפסיק העסקתו של עובד זהו, הלפעילות הזוכ

הזוכה לא . אי& המוסד חייב לנמק דרישתו זו. למחלי� ברמה נאותה ותו- חפיפה מסודרת
כתוצאה מהפסקת העסקתו , א� ייגר�, יהיה זכאי לכל פיצוי בגי& הפסד או נזק שייגר�

 . ור עובד כאמשל
 דוחות 4.8.4

ח סיכו� משלוח "הזוכה יצר� לכל משלוח של תוצרי העבודה שימסרו לידי המוסד דו 4.8.4.1
. ודוחות נוספי� על פי דרישת המוסד במבנה ספציפי שיתוא� בי& המוסד לבי& הזוכה

וה& כקובצי מחשב ) HARDCOPY(חות מודפסי� "הדוחות יוגשו למוסד ה& כדו
)SOFTCOPY  ( בפורמטEXCEL  . 

 :צרור/מעטפה/ארגז/ח סיכו� משלוח יכלול את הפרטי� הבאי� לכל משלוח"דו 4.8.4.2
, צרור/מספר מעטפה, מספר ארגז, קוד סני�, תארי- המשלוח, מספר המשלוח, סוג החומר

כ  "סה, כ שוברי� שנסרקו"סה, כמות המסמכי� כפי שהוזנה למערכת וכפי שנסרקה בפועל
כ דפי� "סה, כ דפי� שנסרקו בצבע" סה, שנסרקוA3כ דפי� "סה,  שנסרקוA4דפי 

מסמכי� /כ שוברי�"סה, כ קבצי תמונות שנוצרו לכל מעטפה"סה, שנסרקו בגווני אפור
, מידע על שגיאות בתהלי- הייצור, או נחתמו בחתימה דיגיטאלית/שצולמו למיקרופיל� ו

פרוט התשלומי� מאת המוסד והתשלו� הכולל , סיכו� הנתוני� ביחס לכל המשלוח
 .  ותו המשלוח ונתוני� נוספי� על פי דרישת המוסדלא

הכולל את הנתוני� הבאי� לכל סוג חומר שנסרק , ח סיכו� חודשי"הזוכה יעביר למוסד דו 4.8.4.3
כ תשלו� ושורת סיכו� "סה, כ עמודי�"סה, כ מסמכי�"סה, סוג החומר: בחודש הקוד�

 .E-MAIL מצעות בא, ח האמור יועבר בתדירות חודשית קבועה"הדו. לכל סוגי החומר
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רבעוני וחודשי , בחת- שנתי, הזוכה יידרש להעביר למוסד דוחות סטטיסטיי� מצטברי� 4.8.4.4
עמידה , מידע על שגיאות, הכוללי� מידע על כמויות המסמכי� לסוגיה� שיסרקו על ידו

  . פרוט התשלומי� ונתוני� נוספי�, ביעדי האיכות המוגדרי� במכרז
ות ולהוסי� דוחות חדשי� על פי צרכיו מעת לעת המוסד רשאי לעדכ& את מבנה הדוח 4.8.4.5

 .והזוכה יספק את הדוחות המבוקשי� על פי דרישת המוסד וללא תוספת תשלו�

 ). S( לעיל 4.8.4.4 בהתא� לנדרש בסעי� , המציע יצר� דוגמאות של דיווחי� סטטיסטיי� 4.8.4.6
  מעקב ביצועבקרה ו 4.8.5

 ועל כלל חזרתוה העברת החומר מהמוסד לזוכה וה שוטפת על הזוכה יבצע מעקב ובקר 4.8.5.1
 .באמצעות מערכת מידע ממוחשבת, למוסדהשירותי� שניתני� על ידו 

סיכו� ח "תעודת משלוח מפורטת וג� דו, לכל משלוח היוצא ממשרדיו למוסדיצר� הזוכה  4.8.5.2
י� המפרט את כמות הטפסי� שעובדו בכל אחד מהנושא 4.8.4כמפורט בסעי� , משלוח

תו- פרוט לפי סוגי , הנכללי� באתו המשלוח ופרוט התשלו� המגיע לזוכה בגי& משלוח זה
  דוחות הביצוע יועברו למוסד ג� כקוב. .ובהתא� למחירי� בהצעת הזוכה, טפסי�
 .נתוני�

ברמה של כל , על הזוכה לנהל מעקב ממוחשב אחר ביצוע הזמנות העבודה שיקבל מהמוסד 4.8.5.3
טוס א שה& הזוכה וה& המוסד יקבלו תמונה שלמה ועדכנית על סטכ-, מוצר ומוצר בהזמנה

 .הביצוע של כל הזמנה והזמנה בכל רגע וזמני הביצוע של כל עבודה ועבודה

  בתדירות שבועית  EXCELהזוכה יתחייב להעביר למוסד קוב. מעקב ביצוע בפורמט  4.8.5.4
וזאת , סיו�/יצועאשר יכלול דיווח מצב מעודכ& אחר הזמנות העבודה בתהליכי ב, קבועה

 המבנה המדויק של קוב. מעקב ביצוע יסוכ�   .ללא דרישת תוספת תשלו� מאת המוסד
 . בי& הצדדי�

למידע התפעולי הנוגע נציג המוסד יוכל לגשת מרחוק ובאופ& מקוו&  הא� , המציע יפרט 4.8.5.5
טוס ביצוע אלעקוב ולהתעדכ& אחר סט, בדוחות בקרהכדי לעיי& , לעבודות של המוסד

 )S  (.ות המוסדעבוד

 יכה שוטפת במוסד בתפעול המערכתמת 4.8.6
ההתאמות הנדרשות על חשבונו את כל התוכנה לסריקה ויבצע את כל הזוכה יפתח  4.8.6.1

שהמוסד , עיבוד ובדיקת כל סוגי המסמכי� ובניית קבצי הפלט,פענוח  ,מפתוח, הלסריק
 .ימציא לזוכה מעת לעת לרבות שינויי� ועדכוני� במסמכי� קיימי�

 יספק שירותי תמיכה טלפונית לכל בעיה המופנית אליו וא� צרי- יסור למשרדי הזוכה 4.8.6.2
 .בתו- שני ימי עבודה, המוסד לטפל בתקלות וזאת כחלק אינטגראלי של השירות

כחלק , התפעול  והתמיכה המוגדרי� לעיל יינתנו ללא תוספת תשלו� , כל שירותי הסיוע 4.8.6.3
 .השירותאינטגראלי של 

  העבודהעדכו� נהלי 4.8.7
מוסד יהא רשאי לשנות את נהלי העבודה המוגדרי� בסעי� זה או להוסי� נהלי עבודה ה 4.8.7.1

 ללא והזוכה יתחייב לבצע את העבודה בהתא� לנהלי� אלו, בתיאו� ע� הזוכה, חדשי�
 .תוספת תשלו�
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4 .  למוצרי תוכנה שנרכשו באמצעות הזוכהשרות שנתי  9
 ולכל  ADA SYSTEMת המוסד יהא רשאי לרכוש מאת הזוכה שירות שנתי לתוכנ 4.9.1

או ") התוכנה "0להל& (תוכנה אחרת שהמוסד ירכוש באמצעות הזוכה על פי מכרז זה 
וזאת לפי שיקול , ממנו רכש הזוכה את רישיונות השימוש בתוכנהספק לפנות ישירות ל

 .  דעתו הבלעדי של המוסד

. שקיבל השרות לתוכנה יסופק על יצר& התוכנה או על ידי סוכ& מורשה של התוכנה באר 4.9.2
 .הרשאה מאת היצר& לספק שירות לתוכנה

 לכל רישיו& שימוש ויכלול תשלו� עבור קבוע ואחידיהיה נה שרות לתוכההתשלו� עבור  4.9.3
לרבות תוספות והרחבות , תיקוני� וגרסאות חדשות לכל רכיבי התוכנה, שרות אחזקה

 .לתוכנה הבסיסית ומודולי� אופציונאליי� שהמוסד רכש או ירכוש בעתיד

 :בי& היתר, יכלול את הנושאי� הבאי�השירות לתוכנה  4.9.4
 . וטיפול בתקלות תוכנהתיקו& באגי� 4.9.4.1

מהדורות תוכנה חדשות אספקת לרבות , ושיפורי� לתוכנהשוטפי� עדכוני�  4.9.4.2
 .ליי� שיוזמנו על ידי המוסדאלרכיבי� הבסיסיי� ולרכיבי� האופציונ

 . דואר אלקטרוניאו/עדכוני התוכנה יועברו למוסד באמצעות תקליטורי� ו 4.9.4.3

 ועדכוני� בהתקנת מהדורות תוכנה חדשות, בתפעול התוכנהתמיכה טלפונית ייעו. ו 4.9.4.4
 . שונותלתוכנה ופתרו& בעיות

 וספרות טכנית אחרת לתוכנהזכות לקבלת עדכוני� ותוספות למדריכי הפעלה  4.9.4.5
 .מעת לעת,  ספק התוכנהי"שיופקו ע

 ADAת ו  במענה למחירו& תוכנADA SYSTEM  תוכנתלהמציע יפרט את מחיר השרות  4.9.5
SYSTEM� )S  (. 5.10    בסעי
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4 . 1  )SLA ( שירותתנאי אמנת ה 0

 עקרונות 4.10.1

אמנת השירות מהווה את הכלי העיקרי להגדרת מדיניות וסדרי עדיפויות למת& השירותי�  4.10.1.1
 .המבוקשי� וכלי לפיקוח על הזוכה לקיו� תנאי המכרז

שאי לגבות מאת הזוכה פיצויי� כספיי� מוסכמי� בכל מקרה של הפרה של המוסד יהא ר 4.10.1.2
  .  לפי קביעתו הבלעדית של המוסד, תנאי אמנת השירות

וזאת מבלי לפגוע , המוסד יקזז את הפיצויי� מהתשלומי� שיגיעו לזוכה מאת המוסד
 .בזכויות האחרות של המוסד לסעד בגי& הפרת תנאי המכרז ועל פי כל די&

מצב : כגו&(שנגרמה באשמת המוסד או עקב כוח עליו& , של תנאי אמנת השירותהפרה  4.10.1.3
לא תחשב  כהפרה של תנאי אמנת ) שביתה כללית במוסד או במשק, אסו& טבע, מלחמה

 . השירות על ידי הזוכה

המוסד יהא רשאי שלא למסור עבודות לזוכה לתקופה קצובה או , מבלי לפגוע באמור לעיל 4.10.1.4
עבודות שימסרו לזוכה או לחלט את הערבות או חלק ממנה או א� להקטי& את היקפי ה

להפסיק את ההתקשרות ע� הזוכה וזאת בנוס� לסעדי� אחרי� שעומדי� לרשותו של 
 .המוסד במקרה של הפרת ההסכ� על ידי הזוכה

מובהר בזאת כי אי& בפיצויי� המפורטי� להל& כדי למנוע מהמוסד הפעלת כל סנקציה  4.10.1.5
 .לרבות חילוט ערבות הביצועאחרת כנגד הזוכה 

יתבצעו על ידי הזוכה בתדירות ובכמויות שיקבעו על ידי � הנדרשי� במכרז זה שירותיה 4.10.1.6
  .בהתא� לצרכי המוסד ועל פי תוכניות העבודה של המוסד, זמ& לזמ&המוסד מ

 ברמה מקצועית י� המוגדרי� במכרז זה מוצר לספק את כל השירותי� והיתחייבהזוכה  4.10.1.7
  ובהתא�  4.10.2  בסעי�יעדי השירות המוגדרי� בהתא� ל, ות מעולהגבוהה ובאיכ

 .להנחיות הספציפיות של המוסד בכל הזמנת עבודה
המוסד יהא רשאי לדרוש , במקרי� של עבודות דחופות על פי קביעתו הבלעדית של המוסד 4.10.1.8

.  4.10.2 בסעי�  הזמני� המוגדר לוחמהזוכה לבצע את העבודה בלוח זמני� קצר יותר מ
המוסד ישתדל לתא� מראש את לוח הזמני� הדרוש ע� הזוכה והזוכה יתחייב לבצע את 

 וללא כל העבודה בהתא� לנדרש בהזמנת העבודה הספציפית חר� ההתראה הקצרה
 . תוספת עלות שהיא

לפי קביעתו הבלעדית , ינה באיכות הנדרשתעבודה כל שהיא שאיבצע  בכל מקרה שהזוכה  4.10.1.9
 באיכות הנדרשת, הזוכה יתחייב לבצע את העבודה או את חלקה מחדש, של המוסד

  .וזאת על חשבונו של הזוכה, לשביעות רצונו המלאה של המוסד
לפי קביעתו הבלעדית של , במקרה זהלקנוס את הזוכה בנוס� המוסד יהא רשאי , כמו כ&

 . זהר בסעי�המוסד ועל פי האמו

  .תנאי אמנת השרותאופ& עמידת הזוכה באחר מעקב שוט� בצע המוסד י 4.10.1.10

יו� עבודה .  אלא א� כ& צוי& אחרת, לוח הזמני� לביצוע העבודות ייספר בימי עבודה 4.10.1.11
ערבי חגי� או ימי� , חגי�, שבתות,  שעות ואיננו כולל ימי שישי24וגדר כיממה של י

 .חול המועד יחשבו כימי עבודה רגילי�ימי .  המוגדרי� כימי שבתו& במשק
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  הגדרת  יעדי השירות הנדרשי� 4.10.2

הטבלה הבאה מגדירה את יעדי השירות הנדרשי� מאת הזוכה ואת גובה הקנסות הכספיי� 
 .  במקרה של אי עמידה ביעדי רמת השירות

גובה הקנס במקרה של אי  יעד השירות הנדרש נושא 'מס
 עמידה ביעד השירות

, לרבות סריקה, של שוברי מעסיקיםקצב הביצוע  .1
אימות ותיקון , מפתוח, פענוח, צילום למיקרופילם

תוצרי הסריקה למוסד הוא לפחות מסירת שגויים ו
   . שוברים ליממה20,000

 שוברי 20,000לפחות 
 מעסיקים ליממה

מקרה בו לכל   ₪ 500
הזוכה לא עמד ביעד 

 התפוקה הנדרשת

קה והמפתוח לוח הזמנים להעברת תוצרי הסרי .2
במקרה של , למוסד לאחר אימות ותיקון שגויים

