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  המציעים במכרז מידע משפטי : אל 
  
  
  

  אספקת מידע משפטיל 2011) 19(מענה לשאלות המציעים במכרז ת : הנדון 
    

  

לשאלות הכולל תשובות ") המוסד" –להלן (המוסד לביטוח לאומי מסמך הבהרות של ב "רצ .1

 .5/09/2011שהתקבלו עד לתאריך  ההבהרה

מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי והוראות המכרז ומההסכם  ב"כי הבהרות המוסד הרצ, ובהר בזאתמ .2

, ב אשר כולל את קובץ ההבהרות"המסמך הרצשל  יש לצרף להצעה תדפיס. שייחתם בין הצדדים

  .במכרז 0.3.5.6כאמור בסעיף , על ידי מורשי החתימה של המציעחתומים 

 כי הבהרות המוסד להלן מחייבות את כל המציעים וגוברות על הנוסח המובא במכרז, בזאתובהר מ .3

  .במכרז 0.3.5.7כאמור בסעיף , או אי התאמה/במקרה של סתירה ו

  

  

  

  ,בברכה

  סד לביטוח לאומיהמו

  א"ב באלול תשע"י 
  2011ספטמבר  11 
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הסעיף ' מס  #
במסמכי 

  המכרז

  תשובה  פרוט השאלה

ז לביצוע ההמרה "מהו לו  1.2.1.2.13
לפורמטים החדשים של  

WORD ,PDF ו - XML?  

את הקבצים יש להמיר , PDF-ו WORD -ה לגבי קבצי .1
  .ה במכרזימיד עם הזכיהקיימים 

במידה והמוסד יחליט תועבר  XML  - -לגבי המרה ל .2
 . ערכותימספקת לה התראה

  

נספחים  .2
', א 2.1.2.12

  'ב- ו

שוני בין מיקום  יש למה
מספור הערות שוליים 

בקבצים להדפסת הספר 
ולהערות שוליים 

  ?בקבצים הרגילים 
  

אין שוני בין בהערות השוליים בספר להערות השוליים 
  הערות השוליים יופיעו כהערות העורך של. בקבצים

  . עיפים בכל עמודהס, לפי הפרקים WORD - ה 

מהי כמות העמודים   3.2.1.2.8
בקבצים המיועדים 

  ?להדפסה 

   יתכן כי המוסד יפצל  .עמודים 800 -בספר החוק כיום כ .1
  .ספר זה לשניים 

  .עמוד 600 -בספר התקנות של גמלאות כ .2

  .עמוד 350 –בספר התקנות של הגביה  .3

 .עמוד 300 -בספר המבחנים כ .4

 . הסכמים המוסד מתעתד להדפיס גם ספר .5
  

האם יש להכין הקבצים   4.2.1.2.12
שיודפסו כספר גם בגרסה 

 ?של קובץ רגיל
)WORD+PDF+XML(  

  .לפי דרישה XML -ו PDF - ו WORD -כן ב

כיצד צריך להתייחס   5.2.1.2.12
קבצים אחרים /בספר

לגלישת הערת שוליים 
שהמידע בה גדול מגודל 

  ?עמוד או אף יותר
אין   2.1.2.12בנספח  

  . מא לכךדוג

  הערת השוליים תמשיך בעמוד הנוסף עד אשר יתחלף
  .תת הסעיף/ הסעיף  

 3- האם יש צורך ב   6.0.9.2.1
מסמכי  כלעותקים של 

המכרז ומסמכי 
ההבהרות חתומים 

כל עותק יהיה (? ידנית
) עמודים 120בסביבות  

  וסריקה בנוסף לכך
  ?CD-ל 

שני ולצרף צילום בשאר , ניתן לחתום על המקור ידנית .1
  . העותקים הן על מסמכי המכרז והן על ההבהרות

  .CD -אין צורך ב .2
  

האם כאשר מודפס ספר   7.2.1.2.9
חדש ניתן יהיה לוותר על 

אות + מספור בעמוד 
במקרה שנעשה לצורך 

  ?החלפת דפים

כולל בכל הפקה חדשה מספור העמודים מתחיל מחדש 
  .לדפי ההחלפההמספור 
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הסעיף ' מס  #
כי במסמ
  המכרז

  תשובה  פרוט השאלה

עדכון הערות "בסעיף   8.5.1.3
כיצד מוגדר ... " שוליים

  ?עמוד

   כיום , נו אופציונאלייכי נושא זה ה, ברצוני להדגיש .1
במידה . י המוסד"העדכונים מבוצעים ונשלחים ע
יתוכנן השינוי ביחד עם , והמוסד ישתמש באופציה זאת

    . הזוכה

לכל עדכון הכוונה הינה  –בהתייחסות להגדרת עמוד  .2
י הזוכה בעמוד מעמודי הספר האחרון "שיבוצע ע
 . שהודפס

הקשורים לביטוח לאומי מובהר כי מדובר רק על תיקוני  .3
 . )'ביטוח הבריאות וכו, חוק ביטוח לאומי: לדוגמא ( 

  

עדכוני ספר החוק   9.4.4.2
י "והמוסד מבוצעים ע

איך ניתן , המוסד

של  SLAלשמור על 
מיום הפרסום  שבועיים

  .ברשומות

, י המוסד"כי במידה והעדכונים יועברו ע, נבקש להבהיר
הזוכה מתחייב לבצע את העדכונים תוך שבועיים מהעברת 

  .י המוסד"העדכונים ע


