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 מבוא .א

 

 הצעות להציע הזמנה .1

ורשות  משרד האוצר, משרדית של משרד התקשורת-ןהבי מדינת ישראל, באמצעות ועדת המכרזים

להשתתף  ,שירות על גביהן מתןתשתיות מתקדמות ו לפרישת ןרישיו בעליבזאת  נה, מזמיהתחרות

פרישת רשתות נייחות מתקדמות עידוד לקבלת מענקים כספיים ללהרחבת רישיון ובמכרז 

 . זה מכרזהתאם להוראות , בבאזורים נעדרי כדאיות כלכלית

  רקע .2

תשתיות תקשורת מתקדמות מהוות רכיב מרכזי בפיתוח המשק והכלכלה. מחקרים  .2.1

ישת תשתיות תקשורת מתקדמות מובילה לגידול בתמ"ג, גידול בפריון מעידים כי פר

 וצמצום פערים כלכליים.

משותף למשרד המשרדי -ביןהצוות המלצות ההתקשורת הוגשו לשר  15.7.2020ביום  .2.2

בחינת מדיניות פרישת תשתיות בעניין האוצר ורשות התחרות משרד התקשורת, 

אשר במסגרתן הוצע לשנות  1,ישראלפס נייחות במדינת -תקשורת אולטרה רחבות

מערך ובפרט את מתקדמות,  רשתותלפרישת  האסדרה הקיימתבאופן יסודי את 

 מתקדמותארצית של רשתות -פרישה כלל על מנת לעודדהתמריצים שהיא יוצרת, 

נגישות לתשתית נייחת ולהביא להגשמה מיטבית של תכליות האסדרה, לרבות 

יחד עם שיפור התחרות על מחיר ומגוון  ,בישראל מתקדמת אחת לפחות לכל משק בית

 . שירותים שיסופקו על גבי אותה תשתיתה

עניינו מעבר מחובת משרדי -ןשהוצע במסגרת המלצות הצוות הביאסדרה המתווה  .2.3

 למחויבות לפרישה כלל ארציתעל בעל רישיון מסוים, שהוטלה  פרישה כוללת

בארץ יהיה לפחות בעל רישיון אחד בכל אזור כך ש ,בעלי רישיונות מספרבאמצעות 

 ישהג , באספקת שירותלכלל משקי הבית באותו אזור מתקדמתהמחויב בפרישת רשת 

 1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב לחוקא 14 בסעיף כהגדרתו ,לאינטרנט

סיטונאי לבעלי רישיון  BSA שירות באספקת וכן, לכלל משקי הבית באותו אזור

עדכון מערך החובות של ל מתווה האסדרה שהוצע כלל המלצות. באותו אזור אחרים

 : בשני היבטים עיקריים כלל השחקנים בשוק התקשורת,

תמריצים לעידוד  תןמ עם יחדבעלי התשתית  ברישיונותעדכון חובות הפרישה ש( 1)

 , בין היתר,במסגרת זו - רשת מתקדמת באזורים כדאיים כלכלית שלפרישה רחבה 

את  לבחור"( בזק חברת)"בע"מ החברה הישראלית לתקשורת  ",בזק"לתאפשר ה

לכלל משקי הבית  מתקדמתהאזורים הסטטיסטיים בהם תפרוש ותפעיל רשת 

 ;בהם המצויים

לחשבון ייעודי  על השחקנים הרלוונטיים בשוק התקשורת הטלת חובת תשלומים( 2)

ת רשת מתקדמת שפרילהשתתפות במימון מקור כספי ל שיהווה"( קופת התמרוץ)"

 , והקצאת("מענק/ים"ה)תשתית  שלא לפרוש בחרה בזקחברת שבהם באזורים 

                                                 
1 2_20072020https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/ 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/20072020_2
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של רשת  ארצית-לפרישה כללם במטרה להגיע ייתחרות כיםבהלי ים/המענק

 .מתקדמת

מתואר המתווה האסדרה עדכון לאימץ שר התקשורת את ההמלצות  20.7.2020 ביום .2.4

 2.במספר שינויים לעיל,

בנושא "מתן מענה נדרש במהלך  371התקבלה החלטת ממשלה מספר  13.9.2020ביום  .2.5

מגפת הקורונה באמצעות קידום פרישה כלל ארצית של תשתיות תקשורת מתקדמות 

הסדרים ולוחות זמנים אשר במסגרתה נקבעו  3"(,החלטת הממשלה)" בישראל"

  .עדכון מתווה האסדרהלפרטניים 

מכרזים לשם פרסום מכרזים למתן הועדת את מינה שר התקשורת  17.9.2020ביום  .2.6

או להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת באזורי תמרוץ ולחלוקת כספי קופת 

הרחבת למתן או התמרוץ שתפקידה, בין היתר, לגבש את התנאים לעריכת מכרזים ל

 4רישיון לפרישת רשת מתקדמת באזורי תמרוץ, ולחלוקת כספי קופת התמרוץ.