   ש"כדוגמת גל, שוברים אחרים

בהתאם להנחיות המוסד 
 בכל עבודה ועבודה

 לכל  יום איחור ₪ 500
מעבר ליום האחרון למסירת 

 .תוצרי העבודה

לוח הזמנים להעברת תוצרי הסריקה והמפתוח  .3
ל במקרה ש, למוסד לאחר אימות ותיקון שגויים

 חומר סניפים  

 ימי עבודה שניבתוך 
ממסירת משלוח החומר 

 לזוכה לביצוע

 לכל  יום איחור ₪ 500

לוח הזמנים למסירת סרטי מיקרופילם למוסד  .4
   .לאחר פיתוח הסרטים

ימי עבודה  15בתוך 
ממסירת משלוח החומר 

 לזוכה לביצוע

 לכל  יום איחור ₪ 200

מסמך /צרור/מעטפה/לוח הזמנים להמצאת ארגז .5
  לידי המוסדמקור המאוחסן במחסני הזוכה

 ימי עבודה מתאריך 3בתוך 
 דרישת המוסד

 לכל  יום איחור ₪ 50

קובץ התמונות או חלק ממנו אינו באיכות הנדרשת  .6
 .במוסד

 למשלוח ₪ 500 

לאחר אימות ותיקון שגויים על ידי , איכות הפענוח .7
 הזוכה

  שגויים 0.7%-לא יותר מ
 בכל משלוח

 למשלוח  ₪ 500

תקופת היערכות והתארגנות למימוש השירותים  .8
 הנדרשים במכרז

 יום מחתימת 60בתוך 
 .ההסכם

 לכל יום איחור  ₪ 500

שובר /לוח הזמנים לשילוב והטמעה של מסמך .9
טסט אחד או חדש למערכת הייצור לאחר ביצוע 

  .יותר לשביעות רצונו של המוסד

 ימי עבודה 10בתוך 
 זוכהממסירת הבקשה ל

 לכל  יום איחור ₪ 200

לוח הזמנים לביצוע שינוי במפרט סריקה ומפתוח  .10
לאחר ביצוע טסט אחד או יותר , של מסמך 

 .לשביעות רצונו של המוסד

 ימי עבודה ממסירת 7בתוך 
 הבקשה לזוכה

 לכל  יום איחור ₪ 200
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ת ולע .5 ו  )M(י
5 .  י ללכ 1

לימות על גבי צילו� הדפי�  בשבפרק זהעל המציע למלא את המחירוני� המוגדרי�  5.1.1
 הסעיפי� בכל אחד כל המחירוני� ועל כלחובה לענות על  . הרלבנטיי� מחוברת המכרז

עליו לפעול בהתא� לנוהל שאלות , השגות או הצעות, יש למציע שאלותבמקרה ש. מהמחירוני�
 �  של קוב.   בפורמט ג� וני� המחירכל  על המציע להגיש את,   כמו כ&. 0.3.3 הבהרה בסעי

EXCEL 0ה   עלCDלמסמכי המכרז � . שצור

.  מחירו& הספציפיבהתא� למוגדר ב, מ"ללא מע, ח" או בשבאגורותכל המחירי� יהיו נקובי�  5.1.2
 .להגשת ההצעות למכרז זהלמועד האחרו& ומעודכני� נכוני� המחירי� יהיו 

אופציות וחלופות משלימות יפורטו בנפרד .  �ואת תוכנהמחירוני� אי& לשנות את מבנה  5.1.3
 . באותה המתכונת

לצור- שקלול ההצעות כי יוב& , המציע בחר לא לנקוב במחיר שרות או פריט מסוי�במקרה ש 5.1.4
במידה . מבי& כל ההצעותהשירות או הפריט מוצעי� למוסד במחיר הגבוה ביותר שהוצע 

לפי קבע יתשלו� ה, פריט האמורידרש לבצע את השירות האמור או לספק את היזוכה וה
, מופיע בהצעות שהשתתפו במכרז זה ביחס לשרות או הפריט האמורי�ממוצע ההמחיר ה

 . ויהיה חלק בלתי נפרד מההסכ� שיחת� ע� הזוכה

ת וומחירי הבסיס יחייבו את הזוכה לאור- כל תקופת ההסכ� ותקופהכספיי� כל התנאי�  5.1.5
י ”ותר מזוכה אחד ויחלק את הזמנות העבודה עפג� א� יבחר המוסד י, תהיינההארכה א� 

היקפי העבודות והשירותי� על מכרז זה בי& מספר זוכי� וג� במקרה של הקטנה או הגדלה של 
  .פי מכרז זה

כמות כל ובמ& הזוכה שירותי� כל שה� אי& המוסד מתחייב להזמי& , מודגש ומובהר בזאת כי 5.1.6
 הערכת ודירוג ההצעות למכרזלש�  רכות בלבדהכמויות המפורטות במחירוני� הינ& הע. שהיא

י המוסד מעת "השירותי� הנדרשי� והכמויות הנדרשות יקבעו ע. ואינ& מחייבות את המוסד
  .בהתא� לצורכי המוסד ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ויוזמנו מאת הזוכה, לעת

בהצעת  המתאי�על פי המחירו& , המוסד ישל� לזוכה עבור השירותי� המפורטי� במכרז זה 5.1.7
בכפו� לאישור נציג המוסד ו,  בפועלשיבצע הזוכה, הזוכה בהתא� לכמויות ולפרוט העבודות

 .המוסמ- על קבלת תוצרי הסריקה לשביעות רצונו המלאה

עבור תשלו� יכללו יהיו קבועי� וסופיי� ו, כל המחירוני� בפרק זהב, שיציע הזוכההמחירי�  5.1.8
איסו� החומר : לרבות,  הנדרשי� במכרז זהמרכיבי העבודהכל עבור הוצאות הזוכה וכל 

אימות , ת נתוני�הקלד, פענוח אוטומטי, סריקהביצוע , מסמכי�ת ההכנ, אתרי המוסדמ
לכל מעטפה המוצמדות  משלוחהתעודות סריקה והקלדת נתוני� מתו- , תיקו& שגויי�נתוני� ו

 ,תימה דיגיטאליתח, צילו� למיקרופיל�, בדיקות איכות, בניית קבצי�, טסטי�, ולכל צרור
כל דיווחי� שוטפי� למוסד , הובלות ושליחויות, העברת התוצרי� למוסד, )תקליטורי� (מדיות

ואשר לא נכתב במפורש על פי מכרז זה הוצאה אחרת שתידרש לביצוע מושל� של השירות 
   .ה יהיה בנפרדרכי התשלו� עבו, במכרז זהלגביה 

 .בהצעת המציע למכרז זה המופיעי� � ירימחמחיר על הכל תוספת זוכה לא  תשול� ל
 . להל&5.4 מוגדר בסעי�  מפתוחאופ& תמחור שירותי הסריקה וה 5.1.9
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5 .  נוהל הגשת חשבונית  2
 . משלוח/הזוכה יגיש למוסד חשבונית נפרדת עבור כל הזמנת עבודה 5.2.1

.  4.8.4 כאמור בסעי� , בוניתכתנאי מקדי� לטיפול בחשח סיכו� משלוח "דויש לצר� לחשבונית  5.2.2
  .  באמצעות הדואר אלקטרוניEXCEL  יוגש למוסד ג� כקוב.משלוח ח סיכו� "דו

   .ומבנה הקוב.ח הסיכו� "מוסד ימסור לזוכה את הפורמט המדויק של דוה 5.2.3

5 .  תנאי התשלו� וההצמדה  3
 שלאחר המועד 18 0ו החל מהחודש היהיו קבועי� ויתעדכנ, כל המחירי� בהצעת המציע 5.3.1

כאשר המדד הבסיסי הוא המדד , וזאת על פי מדד המחירי� לצרכ&, האחרו& להגשת ההצעה
 18בחלו� תקופה של "). המדד הבסיסי: "להל&(הידוע ביו� האחרו& להגשת ההצעות למכרז זה 

 .   חודשי�6 0עדכו& המחירי� יתבצע אחת ל, חודשי�

יחול שינוי במדד ,  החודשי� הראשוני� של ההתקשרות18ל- כי א� במה, מובהר בזאת 5.3.2
שיעור : תיעשה התאמה לשינויי� כדלקמ&,  ומעלה מהמדד הבסיסי4%ושיעורו יעלה לכדי 

 . לבי& המדד הקובע במועד הגשת כל חשבונית, ההתאמה יתבסס על השוואה בי& המדד הבסיסי
 30יעשה תו- , המוגדרי� במכרז זהלכל סוגי השירותי� ומוצרי העבודות , התשלו� מהמוסד 5.3.3

המחיר שבחשבונית לא ישא הצמדה ,  ימי� אלה30במש- . יו� ממועד קבלת החשבונית במוסד
 ועד למועד 031ריבית החל מהיו� ה, תתווס� למחיר בחשבונית,   לאחר מכ&.או ריבית כלשה&/ו

 . בהתא� לריבית החשב הכללי במשרד האוצר, ביצוע התשלו�
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5 .  שירותי הסריקה והמפתוחשיטת תמחור  4

 הזוכהספק שי, סעי� זה כולל הנחיות לאופ& חישוב התשלו� לזוכה עבור שרותי הסריקה והמפתוח
,  שוברי�:החומרי� הבאי�סוגי בהתא� ל, על פי הזמנות העבודה של המוסד מזמ& לזמ&, למוסד

 .תיקי מסמכי�, מסמכי� שאינ� שוברי�

 שוברי� בתמחור גלובליומפתוח ה סריק 5.4.1

יבוצעו במחיר , ש ושוברי� אחרי�"גל, כדוגמת שוברי מעסיקי�, �מסמכי� מסוג שוברי 5.4.1.1
 .קבוע ואחיד לכל סוג שובר

בהתא� לסוגי ,  של כל סוג שוברלסריקה ולמפתוח) גלובלי( כולל המציע יפרט מחיר 5.4.1.2
.  5.5  בסעי� במחירו& סריקה ומפתוח של שוברי� בתמחור גלובליהמופיעי�  �שובריה

המחיר המבוקש יכלול תשלו� עבור סריקת השובר משני צדדיו וכמו כ& תשלו� עבור 
וג� ,  בהתא� למפרט הסריקה המתאי� לאותו סוג שובר,מפתוח מלא של השוברופענוח 

 .צילו� השובר למיקרופיל� על פי דרישת המוסד

ובכפו� , ק וימפתח בפועלשהזוכה יסרובהתא� למספר השוברי�  המוסד ישל� לזוכה 5.4.1.3
 .לקבלת תוצרי הסריקה לשביעות רצונו המלאה של המוסד

יהיה , וג שהואכי התשלו� עבור החתמה דיגיטאלית של שוברי� מכל ס, מובהר בזאת 5.4.1.4
, המוסד לא ישל� לזוכה כל תוספת מחיר עבור החתמה דיגיטאלית. כלול במחיר הסריקה

ה הנדרשות להפעלת חתימה דיגיטאלית על למעט עלות חד פעמית להקמת תשתיות התוכנ
 .  להל&5.9 כמפורט במחירו& שירותי� משלימי� בסעי� , פי הנחיות המוסד

 תמחור של סוגי שוברי� חדשי� 5.4.1.5

ונבדל מהשובר , שובר חדש הוא שובר בנושא חדש לחלוטי& או שובר שמחלי� שובר קיי�
או /בסוג השדות ואו / השדות ובמספראו / ובגודל הטופס או/ ו היש& בעיצוב הטופס

המוסד יכי& וימסור לזוכה מפרט סריקה ומפתוח . בשיטת פענוח השדות ועיבוד הטפסי�
 נתו& שיקול דעת הבלעדי לקבוע הא� בלבדכי למוסד , מודגש בזאת.  לכל סוג שובר חדש

 .מדובר בשובר חדש או בעדכו& של שובר קיי�
  :ריקה ומפתוח של שובר חדש יחושב כדלקמ&התשלו� עבור ס

מחירו& שרותי שיציע הזוכה בסריקת השובר משני הצדדי� בהתא� למחיר תשלו� עבור 
 �אשר יחושב , השובר החדשמפתוח תשלו� עבור +  5.7 סריקה וצילו� למיקרופיל� בסעי

, פל במחיר שדה המפתח מאותו הסוג מוכמספר שדות המפתחסכו� המכפלות של לפי 
 . 5.8 שדות נתוני� בסעי� /שיציע הזוכה במחירו& שדות מפתח

או שדות נתוני� מהסוג /המוסד ישל� לזוכה א- ורק עבור שדות מפתח ומודגש כי 
 �ר כל יתר שדות האחרי� הנכללי� בקבצי התשלו� עבו.    לעיל2.7.14.1 המתואר בסעי

כלול במחיר שרותי הסריקה המפתוח ובקבצי הנתוני� שייצור הזוכה יגול� ויהיה 
 .והמפתוח
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 תמחור שינויי� ותוספות בשוברי� קיימי� 5.4.1.6
של שוברי� בתמחור   והמפתוחהמוסד יבקש להכניס שינויי� במפרטי הסריקהשבמקרה 

תבסס על המחיר של החדש יהמחיר ,  שדות מפתחתוספת או גריעה של: כגו&, גלובלי
שיציע הזוכה בהתא� למחירי� , המקורי בתוספת או בקיזוז עלות השינויי� השובר

 �  .  להל&5.8 במחירו& מפתוח שדות בסעי

שינויי� שעלות� המצטברת מוערכת בתוספת או בהפחתה של עד , על א� האמור לעיל
כפי שיוצע על ידי הזוכה , לא יגרמו לשינוי במחיר השובר חיר השובר המקורי ממ10%

 .בהצעתו למכרז זה

 בתמחור גלובלימסמכי�  ומפתוח הסריק 5.4.2

מהסכו�   יהיה מורכב, שאינ� שוברי�,מסמכי�לזוכה עבור סריקה ומפתוח של  התשלו�  5.4.2.1
תשלו� עבור  + צילו� למיקרופיל�, תשלו� עבור סריקת הדפי�: הרכיבי� הבאי�של 

