
    
 מ ש ר ד     ה ת ק ש ו ר ת

 תקציב ורכשתחום 
 

      

 
 
 

 2018דצמבר,  26
 

לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף לניהול ספקטרום  035/2018מכרז פומבי מס'  הנדון:
 מענה לשאלות הבהרה -  התדרים

 

לרכש, תכנון, הקמה, הסבה ותחזוקה של מערכת מדף  035/2018מכרז פומבי מס' פרסם את תקשורת משרד ה .1

  ."המכרז"(: )להלן  יםלניהול ספקטרום התדר

  .)סבב ראשון( למכרז, הוגשו שאלות הבהרה 7.5בהתאם לאמור בסעיף  .2

 להודעה זו מצורפים הנסחים הבאים: .3

    )סבב ראשון( .ות לשאלות ההבהרהתשוב - נספח א'  .א

 . )סבב ראשון( המעודכנים לאחר המענה לשאלות ההבהרהמסמכי המכרז  –ח ב' פנס .ב

בכל מקרה של סתירה בין המכרז.   ממסמכי נפרד בלתי לחלק יחשבוהמסמכים המצורפים כפי שפורטו לעיל,  .4

  .המעודכן יגבר האמור במסמכי המכרז  -האמור בהבהרות למפורט במסמכי המכרז 

נחיות המפורטות בסעיף הה. את השאלות יש להגיש לפי 1/1/2019הינו  2שאלות הבהרה סבב המועד להגשת  .5
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 מענה לשאלות ההבהרה –נספח א' 

 
 

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

1. 

 - חלק א'
הזמנה 
להציע 
 הצעות

הגדרת  - 2.1
 "ניגוד עניינים"

 17ראו האמור תחת שאלה מס' 
 להלן.

 17ראו תשובה לשאלה 
 להלן

2. 

 -חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3.2.1סעיף 

הואיל והיצרן הוא תאגיד זר; 
הואיל ומסמכי המכרז )למעט 

תצהיר היצרן( הם בעברית; 
והואיל והקמת התאגיד המשותף 

שתיבחר חלופה זו( תיעשה )ככל 
רק לאחר קבלת הודעת מועמד 

מבוקש להבהיר כי  -לזכייה 
ההצעה תוגש על ידי הגורם 

הישראלי בלבד )בדומה לחלופה 
3.2.1.2.) 

בכל חלופת )על המציע 
 3.2.1התארגנות לפי סעיף 

למכרז(  להגיש את 
המסמכים הנדרשים 

במסגרת המענה. ראו 
 למכרז 4.1תיקון בסעיף 

3.       

 -חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3.4.2סעיף 

ביחס לסעיף זה, כמו גם ביחס 
להוראות אחרות במסמכי המכרז 

המתייחסות לפרויקטי 
אינטגרציה שניהל המציע או 

"הגורם הישראלי" )לרבות 
(, 9לנספח ג 5ההוראה בסעיף 

נבקש שיאושר כי המציע / 
"הגורם הישראלי" רשאי 

שניהולם להתייחס לפרויקטים 
החל בתקופה בה נוהלה פעילות 

המציע / "הגורם הישראלי" כקו 
עסקים נפרד )ביחידה עסקית 

עצמאית( בתוך מי שהייתה בזמנו 
חברת הבת של המציע / "הגורם 

הישראלי" )לצורך תיאור זה, 
היחידה העסקית העצמאית 

תכונה להלן "היחידה", וחברת 
הבת האמורה תכונה להלן 

בהינתן "חברת המקור"(, 
שפעילות היחידה נרכשה ע"י 
המציע / "הגורם הישראלי" 

מחברת המקור בשלמותה )על 
כלל התקשרויותיה, עובדיה 

כך שלמעשה כיום  -ונכסיה( 
מרוכזת בתוך המציע / "הגורם 

הישראלי" כל הפעילות של 
היחידה, הקיימת ומתנהלת ברצף 

 כבר עשרות שנים.

המילה המערכת המוצעת 
מידע. שונתה למערכת 

השאלה איננה מעבר לכך 
 ברורה.
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

4.       

