
 
 

 
 

 

 
גניזה, ארכיב ואחסון עבור צוות תכנית אב הזמנה להציע הצעות למתן שירותי  –מענה לשאלות מציעים 

 25/2020לתחבורה ירושלים מס' הליך 

 מסמך מס'
סעיף 
 רלוונטי

 תשובה שאלה

1.  

 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 

 נספח ב'

 

תיבה אשר מסופקת ללקוח 
ע"י הארכיב, אין התייחסות 

 לתשלום תיבה?

 

בה יגולם יתמחיר ה
בעלות קליטת מיכל 

 .חדש

2.  

 

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 

נספח ב' 
 8סעיף 

היכן במרחק גיאוגרפי 
 מאוחסנים בתיבות?

 

 –מצוין בנספח ב' 
 באזור ים המלח

3.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

נספח ב' 
 1סעיף 

 בטבלה
 לא.  האם מאוחסנים גלילי מפות?

4.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 –תנאי סף 
 5סעיף 

 – 5.6ף סעיף נבקש להוסי
"המציע עומד בתקן אבטחת 

 . iso  27001  2013מידע 
 .הבקשה לא מקובלת

5.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

התמורה 
 –הכספית 

 7.5.2סעיף 

נבקש כי החיובים עבור 
השירותים השוטפים יבוצעו 
י אחת לרבעון. בנוסף נבקש כ
תנאי האשראי יהיו מיום 

 קבלת החשבונית.

 

התשלום יהיה אחת 
במועד של  ,לרבעון

 ימים 60שוטף + 
ממועד קבלת 

בכפוף והחשבונית 
 לאישורה. 

6.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

הגשת 
 –ההצעות 

 10.3סעיף 

 נא להבהיר כי העותקים
המודפסים הם מקור + 

 .העתק
 אכן. 

7.  

הזמנה 
להציע 
 הצעות

 –נספח ב' 
הצעה 
-כספית 
 5סעיף 

נבקש להבהיר כי שירות זה 
כולל בחובו גם גריעה של 

 כל למשרדי המזמיןמי

הבקשה לא מקובלת. 
 לנספח ב'.  6ראו סעיף 



 
 

 
 

 

 הסכם  .8
 –העבודה 

 6.1.7סעיף 

נבקש להבהיר כי שירותים 
מזמין נוספים שיבוקשו ע"י ה

 יהיו כרוכים בתשלום

ככל שמדובר 
בשירותים שאינם 
נכללים בסעיף ב' 

תשולם תמורה נוספת 
 בגינם.

9.  
אחריות 
 וביטוח

 9סעיף 
אחריות נבקש להגביל את 

חריות על פי דין המציע לא
 ולנזק ישיר בלבד.

לגבי אחריות על פי 
 מצוין בסעיף. –דין 

אחריות לנזק ישיר 
 לא מקובל. -בלבד 

10.  
ת אחריו

 וביטוח
 9סעיף 

לחילופין נבקש להוסיף סעיף 
"על אף האמור בכל מקום  –

אחר בהסכם זה, מוסכם כי 
בכל מקרה של אובדן ו/או 

ובין נזק נזק, בין נזק ישיר 
עקיף, אשר ייגרם לרכוש 

נשוא השירותים ו/או למזמין 
בגין פעולה כלשהי אשר 

ננקטה ע"י המציע, והכפוף 
המזמין, להוכחת נזקי 

ותו של המציע על פי אחרי
הסכם זה לא תעלה על סכום 

 ש"ח. 150,000של 

 הבקשה לא מקובלת. 

 הזמנה  .11
סעיף  8עמ' 

8 

נבקש להפריד סעיף זה 
מכיוון  מהתמחיר כללי

ן שתמחור סעיף זה ייתן יתרו
לספק הנוכחי במידה והסעיף 

יישאר כחלק מבחירת 
 ההצעה הזוכה.

  הבקשה מקובלת. 

 הסכם  .12
סעיף  3עמ' 

6.2 

נבקש להבהיר כי מידע זה 
נמצא באתר המקוון של 

 החברה וזמין ללקוח בכל עת.

ככל שקבלת המידע 
עומדת בתנאי הסעיף 

 מקובל.  –

 הסכם  .13
סעיף  4עמ' 

8.6.3 

נבקש לאחד את החיובים 
לחיוב שנתי אחיד או חצי 

 שנתי.

. החיובים מקובל
יאוחדו לחיוב שנתי 

 .אחד

 הסכם  .14
סעיף  4עמ' 

9.3 

מבוקש כי המילים "בין 
במישרין ובין בעקיפין" 

 תמחקנה.
 לא מקובל. 



 
 

 
 

 

 הסכם  .15
סעיף  5עמ' 

9.4 

מבוקש כי בסיפא לסעיף 
 יבואו המילים "והכל בהתאם
ובכפוף לפסק דין שלא עוכב 

 ביצעו".

 לא מקובל. 

 הסכם  .16
סעיף  5עמ' 

9.5 

 מבוקש כי:

ר המילים לאח .א
"העבודה ו/או 

תוצאותיה" יבואו 
המילים "והכל 

בהתאם ובכפוף 
לפסק דין שלא עוכב 

 ביצועו".
לאחר המילים  .ב

"שתוגש כנגדו" 
יבואו המילים 

"בסמוך ככל הניתן 
 למועד הגשתה".

 בל. לא מקו :סעיף א'

 מקובל.  :סעיף ב'

 הסכם  .17

 5עמ' 
מבוקש 
להוסיף 

סעיף חדש 
9.8 

מקום "על אף האמור בכל 
אחר בהסכם זה, מוסכם בין 
הצדדים כי בכל מקרה של 

אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג 
שהוא, בין נזק ישיר ובין נזק 

עקיף, אשר ייגרם לרכוש 
נשוא השירותים ו/או הצווה 

בגין פעולה כלשהי אשר 
טה על ידי הספק, ובכפוף ננק

להוכחת נזקי הצוות, ישלם 
 10,000הספק לצוות סך של 

הוא, בכל מקרה, אשר ₪, 
יהא גבול האחריות הכולל 
של הספק, בגין נזק ו/או 

אובדן לכל רכוש כאמור לעיל 
וזאת כפיצוי מוסכם סופי 

ומוחלט ולסילוק כל תביעות 
הצוות כלפי הספק בגין כל 

י עילה שהיא, בין על פ
 ההסכם ובין על פי כל דין".

 הבקשה לא מקובלת. 

 הסכם  .18
סעיף  5עמ' 

10 

את סעיפי  נהוג להגביל
שנים  3הסודיות לתקופה של 

לאחר תום תקופת 
 ההתקשרות.

 מקובל. 



 
 

 
 

 

 כללי כללי  .19
נבקש להבהיר האם התיבות 
הקיימות שייכות ללקוח או 

 לספק הנוכחי?
  . ללקוח

 כללי כללי  .20

בת האם נקבל קובץ להס
הנתונים מהספק הנוכחי? או 

ל שיש לקלוט מחדש את כ
החומר? במידה ונדרש לקלוט 

מחדש נבקש להוסיף סעיף 
 בהצעת המחיר.

ברשות הצוות ש י
אותו  קובץ עם נתונים

   .לזוכהלהעביר  ניתן

 כללי כללי  .21

יין כי תעודות נבקש לצ
המשלוח והחשבוניות הינן 
דיגיטליות הנשלחות לאנשי 

 וח.הקשר של הלק

 מקובל. 

 