  .מפתוח המסמכי�

העמודי� בהתא� למספר , המוסד ישל� לזוכה עבור הסריקה והצילו� למיקרופיל� 5.4.2.2
דהיינו לפי , לאחר ביטול אוטומטי של עמודי� ריקי� וטיוב התמונות, הסרוקי� בפועל

ובכפו� , מספר קבצי התמונות שיכללו בתוצרי הסריקה והמפתוח שימסור הזוכה למוסד
ובהתא� ,  לשביעות רצונו� האמורי� תוצריהג מוסמ- של המוסד על קבלת לאישור נצי

 מחירו& שרותי סריקה וצילו� – 5.7 בסעי� מחירי� שיציע הזוכה בהצעתו למכרז זה ל
 .למיקרופיל�

או כל מסמ- אחר שאינו כדוגמת מסמכי סניפי� , המפתוח של מסמכי� שאינ� שוברי� 5.4.2.3
בהתא� לסוג המסמ- במחירו& מפתוח , יבוצע באופ& גלובלי במחיר קבוע ואחיד, שובר

  �בהתא� למספר המסמכי� שהזוכה יסרוק וימפתח  ו5.6 מסמכי� בתמחור גלובלי בסעי
ובכפו� לאישור נציג מוסמ- של , לאחר אימות השדות המפוענחי� ותיקו& שגויי�, בפועל

  . הסריקה והמפתוח לשביעות רצונועל קבלת תוצריהמוסד 
ללא תלות במספר , התשלו� עבור מפתוח המסמכי� יחושב פע� אחת למסמ- :הערה

  .העמודי� במסמ-

המוסד . כי התשלו� עבור החתמה דיגיטאלית יהיה כלול במחיר הסריקה, מובהר בזאת 5.4.2.4
 עלות חד פעמית להקמת למעט, לא ישל� לזוכה כל תוספת מחיר עבור החתמה דיגיטאלית

כמפורט , תשתיות התוכנה הנדרשות להפעלת חתימה דיגיטאלית על פי הנחיות המוסד
 � .  להל&5.9 במחירו& שירותי� משלימי� בסעי

שיימסר לו לביצוע , מסמכי� בתמחור גלובלימשלוח של לזוכה עבור הכולל התשלו�   5.4.2.5
 : הבאה בהתא� לנוסחה יחושב

    x   [Bמספר המסמכי� x   [A  +   ]מספר קבצי התמונות שנוצרו [= תשלו� כולל 

A  0 גווני אפור או סריקה    , צבע, שחור לב&( מחיר סריקת עמוד בהתא� לגודל העמוד וסוג הסריקה
 .)ידנית

B  0-בהתא� לסוג המסמ- במחירו& מפתוח מסמכי� בתמחור גלובלי בס,  מחיר מפתוח מסמ  �עי
 5.6. 
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 מסמכי� חדשי� תמחור  5.4.2.6

 5.6 בסעי� המפתוח של מסמ- חדש יקבע בהתא� למחיר שיציע הזוכה בהצעתו למכרז זה 
 .שדות הנתוני�  באותו המסמ-/בהתא� למדרגת מספר שדות המפתח, למפתוח מסמ-

  סניפי�במסמכישינויי� ותוספות תמחור  5.4.2.7

של מסמכי� קיימי�   והמפתוחהמוסד יבקש להכניס שינויי� במפרטי הסריקהשבמקרה 
החדש יקבע המחיר , תוספת או גריעה של שדות מפתח: כגו&, שאינ� מסמכי סניפי�

 �בהתא� ,  למפתוח מסמ-5.6.8בהתא� למחיר שיציע הזוכה בהצעתו למכרז זה בסעי
לאחר התוספות (הנתוני�  במסמ- המעודכ& שדות /למדרגת מספר שדות המפתח

 ).והשינויי�
שינויי� שעלות� המצטברת מוערכת בתוספת או בהפחתה של עד , על א� האמור לעיל

כפי שיוצע על ידי הזוכה , המסמ-לא יגרמו לשינוי במחיר  המקוריהמסמ-  ממחיר 10%
 .בהצעתו למכרז זה

 סמכי סניפי� שאינ� משינויי� ותוספות במסמכי� קיימי�תמחור  5.4.2.8

של מסמכי� קיימי�   והמפתוחהמוסד יבקש להכניס שינויי� במפרטי הסריקהשבמקרה 
החדש יקבע המחיר , תוספת או גריעה של שדות מפתח: כגו&, שאינ� מסמכי סניפי�

 �בהתא� , למפתוח מסמ- 5.6.8בהתא� למחיר שיציע הזוכה בהצעתו למכרז זה בסעי
לאחר התוספות (תוני�  במסמ- המעודכ& שדות הנ/למדרגת מספר שדות המפתח

  ).והשינויי�

  ומפתוח תיקי�ה סריק 5.4.3

, תיקי כוח אד�, תיקי לשכות: כדוגמת, 0.2.21 כהגדרת� בסעי� , תיקי�הזוכה יסרוק  5.4.3.1
נפגעי פעולות תיקי , תלויי�תיקי , ילד נכהתיקי , ר"פשתיקי , גבייהתיקי , גמלאותתיקי 

  .בהתא� למפרטי הסריקה והמפתוח הספציפיי� לכל סוג תיק, 'הסכמי� וכדותיקי , בהאי

תשלו� עבור : יורכב מסכו� של שלושה מרכיבי�, תיקי�ת התשלו� לזוכה עבור סריק 5.4.3.2
  .תשלו� עבור מפתוח+ תשלו� עבור סריקה + הכנת התיק לסריקה 

  בתוספת תשלו� עבור הכנת 5.4.2.5 יחושב בהתא� לאמור בסעי�  התשלו� הכולל 
, אשר יחושב בהתא� למספר הדפי� בכל תיק, 2.4 כאמור בסעי� , התיק לסריקה

 לרמת בהתא�, 5.9 רותי� משלימי� בסעי� יובהתא� למחיר שיציע הזוכה במחירו& ש
 .ההכנה הנדרשת על ידי המוסד

הכנת התיק לסריקה יחושב לפי מספר התשלו� לזוכה עבור , מבלי לפגוע באמור לעיל 5.4.3.3
התשלו� לזוכה עבור הסריקה יחושב בהתא� למספר העמודי� . הדפי� בכל תיק

התשלו� לזוכה עבור . הסרוקי� בכל תיק לאחר ביטול אוטומטי של עמודי� ריקי�
כאמור במפרט הסריקה והמפתוח , התא� למספר המסמכי� בכל תיקהמפתוח יבוצע ב

 .2.1ב בנספח "המפרטי� העיקריי� רצ.  המתאי� לכל סוג תיק

דפי הכריכה , היה והמוסד יבקש לסרוק ולקלוט  שדות מפתח ג� מהכריכה של התיק 5.4.3.4
& ויכללו במניי, כחלק מהכנת התיק לסריקה, יצולמו על ידי הזוכהאלו  )או גב/חזית ו(

 . המסמכי� הכלולי� בתיקי�של  ומפתוח ההדפי� לצור- חישוב התמורה עבור סריק
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 מחירוני� 5.4.4

 :על המציע למלא את המחירוני� הבאי�

' מס
� סעי

 הנחיות למילוי המחירוני� ש� המחירו�

מחירו� סריקה ומפתוח של  5.5 
  בתמחור גלובלי�שוברי

בהתא� לסוגי , המציע יפרט מחירי� גלובליי� לסריקה ולמפתוח
המחיר המבוקש יכלול תשלו� עבור סריקת השובר משני . �שובריה

 בהתא� ,מפתוח מלא של השוברוצדדיו וכמו כ& תשלו� עבור פענוח 
 .לאמור במפרט הסריקה המתאי� לאותו סוג שובר

תוח מסמכי� מחירו� מפ 5.6 
 בתמחור גלובלי

 המציע יפרט את המחירי� המבוקשי� למפתוח קומפלט של מסמכי
מספר שדות למדרגת בהתא� , כל מסמ- אחר, סניפי� וכמו כ&

 5�7,  שדות4עד :  לדוגמא,שדות הנתוני� המופיעי� בו/המפתח
 .' שדות וכדו8�10, שדות

 וצילו� מחירו� סריקה 5.7 
 למיקרופיל�

, צדדית0המציע יפרט את המחירי� המבוקשי� לביצוע סריקה דו
גווני , צבע, שחור לב&(בהתא� לגודל הד� ובהתא� לסוג הסריקה 

ברזולוציה , הסריקה תתבצע משני צדדי הד�).  סריקה ידנית, אפור
200/300 DPI ,המציע ינקוב .   עבודה בהתא� לדרישת המוסד בכל

 .דהיינו מחיר לקוב. תמונה אחד, מוד סרוק קומפלטבמחיר של ע

מחירו� מפתוח ופענוח שדות  5.8 
 שדות נתוני�/מפתח

המציע יפרט מחירי� קבועי� וסופיי� למפתוח של שדות 
 .בהתא� לסוג השדה במסמ- המקור, שדות נתוני�/מפתח

תוספות ושינויי� של שוברי� חדשי� ולתמחור מחירו& זה ישמש 
 ובמסמכי סניפי� בשוברי� קיימי�או שדות נתוני� /שדות מפתח ו

 .בלבד

המציע יפרט מחירי� של שירותי� ואופציות שונות הנדרשות  מחירו� שירותי� משלימי� 5.9 
  כל השירותי� והאופציות מודגש בזאת כי חובה לענות על. במכרז

 .הנדרשי�

מחירו� רכישת מוצרי תוכנה  5.10 
 באמצעות הזוכהוחומרה 

שרות , הרחבות, תוספות, רישיונות שימושהמציע יפרט מחירי� של 
 מחיר שעת ,&וכמו כ,  ADA SYSTEM  ותחזוקה של תוכנת 

� ופיתוחי� בתוכנה על פי עבודה של יוע. מומחה לביצוע שינויי
 ושיעור עמלה באחוזי� לרכישה של מוצרי תוכנה צרכי המוסד

 .באמצעותו, הרלבנטיי� למכרז זה, וחומרה של צדדי� שלישיי�

המציע יפרט מחיר מבוקש חד פעמי להפעלה של שרת חתימות  מחירו� חתימה דיגיטאלית 5.11 
 .ל אחת מאפשרויות המימוש המוגדרות במכרזבכ, דיגיטאליות
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5 .  תמחור גלובלי� במחירו� סריקה ומפתוח שוברי  5
אלא א� כ& נכתב , A4  ה� טפסי� בגודל של שליש) 0.2.17 כהגדרת� בסעי� (כל השוברי�  5.5.1

 .200DPIהסריקה תתבצע  בשחור לב& ברזולוציה של . במפורש אחרת

, מפתוח וצילו� למיקרופיל�, קבוע וסופי לסריקה, )מחיר כולל (נקוב במחיר גלובליהמציע י 5.5.2
 המחיר המוצע לכל סוג שובר יכלול סריקת השובר .בהתא� לסוגי השוברי� המפורטי� להל&

,  על פי האמור במפרט הסריקה המתאי� לאותו השוברמפתוח מושל� קומפלטומשני הצדדי� 
 .2.1ב בנספח "והרצ

 על ידי הזוכה וימסרו מופתחו בפועליסרקו ויבהתא� למספר השוברי� ש, ל� לזוכההמוסד יש 5.5.3
 .לשביעות רצונו המלאה, למוסד

לרבות , המחירי� המוצעי� יכללו את כל מרכיבי העבודה הנדרשי� במכרז זה, כאמור לעיל 5.5.4
ביצוע בדיקות תקינות ובדיקות לוגיות על השדות , או הקלדה ידנית/פענוח אוטומטי ו

, בניית קבצי� על פי מפרטי הסריקה והנחיות המוסד, תיקו& שגויי� ואימות, פוענחי�המ
הובלות , עלויות ניהול ותפעול שוט�, ביקורת איכות, העברת תוצרי הסריקה למוסד, טסטי�

 .שתידרש לביצוע מושל� של השירות,  של הזוכה וכל הוצאה אחרת המוסדאתריאל ומאת 
 .לעיל 5.4.1.5 יבוצע בהתא� לאמור בסעי� התשלו� עבור שוברי� חדשי�  5.5.5
5.5.6  � .  לעיל5.4.1.6 התשלו� עבור שינויי� ותוספות יבוצע בהתא� לאמור בסעי
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  בתמחור גלובלי� סריקה ומפתוח של שוברימחירו�  5.5.7

הערכת  יחידת מדידה סוג השובר 'מס
כמות 
 שנתית

באגורות ללא ' חיר יחמ
  כולל צילום מ"מע

 למיקרופילם

ש ושוברים לא "שוברי גל.1
,  אחריםיישומיים

, 0.2.15 כהגדרתם בסעיף 
קבלות , מזונות: כדוגמת
, הוראות קבע, חוזרות

, הצהרות קופת חולים
חופשה ללא , תקבולים
 הכשרה מקצועית, תשלום

 .ושוברים אחרים

שובר אחד על שני צדדיו 
 סריקה ומפתוח –

 קומפלט

3,000,000 

 

 102שוברי מעסיקים .2
,  אחריםיישומייםושוברים 

, 0.2.14 כהגדרתם בסעיף 
, פנסיונרים: כדוגמת

ש "גל, הכשרה מקצועית
עובדים תושבי חוץ , חלקי

 . יםושוברים אחר

 סריקה משני -שובר אחד
הצדדים ומפתוח 

 102בשוברי (קומפלט 
מפתוח חזית השובר 

 ).בלבד
2,900,000 

 

  -  8103 -שוברי מעסיקים.3
קליטת נתונים ומפתוח 

 .ללא סריקה, בלבד

שורת נתונים אחת מגב 
 10,000,000 .השובר

 

שובר אחד על שני צדדיו  שוברי משק בית.4
 סריקה ומפתוח –

 קומפלט
250,000 

 

שובר אחד על שני צדדיו  שוברי משק בית חדש .5
 סריקה ומפתוח –

 קומפלט
500,000 

 

 :הערות
 . 2.1ב בנספח "רצל "של השוברי� הנמפרטי הסריקה והמפתוח  .א
יכלול תשלו� עבור מפתוח של שורת נתוני� אחת מגב ) 8103שוברי ( לעיל 3 כי המחיר בסעי� ,מודגש .ב