 -חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 3.4.2סעיף 
רישא או סעיף 

 סיפא  3.4.2.1

נבקש כי היצרן יתווסף לרישא 
, כך שהתנאים 3.4.2סעיף 

המפורטים בו יוכלו להתקיים גם 
אצל היצרן; לחילופין, נבקש כי 

סיפא, במקום  3.4.2.1בסעיף 
המילים: "המערכת המוצעת", 

 יירשם: "מערכת כלשהי". 

 3ראו תשובה לשאלה 
 לעיל

5.       

 -חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

4.4.6 

מבוקש להבהיר כי ככל שנבחרה 
על ידי המציע המתכונת 

הרי  - 3.2.1.1המפורטת בסעיף 
שההסכם ייחתם על ידי התאגיד 

המשותף רק לאחר הודעת מועמד 
 לזכייה. 

 מאושר

6.       

 -חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 רישא 6

יש להבהיר כי הדרישות 
מהתאגיד המשותף יכול שיקוימו 

הישראלי ו/או באמצעות הגורם 
היצרן )שכן התאגיד המשותף 

עדיין לא יהיה קיים במועד הגשת 
ההצעה, אלא יוקם רק לאחר 

 הודעת הזכייה(.

 מאושר

7.       

 –חלק א' 
הזמנה 
להציע 
 הצעות

 4.7.9סעיף 

הסעיף אינו ברור. נבקש להבהיר 
כי מסמכים / מפרטים טכניים, 

אשר יצורפו כנספחים, ואשר שפת 
אינם  -באנגלית  המקור שלהם

דורשים תרגום ו/או אישור 
 נוטריוני.

לא נדרש לתרגם מפרטים 
טכניים. ראו תיקון בסעיף 

 למכרז 4.7.8

8.       

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 4.2סעיף 
 להסכם

מבוקש להבהיר כי פרטי צוות 
הספק )למעט המהנדס( יוצגו 

וימולאו רק לאחר קבלת הודעת 
 1.6.2]ראו סעיף מועמד לזכייה 

 לחלק א'[.

 16מאושר .ראו סעיף 
 להסכם 3לנספח ב

9.       

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 4.5סעיף 
 להסכם

מבוקש להבהיר כי שינוי איש 
צוות, בצוות הספק, בשל סיום 

מעביד ו/או בשל כוח -יחסי עובד
עליון וכל סיבה שאינה בשליטת 

הספק, לא יהווה הפרה של 
 סעיף זה.הוראות 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

10.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 11.1סעיף 
 להסכם

מבוקש לצמצם את זכויות 
העיכוב והקיזוז, כך שיחולו אך 

 ורק לגבי נזק קצוב. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

11.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 13.1סעיף 
 להסכם

תימחק.  מבוקש כי המילה: "כל" 
המילים: "לא יפחתו" יוחלפו 

במילים: "יהיו בהתאם". במקום 
המילה: "מהמצוין" ירשם: 

 "למצוין".

ראו שינוי חלקי בסעיף 
 להסכם 13.1
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

12.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 13.2סעיף 
 להסכם

נבקש שהמילים: "ולהמציא את 
העתקי פוליסות הביטוח 

מאושרות על ידי המבטח או" 
 ימחקו.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

13.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 13.3סעיף 
אין שינוי במסמכי  נבקש שהסעיף יוסר. להסכם

 המכרז.

14.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 14.1סעיף 
 להסכם

נבקש להחליף את המילים: "עקב 
אספקת השירותים המבוקשים 

 לפי המכרז והסכם זה" במילים:
"עקב הפרת התחייבות של הספק 

 את הוראות הסכם זה".

אין שינוי במסמכי 
 המכרז.

15.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 15.2סעיף 
 להסכם

מבוקש להבהיר כי למזמין לא 
תועבר זכות קניין רוחני במערכת 

ו/או בתוכנת המערכת, אלא 
יוענקו לו רישיונות שימוש 

 לתקופת ההסכם.

אין שינוי במסמכי 
המכרז. נא ראו הגדרת 

 למכרז  2מידע בסעיף 

16.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 16.6סעיף 
 להסכם

מבוקש להוסיף לסעיף את חריגי 
הסודיות הרגילים והמקובלים, 

כמפורט בהגדרת "מידע" בעמוד 
למסמכי המכרז )סעיף  10

 ההגדרות(.