השינויים לחוק, אשר במסגרתו עוגנו  74תיקון מס'  לתקפונכנס  1.1.2021ביום  .2.7

 במתווה האסדרה, בהתאם להחלטות השר והממשלה.

להערות הציבור קול קורא המפרט את פרסמה  ועדת המכרזים 15.6.2021ביום  .2.8

, הםתנאי הסף להשתתפות ב, ם להקצאת המענקיםהעקרונות המנחים לעריכת מכרזי

ד)ד( 14מידה לבחירת הזוכים כפי שנקבעה בסעיף אמת ה המנגנון המכרזי ליישום

מכלול חובות הזוכים , מענקיםהליכים לאחר זכייה ב סמכויות ועדת המכרזים,, לחוק

  5.המענקיםקבלת אבני דרך ל, ובמכרז

לאחר שבחנה את כלל ההערות וההתייחסויות שהוגשו לה בעקבות פרסום הקול  .2.9

הקורא, ובהתאם לשינויים שחלו בשוק התקשורת לאחר פרסומו, ועדת המכרזים 

גיבש . במקביל, משרד התקשורת זה ראות מכרזגיבשה את הוועידכנה את החלטותיה 

הכל כמפורט  .ישור השרשיוענק לזוכים במכרז, בכפוף לא המורחב רישיוןתנאי האת 

 להלן.

מכרז זה הינו ראשון מתוך סדרת מכרזים שעתידים להתפרסם בשנים הקרובות. נוכח  .2.10

של המכרזים, ההשפעה הרבה שצפויה להיות להם על שוק  הדדיותהשפעותיהם ה

התקשורת בישראל ועל הכלכלה הישראלית, הרגולציה החלה על מציעים פוטנציאלים 

הכללי, ושונותם הרבה של אזורי התמרוץ, עריכת המכרז במכרזים בשילוב הדין 

השוקלים להשתתף  גופיםוההשתתפות בו כרוכה במורכבות לא מבוטלת. בהתאם, 

. את הוראותיו ולערוך את הצעותיהם בקפדנותבמכרז מתבקשים לקרוא ביסודיות 

כמו כן, מפאת המורכבות המתוארת לעיל ייתכן כי במכרזים הבאים תעדכן ועדת 

כרזים את החלטותיה ואת המנגנונים שנקבעו במכרז זה בין היתר כתוצאה המ

ממסקנות ולקחים שיופקו במהלך ולאחר מכרז זה, ולכן מובהר כי לא ניתן להסתמך 

על מכרז זה ככזה המשקף את הוראות המכרזים שיתפרסמו לאחריו או את המנגנונים 

 .שיקבעו בהם

                                                 
 שם. 2
3 2020_371https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec 
4 1_17092020https://www.gov.il/he/Departments/policies/ 
5 15062021https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/ 

https://www.gov.il/he/Departments/policies/dec371_2020
https://www.gov.il/he/Departments/policies/17092020_1
https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/15062021
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 הגדרות .3

 לצידם:שמעות שלביטויים הבאים תהיה המ

בזק בחרה שלא לפרוש חברת בהם ש האזורים הסטטיסטיים - "התמרוץ אזורי" .3.1

  .א לחוק14וכמשמעם בסעיף  למכרז 'הבנספח כמפורט , מתקדמתרשת ולהפעיל 

ד)ה( 14הורה השר בהתאם לסמכותו בסעיף  ותחום גאוגרפי שעלי - "עדוףיאזור ת" .3.2

 .למכרז 'ה בנספח, כמפורט חוקל

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתו בסעיף  - "אמצעי שליטה" .3.3

אתר האינטרנט של משרד התקשורת, שכתובתו  -"אתר האינטרנט"  .3.4

www.moc.gov.il  אחר עליו תודיע ועדת המכרזים;אינטרנט או כל אתר 

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתו בסעיף  - "בעל עניין" .3.5

כללי הדיווח והון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים  - "הון עצמי" .3.6