משני צדדיו יהיה כלול במחיר המוצע למיקרופיל� הטופס וצילו�  תהתשלו� עבור סריק. הטופס
  � .)102שוברי ( לעיל 2בסעי

תשלו� עבור צילו� ללו יכבטבלה לעיל  1,2,4,5י� בסעיפי�  המוצעהמחירי�כי , מודגש בזאת .ג
התשלו� לזוכה , ללא צילו� למיקרופיל�אלה היה והמוסד יבקש לסרוק שוברי� . למיקרופיל�
חות הנחה בשיעור פ, )כולל צילו� למיקרופיל�(למכרז זה בהצעת הזוכה השובר מחיר יתבסס על 
 . מהמחיר האמור15%קבוע של 
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5 . �  מפתוח מסמכי� בתמחור גלובלייחמ 6  רו
בהתא� , כי סניפי�של מסמ) קומפלט(קבוע וסופי למפתוח מושל� ,  כוללהמציע ינקוב במחיר 5.6.1

 : וכדלקמ&2.1 ב בנספח "למפרטי הסריקה הרצ

 .מפתח נומריי� בכתב ידשדות  4הכוללת עד , מסמ- סניפי� כל שהוא ע� מדבקה ידנית 5.6.1.1

הכוללת שדה ברקוד אחד ועד שני שדות , מסמ- סניפי� כל שהוא ע� מדבקת ברקוד 5.6.1.2
 .נומריי� בכתב יד

של כל סוג מסמ- ) קומפלט(קבוע וסופי למפתוח מושל� , המציע ינקוב במחיר גלובלי, כמו כ& 5.6.2
שיש לפענח מספר שדות המפתח לבהתא� , ) ואינו מסמ- סניפי�ובר תשלומי�שאינו ש (אחר

 16�30,  שדות11�15,  שדות8�10,  שדות5�7,  שדות4עד : ובהתא� למדרגות הבאות, מ& המסמ-
  .  שדות31�50, שדות 

 
שדות נתוני� יהיה קבוע ואחיד ללא תלות בסוג או באור- /המחיר לכל מדרגה של שדות מפתח

 .אמורי�השדות ה

 .2.1נספח ב ב"מפרטי הסריקה והמפתוח של כל המסמכי� בתמחור גלובלי רצ 5.6.3
 בכל  בהתא� למספר המסמכי�,המוסד ישל� לזוכה עבור מפתוח המסמכי�, כאמור לעיל 5.6.4

 בכל מספר קבצי התמונות שייצר הזוכה/ולא בהתא� למספר העמודי� הסרוקי�(משלוח 
 .)משלוח

לרבות פענוח אוטומטי , רכיבי העבודה הנדרשי� במכרז זההמחירי� המוצעי� יכללו את כל מ 5.6.5
 אימות, ביצוע בדיקות תקינות ובדיקות לוגיות על השדות המפוענחי�, או הקלדה ידנית/ו
העברת תוצרי , טסטי�, בניית קבצי� על פי מפרטי הסריקה והנחיות המוסד, תיקו& שגויי�ו

הובלות אל ומאת אתרי המוסד , ל שוט�עלויות ניהול ותפעו, ביקורת איכות, הסריקה למוסד
 .וכל הוצאה אחרת של הזוכה שתידרש לביצוע  מושל� של השירות

5.6.6  � .לעיל 5.4.2.6 התשלו� עבור מסמכי� חדשי� יבוצע בהתא� לאמור בסעי
 5.4.2.7 יבוצע בהתא� לאמור בסעי�  במסמכי סניפי� בלבד התשלו� עבור שינויי� ותוספות 5.6.7

 יבוצע , שאינ� מסמכי סניפי�,  התשלו� עבור שינויי� ותוספות במסמכי� אחרי�.לעיל
 � .  לעיל5.4.2.8 בהתא� לאמור בסעי
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 בתמחור גלובלימחירו� מפתוח מסמכי המוסד  5.6.8
  מסמךסוג  'מס

יחידת 
 מדידה

כ "סה תהערכת כמות שנתי
 תשלום

מחיר יחידה 
 מ"באגורות ללא מע

 מסמכי סניפים

1.
 שדות 4עם מדבקה ידנית עד מסמכי סניפים 

 .מפתח
מסמך 
 20,000,000 אחד

  

2.
הכוללת ,  עם מדבקת ברקודמסמכי סניפים

 תווים ושדה נומרי 15שדה ברקוד אחד באורך 
 . תווים בכתב יד2באורך 

מסמך 
 20,000,000 אחד

 
 

 רים שאינם מסמכי סניפיםמסמכים אח

3.

 שדות מפתח מכל סוג 4הכולל עד מסמך 
מסמכי : כדוגמת, שהוא ובכל אורך שהוא

, בקרת הכנסות, אגף משכורת, ר"פש
, הזמנות עבודה, הוראות תשלום, דרכוניסטים
, תיקיה עניינית, נותני שירות סיעוד, כוח אדם
תיקי , נותני שירות, עיקולי אכיפה, יפויי כוח
תיקי ילד , תיקי גבייה, תיקי גמלאות, דםכוח א
הסכמים , תיקי איבה, תיקי תלויים, נכה

 .ומסמכים דומים אחרים
מסמך 
 500,000 אחד

 

 

4.
 שדות מפתח מכל סוג שהוא 5-7הכולל מסמך 

ר "תיקי פש, כדוגמת מכרזים, ובכל אורך שהוא
 .ומסמכים דומים אחרים

מסמך 
 500,000 אחד

 
 

5.
ת מפתח מכל סוג  שדו8-10הכולל מסמך 

כדוגמת טפסי תשובה , שהוא ובכל אורך שהוא
 .  לצווי עיקול

מסמך 
 500,000 אחד

 
 

6.

 שדות מפתח מכל סוג 11-15הכולל מסמך 
או מילים לרבות , שהוא ובכל אורך שהוא

כדוגמת תיקי , משפטים המופיעים במסמך
 .  לשכות

מסמך 
 500,000 אחד

 
 

7.
 סוג  שדות מפתח מכל16-30הכולל מסמך 

 או  מיליםלרבות, שהוא ובכל אורך שהוא
 .  משפטים המופיעים במסמך

מסמך 
 100,000 אחד

 
 

8.
 שדות מפתח מכל סוג 31-50הכולל מסמך 

 .  כדוגמת מסמכי רכב, שהוא ובכל אורך שהוא
מסמך 
   100,000 אחד

 הערות והסברי� לטבלה
גבייה ונושאי� , לרבות מסמכי גמלאות, מוסדמסמ� סניפי� ע� מדבקה ידנית הוא כל מסמ� הנוצר בסניפי ה .1

 .כאמור במפרטי הסריקה של מסמכי� אלו,  שדות מפתח בכתב יד4הכולל עד , אחרי�
גבייה ונושאי� , לרבות מסמכי גמלאות, מסמ� סניפי� ע� מדבקת ברקוד הוא כל מסמ� הנוצר בסניפי המוסד .2

מספר הדפי� (רי בכתב יד באור� שני תווי� שדה נומהכולל מדבקה ע� שדה ברקוד יחיד ובנוס� , אחרי�
 .כאמור במפרטי הסריקה של מסמכי� אלו, )במסמ�

אול� יתכנו ג� שדות מסוגי� ,   לעיל כוללי� שדות מפתח נומריי�3�8המסמכי� המוגדרי� בסעיפי� , על פי רוב .3
 .אחרי�

 .2.1ב בנספח "מפרטי סריקה ומפתוח לכל סוגי המסמכי� המופיעי� במחירו" זה רצ .4
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5 . וצילו� למיקרופיל� 7  מחירו סריקה 
  DPI 200/300ברזולוציה של , את כל המסמכי� משני הצדדי�אוטומטית הזוכה יסרוק  5.7.1

  .יבטל באופ� אוטומטי עמודי� ריקי�בהתא� להנחיות המוסד ו
 .200dpi  יהיה זהה למחיר סריקה ברזולוציה של 300dpiהמחיר לסריקה ברזולוציה של  5.7.2
תתבצע באופ� אוטומטי באמצעות סורקי� תעשייתיי� הכוללי� מזי�  הסריקה ,בדר  כלל 5.7.3

  . דפי� אוטומטי
כדוגמת סריקה של ספרי� או סריקה של חומר ארכיוני יש� שעלול להיקרע , במקרי� מיוחדי�

המציע יסרוק את החומר באופ� ידני באמצעות , וכנס למזי� דפי� אוטומטיולהינזק א� י
מובהר בזאת כי סריקה ידנית .  ו באמצעות מצלמות פלנטאריותסורקי� ללא מזי� אוטומטי א

 .תתבצע א� ורק על פי דרישת המוסד מראש ובכתב

5.7.4 �לסריקה אוטומטית באמצעות מתייחסי�  17�16למעט סעיפי� , כל המחירי� בטבלה להל
לסריקה ידנית כאמור לעיל  מתייחסי� $17 ו16סעיפי� . סורק הכולל מזי� דפי� אוטומטי

 . 5.7.3 בסעי% 
5.7.5 �  . צילו� למיקרופיל�סריקה וכוללי� תשלו� עבור , כל המחירי� בטבלה להל

התשלו� לזוכה יתבסס על המחיר , היה והמוסד יבקש לבצע עבודות ללא צילו� למיקרופיל�
 15% פחות הנחה בשיעור קבוע של, שינקוב המציע בטבלה להל�, כולל צילו� למיקרופיל�

 .מהמחיר האמור
 מחירו�  5.7.6

הערכת כמות  יחידת מדידה סוג סריקה גודל דף 'מס
 שנתית

 מ"באגורות ללא מע' מחיר יח
 כולל צילום למיקרופילם

1.A4 ⅓ 2,000,000 שובר סרוק על שני צדדיו שחור לבן  

2.A4 ⅓ 100,000 שובר סרוק על שני צדדיו צבע  

3.A4 ⅓ 100,000 דיושובר סרוק על שני צד גווני אפור  

4.A4½  50,000 עמוד סרוק שחור לבן  

5.A4½  50,000 עמוד סרוק גווני  אפור  

6.A4½  50,000 עמוד סרוק צבע  

7.A4 30,000,000 עמוד סרוק שחור לבן  

8.A4 500,000 עמוד סרוק צבע  

9.A4 500,000 עמוד סרוק גווני אפור  

10.A3 50,000 עמוד סרוק שחור לבן  
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הערכת כמות  יחידת מדידה סוג סריקה גודל דף 'מס
 שנתית

 מ"באגורות ללא מע' מחיר יח
 כולל צילום למיקרופילם

 

11.A3 50,000 וד סרוקעמ צבע  

12.A3 50,000 עמוד סרוק גווני אפור  

  10,000 עמוד סרוק שחור לבן A3מעל .13

  10,000 עמוד סרוק צבע A3מעל .14

  10,000 עמוד סרוק גווני אפור A3מעל .15

16.A4 עמוד סרוק בסריקה  שחור לבן
 ידנית

20,000  

17.A3 עמוד סרוק בסריקה  שחור לבן
 ידנית

20,000  

 
  ).A4כולל  (A4 ועד גודל A4 כל ד� שגדול מחצי � �A4 בגודל   ד:ותהער

 ).A3כולל  (A3 ועד גודל A4  -מ  כל ד� שגדול  - A3              ד� בגודל 
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5 . �  יחמ 8 ני/שדות מפתחרו  שדות נתו

בהתא� לסוג השדה במסמ  המקור , נתוני� /המציע ינקוב במחיר  קבוע וסופי לשדות מפתח 5.8.1
שדה ,  בשוברי תשלומי�OCRשורת קידוד , ד מגנטי בשוברי תשלומי�שורת קידו, ברקוד(

או /הקלדה ו(שדה נומרי בכתב יד , )OCR(שדה אלפאנומרי מודפס , ) OCR(נומרי מודפס 
ICR( , שדה אלפאנומרי בכתב יד)או /הקלדה וICR( ,וכמפורט במחירו# , )'שדה מסוג סימ# וכדו
   .להל#

פי סוג שדה הקלט במסמ  המקור ולא על פי שיטת הפענוח המחיר יחושב ל, מובהר בזאת כי
 .שתבוצע בפועל על ידי הזוכה

לרבות פענוח אוטומטי , המחירי� המוצעי� יכללו את כל מרכיבי העבודה הנדרשי� במכרז זה 5.8.2
 אימות, ביצוע בדיקות תקינות ובדיקות לוגיות על השדות המפוענחי�, או הקלדה ידנית/ו
העברת תוצרי , טסטי�,  קבצי� על פי מפרטי הסריקה והנחיות המוסדבניית, תיקו# שגויי�ו

הובלות אל ומאת אתרי המוסד , עלויות ניהול ותפעול שוט�, ביקורת איכות, הסריקה למוסד
 .וכל הוצאה אחרת של הזוכה שתידרש לביצוע מושל� של השירות

לתמחור של תוספות ,   לעיל5.4.1.5 כאמור בסעי� , של שוברי� חדשי� לתמחור מחירו# זה נועד 5.8.3
� ולתמחור של תוספות ושינויי� במסמכי 5.4.1.6  כאמור בסעי� ושינויי� בשוברי� קיימי

� .5.4.2.7 כאמור בסעי� , סניפי
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 :  מ"ללא מע באגורות, טבלה הבאהבשלמות את הבדייקנות ועל המציע למלא   5.8.4