הבקשה נדחית. ראו 
ההגדרות תיקון בסעיף 

 16למכרז ובסעיף  
 להסכם ההתקשרות

17.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 להסכם 17סעיף 

סעיף "ניגוד העניינים", כמו גם 
מנוסחים באופן רחב  7 - 2נספח ב

ומעורפל, לכן מבוקש לצמצם 
מתן שירות -אותם אך ורק ל

בתחום ניהול ספקטרום לגופים 
 . מפוקחים במדינת ישראל

שינוי במסמכי אין  
המכרז. תשומת ליבכם  

לנספח ניגוד  1לסעיף 
על אף האמור, העניינים "

קשר עם הגורמים 
המפורטים להלן לא 

ייחשב ניגוד עניינים ככל 
שהתקבל אישור בכתב 

מהיועצת המשפטית של 
המשרד, ובהתאם 

 "לתנאים שתקבע
  
  
  
  

 2הגדרת "ניגוד עניינים" בנספח ב
רחבה באופן בלתי סביר  7 -

ומתייחסת לכאורה לכל קשר 
עסקי, מקצועי, אישי עם גוף 

 2.1מפוקח )כהגדרתו בסעיף 
למסמכי המכרז( או חברה בעלת 

 זיקה לו. 
הגופים המפוקחים הם חלק 

מקבוצות עסקיות עצומות 
במדינת ישראל )כגון קבוצת 

דסק"ש/איי.די.בי, קבוצת בזק, 
פרטנר ועוד גופים רבים(, שיש 

להם עסקים בתחומים עסקיים 
רבים ומגוונים. אין כל היגיון, 
ויהיה זה בלתי סביר, להגביל 

עסקים כאמור בצורה כה גורפת, 
 רחבה ובלתי מתקבלת על הדעת.
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

סעיף   –מבלי לגרוע מהאמור 
יש לצמצמו כאמור  -להסכם  17.1

מתן שירות בתחום  -אך ורק ל
ניהול ספקטרום לגופים 

 .מפוקחים במדינת ישראל
יש לבטל את  - 17.4+  17.3סעיף 

הסעיפים, שהרי בהגדרה הספק 
מקיים קשרים עסקיים הקשורים 

למערכת ניהול ספקטרום. זה 
בתחום עיסוקו של הספק )בין 
היתר לפי דרישות הניסיון של 

המכרז(. לחלופין, להגביל אך ורק 
למתן שירות בתחום  -ביחס ל

ניהול ספקטרום לגופים 
 .אלמפוקחים במדינת ישר

18.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 18.6סעיף 
 להסכם

אין מקום לראות בהעברת 
שליטה עקב הקצאה ו/או העברה 

של מניות כהפרה של הסכם זה, 
אלא אם כתוצאה מביצוע פעולה 

כאמור הספק נמצא במצב של 
הפרה של הוראות ההסכם ו/או 

כתוצאה מכך השליטה בספק 
עוברת לתאגיד זר; לכן מבוקש 

 לשנות בהתאם. 

 18.6ראו שינוי בסעיף 
 להסכם ההתקשרות

19.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 19.1סעיף 
 להסכם

מבוקש להוסיף את המילה: 
 עלולה"שכן כל הפרה  -"עלולה" 

 לגרום למזמין נזקים חמורים..."

 19.1ראו תיקון בסעיף 
 להסכם ההתקשרות

20.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 19.3סעיף 
 להסכם

נבקש למחוק את המילים: 
הפיצויים תהיה בגובה "תקרת 

התמורה לספק." הנושא מוסדר 
 (.6בנספח הפיצויים )נספח ב'

 6לנספח ב 4.3סעיף 
 להסכם בוטל

21.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 19.6סעיף 
 להסכם

מבוקש להבהיר כי כוח עליון ו/או 
לא  -אירוע שאינו בשליטת הספק 

יהווה הפרה ולא יחייב בפיצוי 
מוסכם. כל הסדר אחר הינו בלתי 

 סביר ולא מקובל. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

22.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 21.2סעיף 
 להסכם

יש לאפשר לספק תקופת תיקון 
בכתב הפרה לאחר קבלת התראה 

 יום מראש. 30של לפחות 

 21.1ראו תיקון בסעיף 
 להסכם ההתקשרות
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23.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 23.2סעיף 
 להסכם

מבוקש למחוק את הסעיף. זכות 
 11הקיזוז מוסדרת בסעיף 

להסכם. בכל מקרה, יש להגביל 
לסכום קצוב וכן להכפיף להודעה 

 11מראש )כמפורט בסעיף 
 להסכם(.

