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המוסד לביטוח לאומי

 17במאי 2018
ג' סיוון תשע"ח

אל :המציעים במכרז לאספקת מידע משפטי במדיה מגנטית

הנדון :מענה לשאלות המציעים במכרז מס' ת ( 201 8 ) 1
ל אספקת מידע משפטי במדיה מגנטית

א .רצ"ב מסמך הבהרות של המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד") הכולל תשובות לשאלות ההבהרה
שהתקבלו עד לתאריך .16/5/2018
ב .מובהר בזאת ,כי הבהרות המוסד הרצ"ב מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם
בין הצדדים .יש לצרף להצעה תדפיס של המסמך הרצ"ב ,חתום על ידי מורשי החתימה של המציע ,כאמור
בסעיף  0.3.5.6במכרז.
ג .מובהר בזאת ,כי הבהרות המוסד להלן מחייבות את כל המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז במקרה
של סתירה ו/או אי התאמה ,כאמור בסעיף  0.3.5.7במכרז.

ד .המוסד לביטוח לאומי מודיע כי המועד האחרון לקבלת הצעות נדחה ליום רביעי 6.6.2018
שעה .12.00

בברכה,
המוסד לביטוח לאומי

דף 1

המוסד לביטוח לאומי

מס' סעיף
במכרז

מכרז למערכת למתן שרותי הדפסה ,מיגנוט ודיוור ישיר
ת (2013 )2

שאלת ההבהרה

תשובה

.1

 2.1.2.8ג' 9

בסעיף מדובר על "קבצים מוכנים להדפסה" של
הספרים ,ומכאן השאלה :בתי דפוס עובדים כמעט
תמיד עם קבצי  pdfשהוא קובץ סגור וסופי .לא
מדפיסים ספרים מקובץ  xmlולגמרי לא מקובל
להדפיס מקובץ בפורמט  ,wordמכמה סיבות
טכניות מקצועיות .אבקש להבהיר כי הספרים
יימסרו לצורך הדפסה בפורמט .pdf

.2

2.1.2.9

כפי שנכתב בתחילת הסעיף:
"א .הפקת ספרים ערוכים לבית הדפוס
במבנה  PDFלפי אינדקס של חוקים,
תקנות ,צווים ,הוראות שעה שיוגדרו על
ידי המוסד לכל ספר".
מובן שזהו הפורמט שמקובל כיום
להעביר לבתי הדפוס.
וכפי שהובהר ,היה ויהיה צורך להעביר
לבית הדפוס פורמט אחר אזי המוסד
יבקש זאת.
אין שינוי במה שקיים היום.

בשני הסעיפים נאמר (בשינוי נוסח קל) כי "במידה
והערת השוליים גולשת לעמוד נוסף ,יש להוסיף
מובהר כי בדרישה זו נדרש שהערה תוצג
עמוד עד אשר יתחלף הסעיף  /תת הסעיף .".אבקש
בצמוד לטקסט אליו הערה מתייחסת.
להבהיר:
כך מוצג בנספח  2.1.2.12ב' שמופיע
א .לענין זה של עימוד הערות השוליים  -האם במכרז.
כוונתכם לאותה הנחיה בדיוק הן ביחס לקבצים זהו עיצוב מקובל והוא נתמך באופן
אוטומטי בתוכנות כדוגמת .WORD
להצגה והן ביחס לספרים?
(בהגדרות פיסקה' ,בקרת שורות
ב .האם מדובר בשינוי לעומת הפורמט הקיים
מיותמות').
היום (ראו למשל את הערת השוליים הגולשת
מעמוד לעמוד בדוגמא המופיעה בנספח
 2.1.2.12ב')? אם כן  -נא צרפו דוגמאות ל"לפני"
ו"אחרי" ,כלומר :לפורמט הקיים היום לעומת
השינוי הנדרש.