' מחיר יח כמות מוערכת מדידה' יח סוג שדה קלט 'מס
 באגורות

  10,000,000 שדה אחד  תווים 1-2  באורך שדה נומרי מודפס.1

  10,000,000 שדה אחד  תווים3-12  באורך שדה נומרי מודפס.2

  10,000,000 שדה אחד  תווים ומעלה13באורך שדה נומרי מודפס .3

  10,000,000 שדה אחד   תווים1-2שדה נומרי בכתב יד באורך  .4

  10,000,000 שדה אחד  תווים3-12 בכתב יד באורך שדה נומרי .5

  10,000,000 שדה אחד  תווים ומעלה13באורך  בכתב ידשדה נומרי .6

  10,000,000 שדה אחד  תווים14שדה אלפאנומרי מודפס באורך  עד .7

  10,000,000 שדה אחד   תווים15-20ודפס באורך  שדה אלפאנומרי מ.8

  10,000,000 שדה אחד  תווים ומעלה21שדה אלפאנומרי מודפס באורך של .9

  10,000,000 שדה אחד  תווים14שדה אלפאנומרי בכתב יד באורך  עד .10

  10,000,000 שדה אחד   תווים15-20שדה אלפאנומרי בכתב יד באורך  .11

  10,000,000 שדה אחד  תווים ומעלה21תב יד באורך של שדה אלפאנומרי בכ.12

  10,000,000 אחדברקוד שדה  שהואמספר תווים שדה ברקוד חד ממדי בכל .13

  10,000,000 אחדברקוד שדה  שהואמספר תווים שדה ברקוד דו ממדי בכל .14

  10,000,000 שדה אחד )לא קיים/קיים, לא/כן(שדה סימן יחיד .15

  10,000,000 שדה אחד  סימנים ברצף12שדה סימן עד .16

  10,000,000 שורה אחת  תשלומיםשורת קידוד מגנטי בשובר.17

 ותהער
 ."�"או /  ו"+"או סימ" / ושדה יוגדר כשדה נומרי א השדה כולל ספרות )1
.  או קיו או היעדר חתימה בשדה מסויי  או סימ" דומה⌧ או √שדה סימ" הינו שדה בו המבוטח מסמ"  )2

 .1 או  �0ל הזוכה נדרש לתרג את הער% לבדר% כל
באופ" אוטומטי שדות בכתב יד יפוענחו .  OCRבאמצעות מנוע באופ" אוטומטי שדות מודפסי יפוענחו  )3

שדות ברקוד ושורות הדפסה מגנטית יפוענחו באופ" אוטומטי . או יוקלדו ידנית/ וICRבאמצעות מנוע 
 .באמצעות מנועי פענוח מתאימי

וסד ישל לזוכה לפי מספר שדות הברקוד המופיעי בטופס המקור ולא על פי מספר שדות מובהר כי המ )4
או קוב' הנתוני /ומופיעי בקוב' המפתוח ו, שפוענחו ונגזרו משדה הברקוד, המפתח או שדות הנתוני

) ).במקרה של מסמכי יישומיי
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  סניפי�מכי של שוברי� ומסקיי�   במפתוחהנחיות לתמחור של שינויי� ותוספות 5.8.5
 

 אופן התמחור סוג השינוי 'מס

, בשוברים שדה נתונים/תוספת של שדה  מפתח .1
 במסמכי סניפים

בהתאם לסוג יתווסף למחיר הגלובלי  שדההמחיר 
 .האמורלמפתוח המסמך 

, בשוברים שדה נתונים/ביטול שדה מפתח .2
 .במסמכי סניפים

חיר הגלובלי ופחת מהמבהתאם לסוג י שדההמחיר 
 .האמור המסמך למפתוח

 שדה נתונים/שינוי מאפיינים של שדה מפתח .3
הרחבה  של : במסמכי סניפים כגון, בשוברים

שינוי סוג השדה משדה מודפס , אורך השדה
 .'לשדה ברקוד וכדו

הפרש המחיר בין עלות השדה מעודכן לעלות השדה הישן 
 או האמורלמפתוח המסמך למחיר הגלובלי תתווסף 

 שההפרש המחושב יהיה קטן במקרה(תופחת ממנו 
 ).מאפס

בכל סוגי המסמכים שינוי במבנה הקבצים  .4
 .והשוברים

 ללא תוספת תשלום מאת המוסד

שינוי בבדיקות התקינות המבוקשות ביחס לשדה  .5
בכל סוגי ,  אחד או יותרשדה נתונים/מפתח

 .המסמכים והשוברים

 ללא תוספת תשלום מאת המוסד

כל סוג (אוטומטי שינוי כל שהוא בשדה מפתח  .6
למעט קבוצת , 2.7.14  שדה המפורט בסעיף

בכל סוגי המסמכים , )2.7.14.1 השדות בסעיף 
 .והשוברים

 ללא תוספת תשלום מאת המוסד

 :הערה

למוגדר בסעי� יבוצע בהתא� ברי� שוכי התשלו� לזוכה עבור שינויי� ותוספות במפתוח של , מובהר בזאת
 התשלו� לזוכה עבור שינויי� ותוספות במפתוח של מסמכי סניפי� יבוצע בהתא� למוגדר בסעי� .  5.4.1.6 
 5.4.2.7  . 

קורי יבוצעו ללא תוספת   מהמחיר המ10%שינויי� שעלות� המצטברת היא עד , בשני המקרי� האלו
  .תשלו�
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5 .  מחירו
 שירותי� משלימי�  9
ימומשו לפי ש,  ושירותי� שוני� הנדרשי� מאת הזוכהפריטי� , מחירו" זה כולל אופציות 5.9.1

 .חובה לענות על כל הפריטי� במחירו". שיקול דעתו הבלעדי של המוסד
 או פר הפריטי�יחושב לפי מס זה התשלו� עבור הפריטי� והשירותי� המפורטי� בסעי� 5.9.2

ובהתא� למחירי� בהצעת הזוכה , השירותי� שיסופקו בפועל למוסד על פי הזמנות המוסד
 .על קבלת הפריטי� או השירותי� לשביעות רצונוולאחר אישור נציג המוסד המוסמ$ 

 : מ"ח ללא מע"בש, על המציע למלא בשלמות את הטבלה הבאה 5.9.3

כמות  מדידה' יח תיאור השירות 'מס
 מוערכת

 נהלש

מחיר 
' ליח
 ח "בש

 הערות

 של   והמרהOCRפענוח , סריקה.1
לקובץ ' חוברת וכדו/ספר/מסמך

WORD ,  לרבות ביצוע הגהות
בעברית ובאנגלית ותיקון מסמך 

WORD בהתאם לרבות אימות  
   ממוחשב SPELLERמול מילון 

עמוד שלם 
קומפלט 

עד גודל 
A4 )   כולל
A4( 

5,000   

ילם שירותי אחסון של מיקרופ.2
בהתאם לאמור בסעיף , לשנה

 2.8.12. 

סרט צילום 
 קומפלט

המוסד ישלם לזוכה בסוף כל   35,000
בהתאם למספר סרטי , שנה

המיקרופילם שיאוחסנו על 
ידי הזוכה בתחילת השנה 

בתוספת ) אם יאוחסנו(
 מסך כל סרטי 50%

המיקרופילם החדשים 
סרו לו לאחסון במהלך שימ

 .השנה

שירות איתור והדפסת עמוד מתוך .3
בהתאם לאמור , צילום מיקרופילם

 .2.8.12 בסעיף 

   1000 עמוד אחד

המרת סרט מיקרופילם לקובץ .4
IMAGE , בהתאם לאמור בסעיף

 2.9. 

1000 
frames 

המוסד ישלם לזוכה בהתאם   30
למספר התמונות שיומרו 

 IMAGE-בפועל ל

המרת סרט מיקרופיש לקובץ .5
IMAGE , בהתאם לאמור בסעיף

 2.9 . 

1000 
frames 

המוסד ישלם לזוכה בהתאם   30
למספר התמונות שיומרו 

 IMAGE-בפועל ל

הכנת תיק לסריקה ללא תיוק חוזר .6
בסעיף פירוט בהתאם ל, של התיק
 2.4.3.1 

 

   500,000  דף אחד
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כמות  מדידה' יח תיאור השירות 'מס
 מוערכת

 נהלש

מחיר 
' ליח
 ח "בש

 הערות

הכנת תיק לסריקה כולל תיוק חוזר .7
סעיף פירוט בבהתאם ל, של התיק
 2.4.3.2. 

   500,000  אחדדף 

חוברות לסריקה וכריכתן הכנת .8
מחדש בסיום עבודות הסריקה 

סעיף  פירוט בתאם לב, והמפתוח
 2.4.3.3. 

   10,000  דף אחד

הכנת חומר לסריקה שאינו מסודר .9
לפירוט בהתאם , ואינו ממופתח

 .2.4.3.4 עיף  בס
 

   200,000  דף אחד

הכנת חומר סניפים לסריקה .10
בהתאם למוגדר בסעיף  , ולצילום

 2.5. 

   200,000 מעטפה 

אחסון ארגז קרגל של חומר שכבר .11
 2של עד נוספת נסרק לתקופה 

ון ת האחסמעבר לתקופ, חודשים
,  חודשים2 של הסטנדרטית

 2.13.4 בהתאם למוגדר בסעיף 

ארגז 
קרטון 

  "קרגל"

המחיר יתייחס לאחסון ארגז   2000
 .למשך שני חודשים

, טיוב נתונים מול מחשב המוסד.12
 2.11.7 בהתאם למוגדר בסעיף 

רשומת 
 נתונים 

יש להציע מחיר אחיד בין   1,000,000
שהעבודה תתבצע במשרדי 
המוסד ובין שהעבודה 

 תתבצע במשרדי הזוכה
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5 . 1 וחומרהמחירו� רכישת מוצרי תוכנה 0  הזוכה באמצעות  

 ADA SYSTEM של  המוסד יהא רשאי לרכוש באמצעות הזוכה תוכנות , 2.15 כאמור בסעי�  5.10.1
שירות שנתי ושעות ייעו� של , רישיונות שימוש, לרבות תוספות ושדרוגי�, או תוכנות אחרות/ו

בהתא� לפירוט במחירו� הסעי� זה ועל פי צרכי המוסד מזמ� , מומחה תוכנה במערכות ארכיב
  .לזמ�

 לשירותי הקשורוחומרה כל מוצר תוכנה באמצעות הזוכה המוסד יהא רשאי לרכוש , כמו כ� 5.10.2
,  בסעי� זהג� א� אינו מופיע במחירו�, כדוגמת שרת חתימות דיגיטאליות, הסריקה והמפתוח

מחיר  מ10%עמלה שלא תעלה על בתוספת , וזאת במחיר העלות של הפריט המבוקש לזוכה
 . כנגד הצגת חשבונית מס, העלות

תוכנה ה של מוצרי לרכיש) 10% &לא יותר מ( על ידו  תהמציע ינקוב בשיעור העמלה הנדרש 5.10.3
דמי השירות השנתי והמודולי� , וכמו כ� יפרט את מחירי הרישיונות,  חומרה באמצעותוו

 . במענה לסעי� זהADA SYSTEMהאופציונאליי� של  
שתינת� על ידי יצר� , כי מחיר הרכישה יכלול תשלו� ג� עבור שנת אחריות מלאה, מובהר בזאת 5.10.4

  .התוכנה או סוכנו של היצר� בישראל
י דמי השירות ”עפהזוכה המוסד יהא רשאי לחתו� על הסכ� שירות ע� , בסיו� שנת האחריות

  .י הזוכה"ספק המקורי ממנו נרכשו הפריטי� ע או לפנות ישירות להנקובי� בהצעת הזוכה
תיקו� תקלות שיתגלו יכללו  , שיירכשו בשיטה זו,האחריות למוצרי התוכנה והחומרההשירות ו 5.10.5

שעות טכנאי , חלפי�, תמיכה טלפונית מרחוק, עדכוני גרסאות, וצרי�במהל+ השימוש במ
, לתיקו� התקלה במוצר האמורשתידרש , ל הוצאה אחרת וכושעות נסיעה, או תוכנה/חומרה ו

 . 4.9 והכול כאמור בסעי� 

 שלוש הצעות מחיר דרש להביאי יהזוכה , לאותו הפריטאפשריי� ספר ספקי� היו מבמידה וי 5.10.6
 . הזוכהי "והמוסד יהיה הקובע הבלעדי ממי ירכשו הפריטי� הדרושי� לו ע

, התשלו� עבור הפריטי� והשירותי� המפורטי� בסעי� זה  יחושב לפי מספר הפריטי� 5.10.7
ובהתא� למחירי� בהצעת הזוכה ולאחר אישור , שיסופקו בפועל למוסד על פי הזמנות המוסד

 .קבלת הפריטי� או השירותי� לשביעות רצונונציג המוסד המוסמ+ על 

 על המציע לנקוב במחירי�  קבועי� וסופיי� לרכישה של מודולי תוכנה ,מודגש בזאת כי 5.10.8
 כתשלו� שוט� כל שהואבתשלו� חד פעמי ולא  ,  ADA SYSTEMאופציונאליי� לתוכנת 

 בנפרד לא יהיו המחירי� המוצעי� לכל סוג מודול, כמו כ�. ) בטבלה להל�11 עד 4פריטי� (
 ADAיונות השימוש ולא יגדילו את דמי השירות השנתי לתוכנת תלויי� במספר ריש

SYSTEM ,שהמוסד יידרש לשל� לזוכה. 
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 : מ"ח ללא מע"בש, על המציע למלא בשלמות את הטבלה הבאה 5.10.9

כמות  מדידה' יח תיאור השירות 'מס
 מוערכת

' מחיר ליח
 ח "בש

מתכנת /חהמומ/ תוכנהשעת עבודה של יועץ .1
  . 180₪-ולא יותר מ במערכות ארכיב  אופטי

 

 60(שעה אחת 
 )דקות

700  

  של חברת ADA SYSTEMתוכנת אחזור  .2
ARTISכולל שנת אחריות מלאה  . 

  100 רישיון שימוש

  ADA SYSTEMלתוכנת שנתי דמי שירות  .3
לרבות שרות לרכיבים ותוספות לתוכנת 

 . לאחר תקופת האחריות, האחזור

  300 יון שימושריש

כולל אחריות , TIF ל  DOCמודול המרה  .4
 .ושירות ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

כולל , DOCUMENTS PAKCAGEמודול  .5
 .אחריות ושירות ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

כולל אחריות ושירות , STRONGBOXמודול  .6
 .ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

כולל , ADA SYSTEM CERTIDOCמודול  .7
 .אחריות ושירות ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

סט קמודול חיפוש מילולי בתכולת מסמכי ט .8
ADA SYSTEM TEXT SEARCHER , כולל

 .אחריות ושירות ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

, AUTOMATED TASK SERVICEמודול  .9
 .רות ללא הגבלת זמןכולל אחריות ושי

מחיר רכישה 
 חד פעמי 

1  

כולל ,  עברית להתקנה בשרתOCRמנוע  .10
 .אחריות ושירות ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי

1  

כולל אחריות ושירות , כל מודול תוכנה אחר .11
 .ללא הגבלת זמן

מחיר רכישה 
 חד פעמי

1  

 עבור העלות לזוכהעמלה באחוזים ממחיר  .12
' צרי תוכנה וחומרה של צד ג של מורכישות

 כאמור בסעיף ,%10-ולא יותר מ, באמצעותו
 2.15. 