 23.2תיקון בסעיף ראו 
 רותשלהסכם ההתק

24.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

הוספת סעיף 
 חדש להסכם

יש להוסיף להסכם סעיף חדש 
ולפיו קבלת אישור הרגולטור 

 Export)בארץ המוצא של היצרן 

Regulations) להתקנת המערכת ,
בישראל, יהווה תנאי מתלה 

לביצועו של ההסכם. הדעת נותנת 
כי אישור כאמור יינתן, ואולם, 
הואיל והדבר תלוי בצד שלישי 

)רגולטור(, יש להוסיף תנאי 
 מתלה כמבוקש. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

25.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 4נספח ב'
 -אבטחת מידע 

 סודיות - 4סעיף 

מבוקש להוסיף לסעיף את חריגי 
הסודיות הרגילים והמקובלים, 

כמפורט בהגדרת "מידע" בעמוד 
למסמכי המכרז )סעיף  10

 ההגדרות(.

 4הגדרת מידע בנספח ב
 זהה להגדרה במכרז

26.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 4נספח ב'
 -אבטחת מידע 

 4.7סעיף 

מבוקש להוסיף את המילה 
"עלול": "אי מילוי התחייבויותיו 

להוות  עלולעל פי סעיף זה 
 עבירה..."

 4בנספח ביקון ראו ת
 להסכם

27.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 6נספח ב'
פיצויים 
 -מוסכמים 

 2סעיף 

יש להחיל אך  -החלפת חבר צוות 
ורק החלפה שנעשית בניגוד 

להסכם  4.5להוראות סעיף 
 ההתקשרות. 

נספח - 2ראו תיקון בסעיף 
 להסכם 6ב

28.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 6נספח ב'
פיצויים 
 -מוסכמים 

 2סעיף 

מבוקש  -היעדרות של איש צוות 
להחריג היעדרות עקב סיום יחסי 

מעביד, כוח עליון, ימי עובד 
 חופשה ומחלה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

29.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 6נספח ב'
פיצויים 
 מוסכמים

מבוקש להוסיף סעיף, כמקובל, 
ולפיו כוח עליון ו/או אירוע שאינו 

לא יהווה הפרה  -בשליטת הספק 
ולא יחייב בפיצוי מוסכם. כל 

סביר ולא הסדר אחר הינו בלתי 
 מקובל.

 להסכם 19.6ראו סעיף 
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 תקציב ורכשתחום 
 

      

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

30.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 1 - 7נספח ב'
התחייבות 

סעיף  -לסודיות 
1 

הגדרת "מידע": מבוקש להוסיף 
לסעיף את חריגי הסודיות 

הרגילים והמקובלים, כמפורט 
 10בהגדרת "מידע" בעמוד 

 למסמכי המכרז )סעיף ההגדרות(.

 16לשאלה ראו תשובה  
 לעיל

31.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 1 - 7נספח ב'
התחייבות 

סעיף  -לסודיות 
3 

יש להוסיף את המילה "עלול": 
 עלול"אי מילוי התחייבויותיי 

 להוות עבירה..."

 7ראו תיקון בנספח ב
 להסכם

32.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 2 - 7נספח ב'
התחייבות 

סעיף  -לסודיות 
1 

; 2"; סעיף ניגוד ענייניםהגדרת "
ראו האמור בשאלה  - 3וכן סעיף 

 לעיל. 17מס' 

 17ראו תשובה לשאלה 
 לעיל

33.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 9נספח ב'
פסקה  –ביטוח 

 ראשונה

נבקש שהמילים: "ו/או באמצעות 
קבלני משנה/בעלי מקצוע 

מטעמו" ימחקו. נבקש שהמילים: 
יפחתו יוחלפו במילה: "לא 

"בהתאם". במקום המילה: 
 "מהמצוין" ירשם: "למצוין".