2.1.2.11

ג .יתכן ובעקבות תשובתכם ,ובמידה ואכן יש
שינוי לעומת הפורמט הקיים כיום  -יידרשו
הבהרות נוספות ,מכיוון שמן הראוי שהמבנה
המתבקש יהיה נתמך באפשרות טכנולוגית
להגדיר אותו ב Word-כתכונה אוטומטית.
ניהול הערות השוליים באופן ידני (ולא
אוטומטי) והכנסת דפים ריקים באופן ידני -
תקשה ,תבלבל ,תגרור כמעט בהכרח לתקלות
עימוד רבות ,תייקר את התהליך ותסרבל אותו
מאד.
.3

2.1.2.11

בס"ק א' נדרש עיצוב "במבנה טבלאי" וההפניה היא העיצוב במבנה טבלאי הוא עיצוב שהיה
בעבר מקובל במוסד להדפסת הספרים,
לנספח  2.1.2.12א' ובס"ק ב' נדרש גם כן מבנה
כך הוא הצילום בנספח  2.1.2.12א'.
טבלאי וההפניה היא לנספח  21.2.12ב' (שהוא
המוסד עבר לעיצוב כפי שמופיע בנספח
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מס' סעיף
במכרז
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תשובה

שאלת ההבהרה

תדפיס מספר החוק בגרסה הקיימת היום) 2.1.2.12 .ב'.
מצורף צילום מעודכן לנספח 2.1.2.12
מתבקשות הבהרות כדלקמן:
א'.
א .בנספח  2.1.2.12א' מופיעות כותרות הסעיפים
בצד הסעיפים ולא מעל הסעיפים .מכיוון
שהנספח הזה הוא צילום של הפורמט הישן של
המסמכים (אותו צילום שהופיע כנספח
במסמכי המכרז הקודם) ,ומכיוון שהפורמט
הנוכחי ,שאושר על ידכם ואליו הומרו כבר כל
המסמכים הוא פורמט שבו כותרות הסעיפים
הן מעל הסעיפים ולא בצידם  -מתבקשת
הבהרה האם ברצונכם לשנות את פורמט
המסמכים שוב כך שיכלול כותרות סעיפים בצד
הסעיף ,וכיוונים שונים בכל עמוד (כך
שהכותרות יופיעו תמיד בצד החיצוני :מימין
בעמוד ימני ומשמאל בעמוד שמאלי).
ב .בנספח  2.1.2.12ב' המתייחס לגרסת ההדפסה -
כותרות הסעיפים מופיעות מעל הסעיפים .האם
כשמדובר על "מבנה טבלאי" בגרסת ההדפסה
מדובר בפורמט שונה מהפורמט בגרסת ספרי
החוק או בסופו של דבר באותו פורמט  -כפי
שקיים היום?
.4

.5

.6

2.1.2.12

בהתאם להבהרות לשאלות  2ו 3-הנ"ל  -מתבקשת אין המוסד יודע בשלב זה לאיזה פורמט
להסב .מדובר על הסבה אופציונלית לפי
הבהרה לאיזה פורמט ולאיזה אופן עימוד יש
להתייחס בכל הנוגע ל"הסבת הנתונים" .ברור שלכך כללים שיקבעו בעתיד .יתכן ל.XML -
יש השלכה משמעותית למחיר ההסבה שיש לנקוב
בסעיף  5.1.3ולכן חשיבות ההבהרה בנוגע לפורמט
המתבקש.

2.1.2.11

האם כל המידע להדפסת הספרים ,כפי שמצויין
בסעיף  2.1.2.11ג' ,הוא מתוך המאגר שמופיע בנספח
' :2.1.1.3רשימת חוקים ,תקנות אמנות בינלאומיות
והסכמים'?.

2.1.2.11

בסעיף  2.1.2.11ג'  ,7נאמר" :גודל דף להדפסה "16.5
 ".23.7" /המידות הינם בס"מ?

דף 3

המידע בספרים הוא מתוך המאגר ,לפי
דרישת המוסד כפי שנדרש בסעיף
 .2.1.2.11במקרה ונדרש מידע נוסף
(לדוגמא :מכתב מקדים) הוא מועבר
לספק על ידי המוסד.
כן.

מכרז למערכת למתן שרותי הדפסה ,מיגנוט ודיוור ישיר
ת (2013 )2

המוסד לביטוח לאומי

נספח  2.1.2.12א'  :קובץ  WORDרגיל (מעודכן)

דף 4