אחוז ממחיר 
 העלות לזוכה

 100,000-כ
 לשנה ₪ 
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5 . 1 1  �  חתימה דיגיטאליתמחירו
 האפשרויות השונות למימוש פתרו� של חתימה דיגיטאלית עבור מסמכי המוסד מוגדרות 5.11.1

 .2.10.1.2 בסעי� 

על המציע לנקוב במחיר קבוע וסופי להפעלה של שרת חתימות דיגיטאליות ולשילובו בתהלי+  5.11.2
בהתא� לחלופת המימוש שתיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי של , הסריקה של כל מסמכי המוסד

 האמור ועד סיו� תקופת וזאת החל מהמועד שהמוסד יבקש להפעיל את השירות, המוסד
 .  א� תהיינה, לרבות תקופות הארכה, ההתקשרות

,  בהתא� לחלופת המימוש שהמוסד יקבע,המחיר המבוקש להפעלת שרת חתימות דיגיטאליות 5.11.3
, בחתימה דיגיטאליתבפועל במספר המסמכי� שיוחתמו לא יהיה תלוי בכל צורה שהיא 

 . במשרדי הזוכהרת החתימות הדיגיטאליותבאמצעות השרת האמור או במש+ הזמ� בו יופעל ש

,  לשימוש בלעדי של המוסדותשרת חתימות דיגיטאלי ירכוש ויתקי� בה הזוכה ', בה בחלופ 5.11.4
בהתא� , המוסד ישל� לזוכה עבור רכישת השרת האמור ועבור שדרוגי� ושרות אחזקה לשרת

כפי , צעות הזוכהבאמתוכנה וחומרה למחיר העלות לזוכה בתוספת עמלה לרכישות של מוצרי 
 .12  סעי� קט� 5.10בסעי� ,  זה למכרזהמציעבהצעת שתוצע 

כי המוסד לא ישל� לזוכה כל תוספת תשלו� עבור החתמת מסמכי� בחתימה , מודגש בזאת 5.11.5
 .בנוס� לתשלו� החד פעמי האמור לעיל, דיגיטאלית

 : מ"ח ללא מע"בש, על המציע למלא בשלמות את הטבלה הבאה 5.11.6

כמות  מדידה' יח תתיאור השירו 'מס
 מוערכת

' מחיר ליח
 ח "בש

התקנה והפעלה של שרת חתימות דיגיטאליות  .1
המוסד יספק לזוכה שרת חתימות (' בחלופה א

  ).קומפלט

שרת חתימות דיגיטליות 
 קומפלט

1  

התקנה והפעלה של שרת חתימות דיגיטאליות  .2
הזוכה ירכוש שרת חתימות קומפלט על פי (' ה בבחלופ

 ). דמפרט המוס
 המוסד ישלם לזוכה עבור רכישת שרת :הערה

החתימות ועבור רכישת שרות ושדרוגים לשרת 
, בהתאם לעלות לזוכה בתוספת עמלה, החתימות

  .2.15כאמור בסעיף 

שרת חתימות דיגיטליות 
 קומפלט

1  

 'ה גהפעלה של שרת חתימות דיגיטאליות בחלופ .3
בהתבסס על שרת חתימות דיגיטאליות הקיים (

  ).שרדי המציעבמ

שרת חתימות דיגיטליות 
 קומפלט

1  
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 נספחי�
 ש� נספח
 נוסח ערבות הגשה  0.6.1

 נוסח ערבות ביצוע 0.7.1

 נוסח אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה 0.6.2.3

 תאגיד בשליטת אישה 0.6.2.4
 ח על מחזור כספי"אישור רו 0.6.2.6
 הצהרת המשתת! במכרז 0.6.5
יר היעדר הרשעות בגי# העסקת עובדי� זרי� ושכר תצה 0.6.6

 מינימו�

, תצהיר התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי� סוציאליי� 0.6.7
 שכר מינימו� וקיו� חוקי העבודה

 נוסח  ההסכ�   0.7.3

 המצור! למסמכי CD'ב ב"רצ  (טופס הצהרת סודיות 0.7.4
 )המכרז

 )מכי המכרז המצור! למס CD'ב ב"רצ (י סריקהמפרט 2.1
  נספחי� לצירו! להצעה–רשימת עזר  2.2
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ח   פ ס 0נ . 6 . 1 : ה    ש ג ה ת  ו ב ר ע ח  ס ו  נ
 

 
 _________________תארי+ 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמ� 
 ירושלי�

 נ.ג.א
 ' _____________כתב ערבות מס: הנדו#

רבי� בזה כלפיכ� אנו ע") המבקש "&להל� (______________________ על פי בקשת  .1
 ' בקשר למכרז מסשתדרשו מאת המבקש ,  150,0003לתשלו� כל סכו� עד לס+ של 

 .סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�מת� שרותי בנושא    2008) 43(ת  
אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו+ עשרה ימי� מעת שתגיע  .2

מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את ,  תנאי כל שהואבלי, אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב
 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ� המבקש, דרישתכ�

על הדרישה לתשלו� להימסר בסני� הבנק המצוי� בכתב ערבות זה והכול בשעות העבודה בה�  .3
 . הסני� פתוח לקהל

 .ערבות זודרישה בפקסימיליה או מברק לא תחשב כדרישה מספקת לצור+  .4
אוחר יותר שתגיע במועד מוכל דרישה , ועד בכלל 30.9.2009ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�  .5

 .לא תחייב אותנו
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .6

 ,בכבוד רב
 _______________חברת ביטוח /בנק

___________ _______________ __________________ 
 וחותמת מורשי החתימהחתימה  ש� מלא תארי+
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ח   פ ס .נ 17.0 : ת   ו ב ר ע ח  ס ו ענ ו צ י   ב
 _________________תארי+ 

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמ� 
 ירושלי�

 נ.ג.א
 ' _____________כתב ערבות מס: הנדו#

אנו ערבי� בזה כלפיכ� ") המבקש "&להל� (______________________ על פי בקשת  .7
אשר יהיה צמוד בהתא� , ")הסכו	 הבסיסי "&להל�    (                עד לס+ של לתשלו� כל סכו� 

 ' שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס,  להל�2לתנאי ההצמדה המפורטי� בסעי� 
 .סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�מת� שרותי   בנושא 2008) 43(  ת

כאשר המדד , ירי� הכללי לצרכ�יהיה צמוד למדד המח,  לעיל1הסכו� הבסיסי האמור בסעי�  .8
דהיינו (________ שנת ____________  לחודש 15 &הבסיסי הוא המדד שפורס� ב

  ").המדד הבסיסי "&להל� )   (נק_________ 
המדד  "&להל� (בא� המדד האחרו� שיפורס� לפני יו� ביצוע התשלו� על פי כתב ערבות זה 

כשהוא מוגדל בשיעור , לכ� את הסכו� הבסיסינשל� , יהיה גבוה מ� המדד הבסיסי, ")החדש
 ").סכו	 הערבות "&להל� (ההפרש שבי� המדד הבסיסי והמדד החדש 

אנו מתחייבי� בזה לשל� לכ� את סכו� הערבות האמורה לעיל תו+ עשרה ימי� מעת שתגיע  .9
מבלי להטיל עליכ� חובה להוכיח את , בלי תנאי כל שהוא, אלינו דרישתכ� הראשונה בכתב

 .ומבלי שתהיו חייבי� לדרוש את התשלו� תחילה מ� המבקש, שתכ�דרי
וכל דרישה לפיה צריכה להגיע בכתב , ועד בכלל_________ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליו�  .10

 .כל דרישה שתגיע מאוחר יותר לא תחייב אותנו.     למע� הרשו� מטה עד למועד האמור
 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה .11
 ,ד רבבכבו
 _______________חברת ביטוח /בנק

___________ _______________ __________________ 
 חתימה וחותמת מורשי החתימה ש� מלא תארי+
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ח פ ס 0 נ . 6 . 2 . ר: 3 ו ש י ת א ו א מ ג ו ד ו ה  מ י ת ח י  ש ר ו   מ
ה מ י ת  ח

 
 ד "עו_____________________________________, מ "אני הח

 ")המציע "–להל�  (____________________________________] ש� המציע[
 

 : כלהל�, מאשר בזאת
 .מ הינ� מוסמכי� לחתו� ולהתחייב בש� המציע"הר .1
 : ל מחייבות עד לסכו� כדלהל�"הנהמציע  מ שה� מורשי חתימה של "חתימותיה� של הר .2

 
 . 3_________________ עד לסכו�  ,   בחתימה מורשה אחד     
 
 . מעל לסכו� הנקוב לעיל, מורשי�_____   בחתימת      
 

 דוגמת חתימה תפקידו/תוארו ש	 החות	

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 ________________________ולראיה באתי על החתו�  היו�  .3

  __________________________________ 
 ד"ו                                  חותמת וחתימת  ע
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ח   פ ס 0נ . 6 . 2 . ה: 4 ש י א ת  ט י ל ש ב ד  י ג א ת ר  ב ד ב ר  י ה צ  ת

 
 

 'ב2מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעי� _______________ ח "רו/ד"עואני 
 .1992 –ב "התשנ, לחוק חובת המכרזי�

 
 ' ______________ הינה גב _____________________  עסק/מחזיקה בשליטה בתאגיד

 _________ _____. ז.ת' מס
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת חתימה ש� מלא

 
 

 
 תצהיר בעלת השליטה

 
 __________________. ז.ת' מס__________________________ אני  
 

לחוק ' ב2נמצא בשליטתי בהתא� לסעי� ___________________  העסק /מצהירה בזאת כי התאגיד
 .  1992 &ב"התשנ, זי�חובת המכר

 
____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה ש� מלא
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ח   פ ס 5.0נ . ז: 6 ר כ מ ב  � ת ת ש מ ה ת  ר ה צ  ה

 

 : מצהירי� בזאת כי_____________מורשי חתימה בחברת  __________________  מ "אנו הח
ומצהירי� ) 0.2.1 ראה הגדרה ( נספחיו   על כלמכרזכי קראנו בעיו� רב את ה, ננו מאשרי� בזאתה .1

 וערכנו  לדעתנוההסברי� אשר ביקשההבהרות ו את כל נוקיבל, שהבנו את דרישות ותנאי המכרז
, הניסיו�, וברשותנו כוח אד� מיומ� ומקצועי, ומילאנו בהתא� לכ+ את הצעת המחיר המצורפת

הלוגיסטיי� וכל יתר האמצעי� , הטכניי�, והאמצעי� הכספיי�  אמצעי הייצור ,הכושר, הידע
 .לביצוע מושל� ואיכותי של כל דרישות המכרז על כל חלקיוהנדרשי� 

אשר , אנו מסכימי� לכל תנאי המכרז והננו מתחייבי� למלא כל דרישות המכרז כמפורט במכרז זה .2
א� , למוסד לביטוח לאומי  וצילו� למיקרופיל�סריקת מסמכי� למת� שרותי  2008) 43(מספרו ת 
, לאור+ כל תקופת ההתקשרות, במיומנות וברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בדייקנות, נזכה בו

 .הסכ� ההתקשרות וההצעה, והכול בכפו� להוראות המכרז, לרבות הארכות א� תהיינה
מזמ� , י צרכי המוסד”עפיה במכרז תההשירותי� המוגדרי� נו הזמנת כי ברור ל, הננו מצהירי� .3

כל שה� ובהתא� למחירי� ללא התחייבות לכמויות ו, לזמ� לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד
 .בהצעתנו למכרז זה

 . א+ ורק בתוכנות מורשות ע� רישיו� יצר�, אנו מתחייבי� לעשות שימוש לצור+ מימוש מכרז זה .4

 , בכבוד רב

 
         ________________________________________________________                      

 חתימה וחותמת    י חתימה/ש� מלא של מורשה
 

__________________________ 
 תארי+
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ח פ ס 6.0 נ . ת : 6 ו ע ש ר ה ר  ד ע י ה ר  י ה צ ק ת ו ח י  פ ל ת  ו ר י ב ע  ב
ו  � י ר ז  � י ד ב ו שע ק  ו � ח ו מ י נ י מ ר   כ

 
רתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה לאחר שהוזה_______________ . ז.ת__________ מ "ני החא

 :ה בזה כדלקמ�/מצהיר, צפוי לעונשי� הקבועי� בחוק א� לא אעשה כ�
שהוא המציע המבקש להגיש הצעה למוסד ___________________ נני נות� תצהיר זה בש� ה .1

 )."המציע" :להל�(שירותי סריקת מסמכי וצילו למיקרופיל  למת�  2008) 43(ת ' בקשר למכרז מס
 . ת לתת תצהיר זה בש� המציע/ת חתימה ומוסמ+/ה כי הנני מורשה/אני מצהיר

וק עסקאות גופי� ציבוריי� חל'  ב2הגדרתו בסעי�  כ"בעל זיקה"מונח השמעותו של מ, תצהירי זהב .2
 . ה אותו/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבי�/אני מאשר .1976&ו"התשל

איסור העסקה (בפסק די� חלוט בעבירה לפי חוק עובדי� זרי�  א הורשעולו יאל" בעל זיקה"מציע וה .3
בשנה האחרונה ") חוק עובדי	 זרי	 "–להל�  (1991&א "התשנ, )שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�

   ").מועד ההגשה "–להל� ( לעיל 1שקדמה למועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז האמור בסעי�  

חוק שכר  "–להל�  (1987 &ז"התשמ, לא הורשעו לפי חוק שכר מינימו�ו יאל" בעל זיקה"מציע וה .4
    .בשנה האחרונה שקדמה למועד ההגשה") מינימו	

 

 . להל� חתימתי ותוכ� תצהירי דלעיל אמת, ה שמיז .5

 

 _______________: חתימה_______________   :תפקיד________________  :ש	

 
 ת הדי
/ישור עור�א

ה בפני במשרדי אשר ברחוב /הופיע____________ ת כי ביו� /ד מאשר"עו__________, , ______מ"ני החא
. ז.ה על ידי ת/תה עצמו/שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ 