 מקובל

34.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
חבות  –ביטוח 

 –מעבידים 
 א'1סעיף 

נבקש שלאחר המילה :"החוקית" 
ירשמו המילים: "על פי פקודת 

נוסח חדש וכן על פי חוק -הנזיקין 
-פגומיםהאחריות למוצרים 

1980." 

 מקובל

35.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
חבות  –ביטוח 

 –מעבידים 
 ב'1סעיף 

נבקש שהמילים: "לא יפחתו 
 מסך" יוחלפו במילה: "בסך".

 מקובל



    
 מ ש ר ד     ה ת ק ש ו ר ת

 תקציב ורכשתחום 
 

      

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

36.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

אחריות כלפי 
 –צד שלישי 

 ב'2סעיף 

שהמילים: "לא יפחתו נבקש 
 מסך" יוחלפו במילה: "בסך".

 מקובל

37.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

אחריות כלפי 
 –צד שלישי 

 ו'2סעיף 

נבקש שלאחר המילה: "הספק" 
תתווסף המילה: "ובגין" המילה: 
וכן שהמילה: "והפועלים" תוחלף 

 במילה: "הפועלים".

 מקובל

  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 9נספח ב'
ביטוח  -ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 המוצר

 38ההערות שלהלן שמסומנות 
מתייחסות לבקשה  42ועד 

להפריד את הביטוח המשולב, 
לביטוח אחריות מקצועית בנפרד 
מביטוח חבות המוצר )ראו סעיף 

להלן(; בהתאמה ההערות  38
מתייחסות  42ועד  39המסומנות 

לנספח הביטוח  3לנוסח סעיף 
לאחר הפרדתו לביטוח אחריות 
מקצועית בלבד; לעניין ההערות 

לסעיף זה לאחר הפרדתו לביטוח 
חבות המוצר נא ראו ההערות 

 להלן. 67ועד  64המסומנות 

נדחית ביחס  בקשה"
לנוסח סעיף הביטוח 
ונספח הביטוח, ככל 

 נפרדים שיוצגו ביטוחים
ריות מקצועית או לאח

המוצר, שהיקף  חבות
הכיסוי המצרפי בהם אינו 

נופל מהנדרש במכרז, 
 .קבלתם תישקל בחיוב

38.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 - 9נספח ב'
ביטוח  -ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 כותרת -המוצר 

נבקש כי המילה: "משולב" 
תימחק. המבוטח מחזיק 

ולא בפוליסה  בפוליסות נפרדות
משולבת. המילים החל מהמילה: 

"COMBINED :ועד המילים "
"LIABILTIY INSURANCE "

ימחקו. המילה: "משולב" 
תימחק. המילים: ")בכפוף 

לבחינה ולשיקולה של ענבל(" 
ימחקו. בחלק זה יתווספו 

 "PI TECH GT 06/16המילים: "

נדחית ביחס  הבקשה
לנוסח סעיף הביטוח 

כל ונספח הביטוח, כ
 נפרדים שיוצגו ביטוחים

לאחריות מקצועית או 
המוצר, שהיקף  חבות

הכיסוי המצרפי בהם אינו 
נופל מהנדרש במכרז, 

 .קבלתם תישקל בחיוב

39.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
סעיף  -המוצר 

 א'

נבקש כי המילה: "בהתאם" 
המילים: "ספקטרום לאחר 

התדרים" תוחלף במילה 
"בקשר". נבקש להסיר את 

המילים: "בביטוח משולב" וכן 
להסיר את המילים: "וחבות 

 המוצר".
 אין שינוי במסמכי המכרז
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

40.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
סעיף  -המוצר 
 2ב'

 שהסעיף יוסר.נבקש 

 אין שינוי במסמכי המכרז

41.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
סעיף  –המוצר 
 ג'

נבקש שהמילים: "לא יפחתו 
 מסך" יוחלפו במילה: "בסך".

 מקובל

42.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
ביטוח  –ביטוח 

משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
סעיף  –המוצר 

 ה'

נבקש שלאחר המילה: "הספק" 
תתווסף המילה: "ובגין" המילה: 
וכן שהמילה "והפועלים" תוחלף 

 במילה: "הפועלים".