  ;הבסיסית, כמפורט בנספח ב' למכרז הצעהל בפרק ב' 5.1 סעיףב המפורטים

 לחוק; 1כהגדרתה בסעיף  - "החזקה" .3.7

סעיף בשנקבעו  תנאי הסףלצורך הוכחת עמידה בהצעה המוגשת  - בסיסית""הצעה  .3.8

 נספחים או צרופות;טפסים, לרבות  למכרז, 25

פרק ב כמפורט, הכספי התיחור בשלב המציעידי -על המוגשת הצעה - "הצעה כספית" .3.9

 ;למכרז' ו

התקנת רשת בזק המבוססת על סיבים אופטיים  - "השלמת פרישה באזור סטטיסטי" .3.10

המחוברים למחברים אופטיים סופיים שמהם ניתן לחבר את כלל משקי הבית בכלל 

 המבנים באזור הסטטיסטי לרשת מתקדמת;

בין לבד  – השפעה של ממשחברה של  ההיכולת להשפיע על פעילות - "השפעה ניכרת" .3.11

הנובעת מהחזקה  –ובין ביחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין 

, מכוח חברה, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאחר חברהאו בחברה באמצעי שליטה ב

פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת מכל מקור אחר, ולמעט יכולת -חוזה בכתב, בעל

 ;חברהנושא משרה בהנובעת רק ממילוי תפקיד של 

אם הוא  חברהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו אדם כבעל השפעה ניכרת ב

 ; חברהמחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו ב

 שר ידי על שמונתה משרדית-הביןהמכרזים  ועדת -" הוועדה" או" המכרזים ועדת" .3.12

 ;זה מכרז ניהול לצורך התקשורת

 שהתאגדה לחברה הכוונה כי, אלא אם נקבע במפורש לרבות תאגיד אחר - "חברה" .3.13

 ;החברות חוק לפי

חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל השפעה ניכרת  -"חברות אחיות"  .3.14

 באחרת;

 חברה בעלת השפעה ניכרת בחברה אחרת; -"חברה אם"  .3.15

http://www.moc.gov.il/
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שהיא בעל עניין, חברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה  -"חברה בעלת זיקה"  .3.16

 חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;

 חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה ניכרת; -"חברה בת"  .3.17

 ;בה עניין בעל היא אחרת חברה אשר חברה - "מסונפת"חברה  .3.18

  חברה אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל עניין באחרת; -"חברות קרובות"  .3.19

חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הינן בשיעור של עשרים  -קשורה"  "חברה .3.20

( או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין בדרך אחרת, 25%וחמישה אחוזים )

 למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

 כל אחת מאלה: -" שותפות-חברות" .3.21

 חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית; .3.21.1

 לישית;שחברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה  .3.21.2

חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת בעלת  .3.21.3

 השפעה ניכרת בה;

 ;1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב - "החוק" .3.22

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט -"חוק החברות"  .3.23

 ;וערבי חג ימים א' עד ה', למעט ימי חג - "בודהע"יום  .3.24

שיתוף פעולה דרך קבע; ויראו כמשתפים פעולה דרך קבע, לעניין  - "יחד עם אחרים" .3.25

, ת החברהא – חברה, ולעניין השאחד מהם שולט ב חברהקרובו, וכן אותו, את  -יחיד 

 ;וואת מי שאחד מהם שולט ב האת מי ששולט ב

 לחוק החברות; 1כמשמעותו בסעיף  -"מיזוג"  .3.26

מחבר אופטי המותקן ברכיב התשתית הפסיבית האחרון מחוץ  -" "מחבר אופטי סופי .3.27

)גוב, עמוד, פילר, וכד'(, שממנו ניתן לחבר מבנה מסויים, אחד או יותר, ובלבד  למבנה

 ;שהמחבר יאפשר חיבור של כל המבנים המתחברים לרכיב התשתית הפסיבית כאמור

 ;התקשורת משרד - "המשרד" .3.28

 רותיהש יספקלבין  מערכות הזוכה ממוחשב ביןקישור  מישק -" APIממשק " .3.29

מערך שירות ותמיכה סיטונאי ממוחשב ומקוון שיאפשר לזוכה לספק המאפשר 

תמיכה מלאה מקצה לקצה בלקוחות ספק השרות לאורך כל מסלול השירות למקטעיו 

וכן לאפשר לספק השירות קבלת מידע מושלם בזמן אמיתי וניהול השירותים 

 ;יוהמסופקים ללקוחות

 ;זה למכרז בסיסית הצעה שהגיש מי -" מציע" .3.30

 זה למכרז הסף בתנאי עומד הוא כי צאהמ המכרזים שוועדת מציע -" כשיר מציע" .3.31

 ;הכספי התיחורהליך  עריכתושהצעתו למכרז לא נפסלה מכל טעם שהוא עד למועד 
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מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי, כמשנה  - "נושא משרה" .3.32

למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו 

 שונה; וכן כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;

 ;1972-פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב -"פקודת הטלגרף"  .3.33

אח, ובן זוגו בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, ילד וילדו של ילד,  - "קרוב" .3.34

 של כל אחד מאלה;

מי שהוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית החשבון  -" רואה חשבון ישראלי" .3.35

  ;1955-בישראל, בהתאם לחוק רואי חשבון, התשט"ו

: רישיון מפ"א כללי, רישיון להלן המנויים הרישיונותאחד מ כל -" רישיון מתאים" .3.36

ארציים -כללי אחוד למתן שירותי בזק פניםכללי אחוד מפ"א נייח, ובכלל כך רישיון 

נייחים )תשתית(, רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב שנתן הגורם 

הגורם המוסמך במנהל האזרחי באזור יהודה  או המוסמך במשרד התקשורת

  ;והשומרון

צירוף הרחבת הרישיון ובכלל כך לאחר רישיונו של בעל הרישיון  -" המעודכן הרישיון" .3.37

כפי שיעודכן על ידי המשרד לאחר הליך ולמכרז,  ׳יאנספח בש בנוסחנספח לרישיון ה

 רות למסמכי המכרז וכן לאחר ההודעה בדבר תוצאות המכרז, ככל שידרש; ההבה

 א לחוק;14כהגדרתה בסעיף  -" מתקדמת רשת" .3.38

 ;)לרבות מועצה אזורית( עיריה או מועצה מקומית -" מקומית רשות" .3.39

 לחוק; 1כהגדרתה בסעיף  -"שליטה"  .3.40

 ;1965-כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - "תושב" .3.41

 Bit Stream Access + Telephonyסיטונאי התיק השירות  -תיק השירות הסיטונאי  .3.42

 .העתיד להתפרסם בסמוך לאחר מכרז זהכפי שיעודכן בעקבות השימוע 

תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת(,  -" המייעצת הוועדה תקנות" .3.43

 ;2011-תשע"אה

 .1993-תשנ"גהתקנות חובת המכרזים,  -"תקנות חובת המכרזים"  .3.44

 

 המכרז מהות .4

מעודכן רישיון ת קבלל הצעותלהציע  ועדת המכרזים מזמינה זה מכרזבמסגרת  .4.1

  .ומתן שירות על גביה, כמפורט במסמכי המכרזלפרישת רשת מתקדמת 

 :6כדלקמן תהליכים יתקיימו במכרז זכייה בעקבות .4.2

 תפרישלת וחובה יצורפו נספחים שבמסגרתם יקבעו במכרז שיונות הזוכיםילר  (א)

לרבות באזורים הסטטיסטיים הכלולים בהצעותיהם הזוכות ) רשת מתקדמת

 גישה לאינטרנט ולשירות אספקת שירותלעקרונות (, ובכללן בעניין היקף הפרישה

                                                 
 בכפוף לאישור הגורם המוסמך, ככל שנדרש. 6
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BSA  יא' נספחמסמכי המכרז ובכמפורט ב הכל גבי רשת מתקדמת. עלסיטונאי 

  .בפרט למכרז

לפרישת רשת מתקדמת ולמתן שירות על  מענקאחד מהזוכים במכרז יוקצה  לכל (ב)

זוכות  הצעותגביה, עבור האזורים הכלולים בכל אחת מההצעות שהגיש והוכרזו כ

]יושלם במסגרת הבהרה   על השיוקצו לזוכים במכרז לא יעל מענקיםבמכרז. סך ה

קבע על פי הוראות ילכל הצעה זוכה י המענקמובהר כי סכום . ₪ [למסמכי המכרז

מותנית בהשלמה  מענקהזכאות לקבלת כל חלק מהבהתאם, . למכרז 59.1סעיף 

למכרז, בהתאם לכל הדרישות והוראות  59מלאה של אבני הדרך המנויות בסעיף 

 הביצוע המפורטות במכרז.