ה /יהיה צפוי/ה להצהיר אמת וכי ת/ה כי עליו/ואחרי שהזהרתיו, ת לי באופ
 אישי/המוכר/_____________ 
 . ה בפני על התצהיר דלעיל/חת�, יעשה כ
/עונשי� הקבועי� בחוק א� לא תל

 

___________ ______________________               ___________           

       � ד"         חתימת עו ספר רישיו� עור� די� מחותמת ו  תארי



 

 2008)  43( ת �                             מכרז שירותי סריקת מסמכי וצילו למיקרופיל   סד לביטוח לאומי     ומה  

  115  מתוך  107דף  

כר מינימו� וקיו� חוקי ש, תשלומי� סוציאליי�בדרישות לעמידה התחייבות  7.0.6 נספח
 העבודה

 

למת�  2008) 43(ת ' מצהירי� בזאת כי במידה ונוכרז כזוכה במכרז מס______________ מ "נו החא
אנו מתחייבי� לעמוד בדרישות התשלומי� הסוציאליי� ושכר , שירותי סריקת מסמכי וצילו למיקרופיל

במהל+ כל תקופת , העובדי� שיועסקו על ידינומינימו� לעובדי� וכ� לקיי� את כל חוקי העבודה לגבי 
 ).א� תהיינה, לרבות תקופות הארכה(ההתקשרות 

 

 _________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /ש	 מלא של מורשה

 _________________חתימה וחותמת________________  י חתימה /ש	 מלא של מורשה

 ________________   _________________כתובת המציע

 

 ד"ישור עוא
ה בפני במשרדי /הופיע____________ ת כי ביו	 /ד מאשר"עו, ________________, מ"ני החא

תה /שזיהה' _____________ גב/מר______________ עיר /בבישו___________ אשר ברחוב 
ה /ה כי עליו/הרתיוואחרי שהז, ת לי באופ  אישי/המוכר/_____________ . ז.ה על ידי ת/עצמו

ה בפני על התצהיר /חת	, יעשה כ /ה לעונשי	 הקבועי	 בחוק א	 לא ת/יהיה צפוי/להצהיר אמת וכי ת
 . דלעיל

 
___________ ______________________               ___________           

 ד"         חתימת עו ספר רישיו� עור+ די� מחותמת ו  תארי+       
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ח פ ס 0   נ . 7 . 3 :� כ ס ה ה ח  ס ו  נ
 הסכ�  

 
 ____________שנער+ ונחת� בירושלי� ביו� 

  ! ב י   ! 
 המוסד לביטוח לאומי

 ירושלי�, 13משדרות וייצמ� 
 מ"תמל "מנכס, מר יהודה סרוסיעל ידי  

 חשב המוסד לביטוח לאומי, ועל ידי מר אבי בר�
 מצד אחד )         המוסד –להל�  ( 

  !  ל ב י    !
 __________________________________: החברהש� 

 __________________________:       מספר עוסק מורשה
 ___________________________________:       כתובת
 ____________________________________:     ועל ידי

 מצד שני  )   הזוכה –להל� (
שירותי סריקת מסמכי וצילו מת� ל 2008) 43(ת והמוסד פרס� מכרז שמספרו  

ומהווה חלק בלתי נפרד ' ,  ב ומסומ� נספח   א"כמוגדר במפרט שהעתקו רצ,  למיקרופיל
 ; מהסכ� זה

 הואיל

על פי השירותי� בחרה בזוכה לאספקת ____________ וועדת המכרזי� בישיבתה מיו� 
 ;י נפרד מהסכ� זהומהווה חלק בלת' מסומנת כנספח ב, הצעתו שצילומה מצור� לזה

 והואיל

ב ומסומ� "שהעתק� רצ, ולאחר מועד פרסו� המכרז נמסרו בי� הצדדי� הבהרות שונות
 ';כנספח ג

 והואיל

 והואיל  ;והצדדי� הסכימו שההבהרות תהיינה חלק בלתי נפרד מהסכ� זה

 :הוצהר והוסכ	 בי  הצדדי	 כלהל  , לפיכ" הותנה
 .� לו מהווי� חלק בלתי נפרד ממנוהמבוא להסכ� זה והנספחי� המצורפי .1
ל בהתא� ווהכ ,שירותי סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�הזוכה מתחייב לספק למוסד  .2

 . 'לדרישות המפורטות בנספח א
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, כל המצגי�. הסכ� זה ונספחיו הוא ההסכ� השל� והיחיד בי� הצדדי� ביחס לנושאי� בו .3
 למעט המסמכי� שאומצו במפורש המסמכי� וההבטחות שקדמו להסכ� בטלי� ומבוטלי�

 .בהסכ� זה
מחייבי� את הצדדי� להסכ� זה והצדדי� מקבלי� על ' והמחירי� בנספח ב' כל תנאי נספח א .4

 . עצמ� לקיימ� ולפעול על פיה�

 :ערבות ביצוע .5

 . 3 ________בלתי מותנית  לטובת  המוסד בס+   הזוכה  מצר� להסכ�  זה ערבות ביצוע .א
ותהיה , מדד המחירי� לצרכ� הידוע במועד החתימה על הסכ� זההערבות הינה צמודה ל .ב

 .  יו�90בתוק� למש+ כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

א� הזוכה לא יעמוד בתנאי , לחלט את הערבותלפי שיקול דעתו הבלעדי המוסד יהא רשאי  .ג
ה שייגר� למוסד על ידי הזוכ, או בגי� כל נזק/ו' או בתנאי מתנאי נספח א/מתנאי ההסכ� ו

בהתראה של שבועיי� מראש וזאת מבלי לפגוע בזכויות המוסד , או מי מטעמו/או עובדיו ו/ו
 .לכל סעד אחר לפי כל די�

יחייב את הצדדי� ', לאמור בנספח ב' או אי התאמה בי� האמור בנספח א/בכל מקרה של סתירה ו .6
'  או התנייה בנספח ב/או הערה ו/או שוני ו/או הסתייגות ו/כל תוספת ו. 'א+ ורק האמור בנספח א

ולא יחייבו את הצדדי� להסכ� זה על א� בחירת הצעת הזוכה , בטלי� בזאת' לעומת נספח א
 . והתקשרות המוסד עימו על פי הסכ� זה

, הזוכה יישא באחריות לכל נזק שייגר� למוסד או לצד שלישי כל שהוא', בנוס� לאמור בנספח א .7
והמוסד , ו או שלוחיו במסגרת פעולת� על פי הסכ� זהעקב מעשה או מחדל שלו או של מי מעובדי

 .לא יישא בכל תשלו� הנובע מכ+

 :תקופת ההתקשרות .8

החלטת ועדת המכרזי� על הזוכי� במכרז תארי+  משלוש שני�הסכ� זה הוא לתקופה של  .א
המוסד יהא רשאי להארי+ את תקופת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל . זה

יו� לפני תו� תקופת  30   בתו+וזאת בהודעה לזוכה, ")פת הארכהתקו "&להל� ( אחת
 .ההתקשרות או תקופת ההארכה הראשונה

 .המוסד יהא רשאי שלא לחדש הסכ� זה לתקופה  נוספת לפי שיקול דעתו הבלעדי .ב

 :תמורה ותנאי תשלו� .9

ולפי המחירי� '  לנספח א5התמורה ותנאי התשלו� לפי הסכ� זה יהיו כאמור בפרק  .א
המוסד לא יהיה חייב לשאת ולא ישא בכל תשלו� על פי הסכ� . י הזוכה "הוצעו עאשר 

זה או הנובע ממנו אלא א� הסכי� והתחייב לכ+ במפורש במסגרת הזמנה מפורטת 
 . מטע� המוסד

 שלאחר המועד 18 &יהיו קבועי� ויתעדכנו החל מהחודש ה, כל המחירי� בהצעת המציע .ב
כאשר המדד הבסיסי הוא , י מדד המחירי� לצרכ�וזאת על פ, האחרו� להגשת ההצעה

בחלו� "). המדד הבסיסי: "להל�(המדד הידוע ביו� האחרו� להגשת ההצעות למכרז זה 
 .   חודשי�6 &עדכו� המחירי� יתבצע אחת ל,  חודשי�18תקופה של 
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יחול שינוי במדד ,  החודשי� הראשוני� של ההתקשרות18כי א� במהל+ , מובהר בזאת .ג
: תיעשה התאמה לשינויי� כדלקמ�,  ומעלה מהמדד הבסיסי4%יעלה לכדי ושיעורו 

לבי� המדד הקובע במועד הגשת , שיעור ההתאמה יתבסס על השוואה בי� המדד הבסיסי
 . כל חשבונית

יעשה תו+ , לכל סוגי השירותי� ומוצרי העבודות המוגדרי� במכרז זה, התשלו� מהמוסד .ד
המחיר שבחשבונית לא ,  ימי� אלה30במש+ . וסד ממועד קבלת החשבונית במ יו�30

ריבית החל , תתווס� למחיר בחשבונית, לאחר מכ�.  או ריבית כלשה�/ישא הצמדה ו
 . בהתא� לריבית החשב הכללי במשרד האוצר,  ועד למועד ביצוע התשלו�31&מהיו� ה

 :הפסקת ההסכ� .10

,  בכל עת וללא כל פיצויהמוסד רשאי להפסיק הסכ� זה,  לעיל8מבלי לפגוע באמור בסעי�  .א
 . יו� מראש60בהודעה של , לפי שיקול דעתו הבלעדי

 ללא הזוכה ע� ההתקשרות את להפסיק רשאי המוסד יהא, לעיל' א בסעי� האמור למרות .ב
 :הבאי� מהתנאי� אחד לפחות בהתקיי�, מוקדמת הודעה במת� צור+
 .מניז או סופי מפרק לו שימונה במקרה & תאגיד הינו שהזוכה במידה .1
 כשיר לבלתי יהפו+ או רגל כפושט שיוכרז במקרה & פרטי אד� הינו שהזוכה במידה .2

 . משפטית
 .הזוכה הורשע בפלילי� בעבירה שיש עמה קלו� .3

 הזוכה יהא לו היחיד התשלו�, הזוכה ע� ההתקשרות את הפסיק המוסד בו מקרה בכל .ג
 ידי על שיקבע ההפסקה +תארי עד הזוכה ידי על בוצע או/ו שסופק מה עבור רק הינו זכאי

  . מהמוסד נוס� פיצוי או/ו תשלו� לכל זכאי הזוכה יהא לא  לכ+ ומעבר,  המוסד
 כתוצאה הנזק את לצמצ� מנת על שברשותו האמצעי� בכל ולנקוט לפעול מתחייב הזוכה
כי בכל מקרה התשלומי� ,  מובהר בזאת, למע� הסר ספק. זה סעי� לפי ההתקשרות מסיו�

כ המחיר שהיה על המוסד "לא יעלו על סה,  כאמור לעיל, ידי המוסד לזוכהשישולמו על 
 .אלמלא הביטול,  לשל� לזוכה

ימסור הזוכה למוסד בתו+ פרק , הביא המוסד לידי סיו� ההסכ� או חלק ממנו לפי סעי� זה .ד
וכ� יעמיד לרשות המוסד כל , כל דבר המהווה רכוש המוסד, זמ� סביר שיתוא� בי� הצדדי�

וכ� יחזיר למוסד כל סכו� שהמוסד , שול� עבורו על ידי המוסד לצור+ ביצוע ההסכ�דבר ש
 .לא קיבל תמורה עבורו

 .הזוכה ית� אחריות כוללת לביצוע השירותי� שיידרשו לכל תקופת ההתקשרות .11
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 :הצהרות והתחייבויות הזוכה .12

צוע הסכ� הקשורי� לבי, הזוכה מצהיר ומאשר שהוא הבי� את כל צרכי המוסד ודרישותיו .א
 .או מי מטעמו/וכי כל הצרכי� והדרישות האלו ניתני� להשגה באמצעות הזוכה ו, זה

 ותת המבוקשווכי בכוחו לספק למוסד את המערכ, הזוכה מצהיר ומאשר כי ההסכ� ברור לו .ב
 .ולבצע את כל השירותי� הנדרשי� במסגרתו בהתא� לצורכי המוסד

הבי� , ר שבח� היטב את מסמכי המכרזהזוכה מצהיר ומאשר כי חת� על הסכ� זה לאח .ג
קיבל מנציגי המוסד את כל ההסברי� וההנחיות הנחוצות לו לגיבוש הצעתו , אות�

ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר ע� אי גילוי , והתחייבויותיו על פי הסכ� זה
טעות או פג� בקשר לנתוני� או עובדות הקשורות במת� השירות , מספיק או גילוי חסר

 .ובביצוע המכרז
על סמ+ הצהרותיו , הזוכה מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו .ד

 .לעיל ולהל�, והתחייבויותיו בהצעתו ובהסכ� זה
הזוכה מצהיר ומאשר כי הוא הבי� את כל המסמכי� המהווי� חלק מההסכ� או מסמכי�  .ה

 .שהסכ� זה מפנה אליה�
הזוכה הנו הזוכה הראשי .  היא שלמה ומוצגת כיחידה אחתהזוכה מצהיר ומאשר כי הצעתו .ו

 .או מי מטעמו/י� של קבלני המשנה וספקיו  ומוצרוהוא אחראי לכל הפעילויות וה
, הידע, הזוכה מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעמדו לרשותו במש+ כל תקופת הסכ� זה הניסיו� .ז

האישורי� , מצעי� הכספיי�הא, האמצעי� הארגוניי�, אמצעי הייצור, המומחיות, הכושר
לש� קיו� כל מחויבויותיו , ושאר האמצעי� הנדרשי�, כוח אד� מיומ� ומנוסה, שיונותיוהר

 .והכול ברמה מקצועית גבוהה וסטנדרטי� גבוהי�, על פי הסכ� זה
פטנט או סוד , הזוכה מצהיר ומאשר כי בעת ביצוע ההסכ� לא הפר ולא יפר זכויות יוצרי� .ח

וכי יפצה את המוסד לאלתר א� המוסד יחויב ', בזכות כל שהיא של צד גולא פגע , מסחרי
מוסכ� כי במקרה שתעלה טענה . או פגיעה כאמור בסעי� זה/בתשלו� כל שהוא בגי� הפרה ו