 מקובל

43.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 4סעיף  –ביטוח 

סעיף  –כללי  –
 ב'

" 60נבקש שבמקום :"
" וכן נבקש שהמילה: 30ירשם:"

 "לפחות "תימחק".
 אין שינוי במסמכי המכרז

44.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 4סעיף  –ביטוח 

סעיף  –כללי  –
 ג'

נבקש שלאחר המילים: 
"תחלוף/שיבוב" יתווספו 

המילים: ")למעט בפוליסה 
 אין שינוי במסמכי המכרז לאחריות מקצועית(".

45.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 4סעיף  –ביטוח 

סעיף  –כללי  –
 ז'

נבקש כי המילים: "לא יפחתו 
מהמקובל על פי:" ימחקו. במקום 
ירשם: "בהתאם ל", ובחלק הריק 

 ".2016ירשם: "
 מקובל

46.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 4סעיף  –ביטוח 

סעיף  –כללי  –
 ח'

נבקש כי בסוף המשפט ירשמו 
המילים: "מוסכם בזאת כי חריג 

רשלנות רבתי ככל וקיים 
מבוטל. אין בביטול  -בפוליסות 

הסעיף כאמור לפגוע בזכויות 
המבטח ו/או לגרוע מחובות 

המבוטח ע"פ חוק חוזה הביטוח, 
, וזאת בכפוף 1981תשמ"א 

 מקובל לאמור באישור זה".
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

47.  

 -חלק ב' 
הסכם 

 התקשרות
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 –סיפא  –ביטוח 

 פסקה ראשונה

נבקש שהמילים: "העתקי 
פוליסות הביטוח מאושרות על 

 ידי המבטח או" ימחקו.

 אין שינוי במסמכי המכרז

48.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 –סיפא  –ביטוח 

 פסקה שניה

נבקש שהמילים: "וכל עוד 
במילים: אחריות קיימת" יוחלפו 

חודשים  24"ולתקופה נוספת של 
 לאחר סיום ההתקשרות".

 אין שינוי במסמכי המכרז

49.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 –סיפא  –ביטוח 

 פסקה שלישית

נבקש שהמילים: "העתקי 
פוליסות הביטוח מאושרות 

וחתומות ע"י המבטח או" ימחקו. 
נבקש שבמקום המילה: 

 אין שינוי במסמכי המכרז ירשם: "שבוע"."שבועיים" 

50.  

 -חלק ב' 
הסכם 

התקשרות 
 ונספחיו

 – 9נספח ב'
 –סיפא  –ביטוח 

 פסקה רביעית
 נבקש שהפסקה תוסר.

 אין שינוי במסמכי המכרז

51.  
 -חלק ג' 

חוברת 
 ההצעה

 - 1נספח ג'
 -תצהיר המציע 

 34סעיף  - 8פרק 

מבוקש להוסיף את המילה 
"עלול": "אי מילוי 

להוות  עלולהתחייבויותינו 
 1ראו תיקון בנספח ג עבירה..."

 לחוברת ההצעה

52.  
 -חלק ג' 

חוברת 
 ההצעה

 - 4נספח ג'
אישורים לגבי 

 4סעיף  -המציע 

מבוקש לשנות: "שמועד תקופתו 
 עד ]במקום לפחות[ חודש לפני.."

 4ראו תיקון בנספח ג
 ההצעהלחוברת 

53.  
 -חלק ג' 

חוברת 
 ההצעה

 - 9נספח ג'
תצהיר המציע 
עמידה בתנאי 

הסף 
 -המקצועיים 

 5סעיף 

לעניין סעיף  -לעיל  3ראו הערה 
הזמנה להציע  -לחלק א'  3.4.2

 הצעות.

 3ראו תשובה לשאלה 
 לעיל

 12נספח ג  .54

פירוט 
פרויקטים 

מוכרים שנוהלו 
על ידי מנהל 

 הפרויקט המוצע

חסרות בסיפא של הכותרת של 
הנספח המילים "או מהנדס 

המערכת" כפי המפורט באקסל 
 . 12ג

 12ראו תיקון בנספח ג
 לחוברת המענה
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 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

 2נספח ד'  .55
אישור קיום 

 -ביטוחים 
 פסקה ראשונה

נבקש כי המילה: "בהתאם" 
לאחר המילים: "ספקטרום 

התדרים" תוחלף במילה 
 "בקשר".

 מקובל

 2נספח ד'  .56

אישור קיום 
 -ביטוחים 

ביטוח חבות 
סעיף  -מעבידים 
2 

נבקש כי המילים: "לא יפחת" 
ימחקו וכן נבקש שהמילה "מסך" 

 תוחלף במילה "בסך".
 מקובל

 2נספח ד'  .57

אישור קיום 
 -ביטוחים 

ביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי 

 2סעיף  -

נבקש כי המילים: "לא יפחת" 
ימחקו וכן נבקש שבמקום 

"מסך" תירשם המילה המילה: 
 "בסך".

 מקובל

 2נספח ד'  .58

אישור קיום 
 -ביטוחים 

ביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי 

 6סעיף  -

נבקש שלאחר המילה: "הספק" 
תתווסף המילה: "ובגין." וכן 

שהמילה: "והפועלים" תוחלף 
 במילה: "הפועלים".

 מקובל

 2נספח ד'  .59

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 כותרת -המוצר 

נבקש כי המילה: "משולב" 
תימחק. המבוטח מחזיק 

בפוליסות נפרדות ולא בפוליסה 
משולבת. המילים החל מהמילה: 

"COMBINED :ועד המילים "
"LIABILTIY INSURANCE "

ימחקו. המילה: "משולב" 
תימחק. המילים: ")בכפוף 

לבחינה ולשיקולה של ענבל(" 
בחלק זה יתווספו   ימחקו.

 ".PI TECH GT 06/16המילים: "

נדחית ביחס  הבקשה"
לנוסח סעיף הביטוח 
ונספח הביטוח, ככל 

 נפרדים שיוצגו ביטוחים
לאחריות מקצועית או 

המוצר, שהיקף  חבות
הכיסוי המצרפי בהם אינו 

נופל מהנדרש במכרז, 
 ".קבלתם תישקל בחיוב

 2נספח ד'  .60

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 1סעיף  –המוצר 

]לאחר הפרדתו 
 2של עמ' 

לאישור 
לאחריות 

 מקצועית בלבד[

נבקש כי המילה: "בהתאם" 
לאחר המילים: "ספקטרום 

התדרים" תוחלף במילה 
"בקשר". כמו כן, נא להסיר את 
המילים: "בביטוח משולב" וכן 

להסיר את המילים: "וחבות 
 המוצר".

נדחית ביחס  הבקשה"
לנוסח סעיף הביטוח 
ונספח הביטוח, ככל 

 נפרדים שיוצגו ביטוחים
לאחריות מקצועית או 

המוצר, שהיקף  חבות
הכיסוי המצרפי בהם אינו 

נופל מהנדרש במכרז, 
 ".קבלתם תישקל בחיוב
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 תקציב ורכשתחום 
 

      

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

 2נספח ד'  .61

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 סעיף –המוצר 

ב ]לאחר 2
הפרדתו של עמ' 

לאישור  2
לאחריות 

 מקצועית בלבד[

 נבקש שהסעיף יוסר.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2נספח ד'  .62

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 3סעיף  –המוצר 

]לאחר הפרדתו 
 2של עמ' 

לאישור 
לאחריות 

 מקצועית בלבד[

נבקש שהמילים: "ולשנה לא 
יפחת מסך" יוחלפו במילים: 

לא מקובל כשתקופת  "ולתקופת ביטוח בסך".
הביטוח הינה שנה בדיוק. 

בכל מקרה בו תקופת 
 –הביטוח שונה משנה 

 מקובל.

 2נספח ד'  .63

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
המוצר ]לאחר 

הפרדתו של עמ' 
לאישור חבות  2

 מוצר בלבד[

נבקש כי המילים: "לאחריות 
מקצועית" ימחקו. המבוטח 

מחזיק בפוליסות נפרדות ולא 
בפוליסה משולבת. המילים החל 

" ועד  COMBINEDמהמילה:" 
 LIABILTIYהמילים:"

INSURANCE ימחקו. המילים "
 5: "לאחריות מקצועית" בשורה 

ימחקו המילים:" )בכפוף לבחינה 
ולשיקולה של ענבל( ימחקו.  