יג� הזוכה על חשבונו על המוסד מפני אותה , ני� המפורטי� בסעי� זהיאו תביעה בעני\ו
י בית "ט של עורכי די� שיפסקו ע"הנזיקי� ושכ, או תביעה וישל� את כל ההוצאות/טענה ו

או / ימי עבודה על כל טענה ו12ובלבד שהמוסד יודיע לזוכה תו+ , ד חלוט"המשפט בפס
 .י� זהייאפשר לזוכה לנהל את ההגנה וישת� עימו פעולה ככל שנית� בענ, תביעה כאמור 

] נוסח חדש[יות לפקודת הרא' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� אמהזוכה  .ט
 כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר המינימו� 1971 –א "התשל
 .בשנה שקדמה למועד חתימת הסכ� זה , 1987 –ז "התשמ

] נוסח חדש[לפקודת הראיות ' לפרק ב' צהיר בתצהיר בכתב כמשמעותו בסימ� אמהזוכה  .י
ו בפסק די� חלוט בעבירה לפי חוק  כי הוא ובעל זיקה אליו לא הורשע1971 –א "התשל

בשנה  , 1991 –א "התשנ, )איסור העסקה שלא כדי� והבטחת תנאי� הוגני�(עובדי� זרי� 
 .שקדמה למועד חתימת הסכ� זה
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או מי מטעמו /הזוכה מתחייב להביא לידיעת המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו .יא
או הרשעה בעבירה / או נגד מי מטעמו ואו התלויה ועומדת נגדו/בעילת רשלנות מקצועית ו

וזאת , 1991א "או לפי חוק עובדי� זרי� התשנ/ ו1978 –ז "לפי חוק שכר המינימו� התשמ
 .וודע לו עליה�יבמהל+ כל תקופת ההתקשרות עמו על פי הסכ� זה מיד ע� ה

 :התחייבויות המוסד .13

ור+ מילוי התחייבויותיו על פי נתוני� וסיוע סביר שיידרשו לו לצ, להעמיד לרשות הזוכה כל מידע
 .הסכ� זה

 :ביטול ההסכ� / הפרת ההסכ� ותרופות בשל הפרת .14
  :'אי עמידה של הזוכה בהתחייבויותיו כאמור בסעיפי� הבאי�  בנספח א .א

תחשב כהפרה על כל סעיפיו  5 ופרק 0.7.4נספח , 4.10, 4.6, 2פרק , 0.19 ,0.16, 0.15, 0.7
אי� באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות ההפרות של , מכ+יסודית של ההסכ� על כל הנובע 

 .ההוראות בנספחי ההסכ�
)  תרופות(הפר הזוכה הסכ� זה הפרה יסודית לפי הסכ� זה או כהגדרתה בחוק החוזי�  .ב

ולגבי הפרה זו ניתנה לזוכה ארכה לקיומו ,   או תנאי אחר מתנאי הסכ� זה1970 &א "תשל
אזי בכל אחד ממקרי� אלו רשאי , ר מת� הארכהוהתנאי לא קוי� תו+ זמ� סביר לאח

או /או לבצע בעצמו ו/המוסד לעמוד על קיו� ההסכ� ע� הזוכה או לבטל הסכ� זה ו
וזאת על , י הזוכה"באמצעות אחרי� כל דבר אשר לפי הסכ� זה אמור היה להיעשות ע

, סכ� זהחשבו� הזוכה ובנוס� לזכויות המוסד על פי כל די� ועל פי ההוראות האחרות בה
או חילוט /ו 3 1,000,000לרבות הזכות לדרוש תשלו� פיצויי� מוסכמי� מראש בס+ של 

 . לעיל5הערבות האמורה בסעי� 
&ז"התשמ, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימו�, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .ג

מהווה , � זהאו מי מטעמו לגבי עובד המועסק על יד� לש� ביצוע הסכ/ על ידי הזוכה ו1987
 .הפרת הסכ�

וסעיפי� , �2107308 ההוצאה התקציבית לביצוע הסכ� זה מתוקצבת בתקציב המוסד בסעי .15
 . י החלטת המוסד"נוספי� עפ

הסכמת מי מהצדדי� לסטות מתנאי כל שהוא של הסכ� זה במקרה מסויי� או בסדרת מקרי�  .16
 .תידלא תהווה תקדי� ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בע

זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי הסכ� זה או , לא אכ� מי מהצדדי� או אכ� באיחור .17
לא יראו בכ+ ויתור על זכות אמורה או על זכויות , במקרה מסוי� או בסדרת מקרי�, מכוח הדי�

 .אחרות כל שה�
ותיה� לפי או המוסד לא יהיו אחראי� לעיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבוי/הזוכה ו .18

 –" כוח עליו�("י כוח עליו� "א� העיכוב או אי הביצוע יגרמו ע, הוראות ההסכ� כול� או מקצת�
או /או המוסד לא ידעו או לא חזו אותו מראש ו/הזוכה ו, אירוע או גור� אשר בעת כריתת ההסכ�
ד למלא והמונע מהזוכה או מהמוס, והוא אינו בשליטת�, לא היה עליה� לדעת או לחזותו מראש

או גור� לכ+ שקיו� יהא בלתי אפשרי או שונה באופ� יסודי /התחייבויותיה� על פי ההסכ� ו
 ).מההסכ� באות� נסיבות שהוסכ� עליה� בי� הצדדי�

או בנספחיו ייעשה בכתב וייחת� על ידי הצד או הצדדי� המקבלי� על /כל שינוי בהסכ� זה ו .19
 .עצמ� התחייבות מכוח אותו שינוי
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יני� הנוגעי� להסכ� זה ונספחיו או בכל יחודית בכל הקשור לנושאי� ולעניפוט היסמכות השי .20
 ויחולו עליו דיני תביעה הנובעת מהלי+ ניהול הסכ� זה תהיה בבתי המשפט המוסמכי� בירושלי�

 .מדינת ישראל בלבד
הינ� , מוסכ� בי� הצדדי� כי זכות הקניי� בכל הטובי� שיספק הזוכה למוסד על פי הסכ� זה .21

 .קניינו הבלעדי של המוסד
הזוכה מתחייב שלא להסב לאחר הסכ� זה או חלק ממנו ולא להעביר או למסור לאחר כל זכות  .22

ניתנה הסכמת . אלא א� ניתנה לכ+ הסכמת המוסד מראש ובכתב, או חובה הנובעי� מהסכ� זה
 .י כל די�"או עפ/י הסכ� זה ו"לא יהיה בכ+ כדי לשחרר את הזוכה מאחריות עפ, המוסד כאמור

 .המוסד לא יהא חייב להזמי� טובי� בכמויות ובסוגי� כל שה� מהזוכה, למע� הסר ספק .23
 :מעמד הזוכה כקבל! עצמאי .24

מוצהר ומוסכ� בזה בי� הצדדי� כי היחסי� ביניה� לפי הסכ� זה אינ� יוצרי� אלא יחס  .א
וכי רק , י�בי� מוכר שירותי� וקונה שירות, או עבודה/שבי� מזמי� לקבל� המספק שירות ו

לרבות עובדיו המועסקי� על , על הזוכה תחול האחריות לכל אובד� או נזק שיגר� למישהו
 .או הבאי� מכוחו או מטעמו לספק שירותי�, ידו

, מוצהר ומוסכ� בי� הצדדי�  כי אי� לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכ� זה למוסד לפקח .ב
אלא אמצעי להבטיח את קיו� , עמואו להורות לזוכה או לעובדיו או למי מט, להדרי+

ולזוכה ולמועסקי� על ידו לא תהיינה זכויות כלשה� של עובד , הוראות הסכ� זה במלואו
פיצויי� או הטבות אחרות בקשר ע� הסכ� זה או , וה� לא יהיו זכאי� לכל תשלו�, המוסד

ירותי� או הפסקת מת� הש, או בקשר ע� ביטול או סיו� הסכ� זה, הוראה שניתנה על פיו
 .מכל סיבה שהיא, על פי הסכ� זה

) נוסח משולב(המוסד לא ישל� כל תשלו� בגי� דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי  .ג
מס הכנסה ויתר , 1994&ד"או לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשכ, 1995&א"התשנ

לו� והזוכה לבדו ידאג לכל תש, הזכויות הסוציאליות של הזוכה של עובדיו ושל מי מטעמו
 .וניכוי הכרו+ בזכויות אלה

 ).24סעי� (הזוכה מתחייב להביא לידיעת עובדיו האמור בסעי� זה  .ד

 הודעות .25
כל הודעה אשר יש לתיתה על פי הסכ� זה תינת� בכתב באמצעות מסירה ביד או  משלוח בדואר רשו� 

תחשב כאילו הודעה . י הודעת צד למשנהו"בהתא� לכתובות כמצוי� במבוא להסכ� או כפי שישונו ע
ותו+ שלושה ימי עסקי� מיו� שיגורה בסני� , י הנמע� ביו� מסירתה א� נמסרה ביד"נתקבלה ע

 .הדואר
 :ולראייה באנו על החתו�

 הזוכה  לביטוח לאומי המוסד
   

   

_______________________  _______________________ 
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ח    פ ס 4.0נ . ת : 7 נ ג ה ו ת  ו י ד ו ס ת  ר י מ ש ל ת  ו ב י י ח ת ה
י ט ר פ תה  ו

 .  על גבי התקליטור המצור� לחוברת המכרז  PDFב כקוב� "רצ

ח    פ ס 2נ . 1 : � י ס פ ט ה ל  ש ח  ו ת פ מ ו ה  ק י ר ס י  ט ר פ מ
� י ר ק י ע  ה

 .  על גבי התקליטור המצור� לחוברת המכרזPDFב כקוב� "רצ

ח    פ ס ר : 2.2נ ז ע ת  מ י ש �–ר ו ר י צ ל  � י ח פ ס נ   
 M/L  היינו כל סעי� בסיווגד, יש לשי� לב לתנאי ס� נוספי� המוגדרי� בסעיפי� אחרי� במכרז

סעי�  #
 מכרז  ה

 הערות ש� הנספח

מסמכי הבהרות המוסד לשאלות  0.3.3.6 1
 הבהרה למכרז זה 

 . יש להקפיד  שמסמכי ההבהרות יחתמו על ידי מורשה חתימה מטע� המציע

 .0.6.1 בנוסח המופיע בנספח בדיוקיש להקפיד שנוסח הערבות יהיה  ת ההצעהערבות הגש 0.6.1 2

 .אישורי� תקפי� של  רשות המיסי� אישורי� על ניהול ספרי�  0.6.2.1 3

 אישור רכישת מסמכי המכרז 0.6.2.2 4
  אישור המוסד על רכישת מסמכי המכרזצילו�

אישור מורשי חתימה ודוגמאות  0.6.2.3 5
 חתימה

 .0.6.2.3צילו� נספח ח  על גבי "ד או רו"אישור עו

  אופציה  –ח "אישור רו אישהעסק בשליטת  0.6.2.4 6

 ISO 9001:2000אבטחת איכות תק& אישור  אבטחת איכות 0.6.2.5 7
 בגובה 2006�2008 או בכל אחת מהשני�  כנדרש2005�2007ח לשני� "אישור רו אישור מחזור כספי 0.6.2.6 8

 0.6.2.6 על גבי צילו� נספח .לשנה בממוצע*  מליו& 5

 קוד� במת& שרותי הצהרה על ניסיו& 0.6.2.7 9
 . סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל�

 .  בחוברת המכרז0.6.2.7  נספח צילו�יוגש על גבי 

 10,000,000 בהיק� מצטבר של 2006�2008 בשני� רשימת לקוחות סריקה  סריקה+ רשימת לקוחות 0.6.3.1 10
 .דפי� בשנה

 בהיק� מצטבר של 2006�2008למיקרופיל� בשני� ות צילו� רשימת לקוח  צילו� למיקרופיל�– רשימת לקוחות 0.6.3.2 11
 . דפי� לשנה2,000,000

 . בחוברת המכרז0.6.5 נספח צילו�הצהרת המציע על גבי  הצהרת המשתת� במכרז 0.6.5 12

העדר הרשעות בעברות לפי חוק  0.6.6 13
 וחוק שכר מינימו� עובדי� זרי�

 0.6.6 נספח  צילו�ד  על גבי "תצהיר עו

התחייבות לעמידה בדרישות תשלומי�  0.6.7 14
שכר מינימו�  וקיו� חוקי , סוציאליי�

 ;העבודה

  0.6.7  נספח  צילו�ד על גבי "תצהיר עו

 אופציה  –ח "אישור רו אזורי עדיפות לאומיתאישור על  0.6.8 15

 .  בחוברת המכרז0.7.3  נספח צילו�יוגש על גבי  הסכ� התקשרות 0.7.3  16

 .  בחוברת המכרז0.7.4  נספח צילו�יוגש על גבי  הצהרת סודיות 0.7.4  17
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ח פ ס 0 נ . 6 . 2 . ר: 6 ו ש י יא פ ס כ ר  ו ז ח מ ל  ע   

 
 לכבוד

 ")החברה "–להל� (___________________  
 ,נ.ג.א

 
 עמידה בתנאי מכרז: הנדו�

ובהתא� , לבקשתכ� ועל סמ+ הנתוני� שנמסרו לנו על ידי מנהלי החברה ואנשי הכספי� שלה
  הננו להודיעכ� כי הכנסות 2005,2006,2007,2008 לשני� דוחות הכספיי� המבוקרי� של החברהל

 :החברה ממת� שירותי סריקת מסמכי� וצילו� למיקרופיל� הינ� כדלקמ�
 

 מ"ח ללא מע"הכנסות בש שנה
2005 ______________ 
2006 ______________ 
2007 ______________ 
2008 ______________ 

 .2008 ,2007, 2006  או ביחס לשני� 2007, 2005,2006ביחס לשני� נתוני ההכנסות  יש למלא :הערה
 

 למת� שרותי סריקת מסמכי� וצילו� 2008) 43( ת' הודעתנו זו ניתנה לצור+ השתתפות במכרז מס
 .למיקרופיל� עבור המוסד לביטוח לאומי

 
 ,בכבוד רב

 
_________________________  

 ח"רו
 