זה יתווספו המילים: בחלק 
"CGL claims made 06/16" 

נדחית ביחס  הבקשה"
לנוסח סעיף הביטוח 
ונספח הביטוח, ככל 

 נפרדים שיוצגו ביטוחים
לאחריות מקצועית או 

המוצר, שהיקף  חבות
הכיסוי המצרפי בהם אינו 

נופל מהנדרש במכרז, 
 ".קבלתם תישקל בחיוב

 2נספח ד'  .64

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 1סעיף  –המוצר 

]לאחר הפרדתו 
 2של עמ' 

לאישור חבות 
 מוצר בלבד[

 נבקש שהסעיף יוסר.

 לא מקובל



    
 מ ש ר ד     ה ת ק ש ו ר ת

 תקציב ורכשתחום 
 

      

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

 2נספח ד'  .65

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
 2סעיף  –המוצר 

]לאחר הפרדתו 
 2של עמ' 

לאישור חבות 
 מוצר בלבד[

 ג יוסרו.-שסעיפים א ונבקש 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2נספח ד'  .66

אישור קיום 
 –ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
  3סעיף  -המוצר 

נבקש שהמילים: "ולשנה לא 
יפחת מסך" יוחלפו במילה: 

 "בסך".

 מקובל

 2נספח ד'  .67

אישור קיום 
 -ביטוחים 

ביטוח משולב 
לאחריות 

מקצועית וחבות 
  4סעיף  -המוצר 

 ב יוסרו.-נבקש שסעיפים א ו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2נספח ד'  .68
אישור קיום 

חלק  -ביטוחים 
 2סעיף  -כללי 

" ירשם: 60נבקש שבמקום :"
" וכן שהמילה: "לפחות" 30"

 תימחק.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 2נספח ד'  .69
אישור קיום 

חלק  -ביטוחים 
 7סעיף  -כללי 

נבקש כי המילים: "לא יפחתו 
מהמקובל על פי:" ימחקו. במקום 

ירשם: "בהתאם ל". נבקש כי 
 ".2016בחלק הריק ירשם: "

 מקובל



    
 מ ש ר ד     ה ת ק ש ו ר ת

 תקציב ורכשתחום 
 

      

 מס' שאלה

מספר 
החלק 

במסמכי 
 המכרז 

מספר סידורי 
 תשובה  פירוט השאלה של הסעיף 

 2נספח ד'  .70
אישור קיום 

לק ח -ביטוחים 
 כללי 

נבקש כי בסוף הנספח ירשמו 
חריג  המילים: "מוסכם בזאת כי

רשלנות רבתי ככל וקיים 
מבוטל. אין בביטול  -בפוליסות 

הסעיף כאמור לפגוע בזכויות 
המבטח ו/או לגרוע מחובות 

המבוטח ע"פ חוק חוזה הביטוח, 
, וזאת בכפוף 1981תשמ"א 

 מקובל לאמור באישור זה".

71 
Table 
5.1.3.2 5.1.3.2.9 (O) 

We don’t know what is ‘ITU-
R national allocation plan’. 
Pls clarify what is ‘Edit of 
ITU-R national allocation 
plan shall be allowed as 
well’? 

We are asking to 
update the SMS upon 
changes of the Table 
of Frequency  
Allocations in the 
Radio Regulations 

72 

Table 
5.4.3.1 5.4.3.1.4 (O) 

Requirements of licenses and 
fee calculations: are services 
such as radiodetermination 
and  meteorological aids 
service not licensed nor 
required to pay? 

Licensed 
radiodetermination 
and  meteorological 
aids are part of 
Maritime  services and 
Aeronautical services 
and are required to pay 
the according fees 

73 3 3.4.2 

למה הכוונה ב"פרויקט 
אינטגרציה"? האם כל פרויקט 

אינטגרציה העומד בדרישות 
המפורטות בהמשך הסעיף או רק 

פרויקטי אינטגרציה של מערכת 
 לניהול ספקטרום?

המונח פרויקט 
אינטגרציה הינו בהתאם 

. ראו 3.4.2למפורט בסעיף 
 לעיל 3גם תשובה לשאלה 

 