 

 המכרז עריכת אופן .5

 עיקריים: שלבים  בשני יתנהל המכרז

 הסף לתנאי בהתאם, בסיסית הצעה המציעים יגישוהראשון בשלב  – הסף תנאישלב  .5.1

. מציע שוועדת המכרזים תמצא כי ההצעה 25עליהם, כמפורט בסעיף  החלים

 יהיה, כשיר מציע כעל עליו ותכריזזה עומדת בתנאי הסף  בשלב שהגיש בסיסיתה

 . הכספי התיחורבשלב  להתמודד רשאי

בפרק באופן מקוון, בשני חלקים, כמפורט ברובו שלב זה יתנהל  – הכספי התיחורשלב  .5.2

ם יהתוהצע את הכשיריםיציעו המציעים של התיחור  למכרז זה. בחלקו הראשון' ו

 שתוגשהצעה כספית בכל . הסטטיסטיים באזורים רשת מתקדמתת לפרישת והכספי

יסמן את כל האזורים הסטטיסטיים שלגביהם מוגשת ההצעה וינקוב  מציעהזה  בשלב

)הצעה  הביחס לכל האזורים הסטטיסטיים הכלולים בהצע ידו על שבוקהמ סכוםב

, ועדת המכרזים תכריז של התיחור זה חלק. בתום יכולה לכלול אזור סטטיסטי בודד(

"אזורים ) אחתההצעות הזוכות, ועל אזורים הנכללים ביותר מהצעה זוכה על 

מציעים שהצעותיהם  ,של התיחורשני בחלקו הלהלן(.  48.6 בסעיף משמעםכ ,חופפים"

הזוכות כוללות אזורים חופפים יתבקשו להציע הצעות לפטור מפרישה באזורים אלו. 

. להלן 48-49סעיפים מנגנון הבחירה המפורט ב בחירת הזוכים במכרז תתבצע על פי

  בתום הליך התיחור הכספי ועדת מכרזים תמסור הודעות בדבר תוצאות המכרז.

 

  רזהמכ לעריכת הזמנים לוחות .6

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .6.1

  .2120.10.72: למכרז להרשמה האחרון המועד .6.1.1

באמצעות תקשורת  מועד קיומו של כנס המציעים )השתתפות וולונטרית .6.1.2

  .2120.10.82(: חזותית מרחוק

 :למסמכי המכרז האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרות המועד .6.1.3

.11.202110.  
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להשגות או לבקשות  המכרזים ועדת של יההאחרון לפרסום תשובות המועד .6.1.4

 .12.20218. :הבהרהה

  .14:00 בשעה, 12.202122. :הבסיסית ההאחרון להגשת ההצע המועד .6.1.5

  .1.20220.21 המועד האחרון להכרזה על מציעים כשירים: .6.1.6

 המועד האחרון להודעה של מציע כשיר על כוונתו להשתתף בתיחור: .6.1.7

1.20220.71. 

  .2220.10.19מועד ההדרכה לתיחור:  .6.1.8

  .20221.062. מועד הליך התיחור: .6.1.9

 .20221.030.: בין מועמדים לזכייה באזורים חופפיםמועד התיחור  .6.1.10

 ..3.2020131 :הערבות לפקיעת ביותר המוקדם המועד .6.1.11

הבלעדי, לשנות כל מועד הקבוע  ה, בכל עת ולפי שיקול דעתתרשאיועדת המכרזים  .6.2

, (לוחות הזמנים לעריכת המכרז) ה לעילז 6 בסעיף הנקוב מועד לרבות כל ,במסמך זה

 להלן.  21-ו  11.8פים וזאת בהודעה שתינתן בהתאם להוראות סעי

 זמן ישראל.  -זמן מקומי  פי-ללוחות הזמנים הנקובים במסמכי המכרז הם ע .6.3

 

 המכרז מסמכי .7

 למכרז הנספחיםונספחיו;  כל הוראות המכרז על פרקיומסמכי המכרז כוללים את  .7.1

 .ממנו נפרד בלתי חלק מהווים

 :להלן כמפורט הם למכרז הנספחים .7.2

 ;טפסים לצורך הרשמה והשתתפות במכרז –א'  נספח .7.2.1

 טופס הרשמה למכרז; – 1א'

ומעוניינים  שביניהם השפעה ניכרת יםרמגובקשה משותפת מטעם  – 2א'

 ;להשתתף במכרז במקביל

 ;הבסיסית ההצעה –ב'  נספח .7.2.2

 ;נוסח ערבות המכרז –ג'  נספח .7.2.3

 ;טופס ההצעה הכספית –' ד נספח .7.2.4

מידע בדבר מספר משקי הבית בכל אזור סטטיסטי ופירוט אזורי  – 'ה פחנס .7.2.5

 ;התיעדוף

  דוגמאות לפרק הליך התיחור הכספי; –' ו נספח .7.2.6

 ; נוהל הגרלה –' ז נספח .7.2.7

 הוראות הדין ותנאים מחייבים; –' ח נספח .7.2.8

 ;הליכי אסדרה משלימים עתידיים –' ט נספח .7.2.9
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 ; התכנית ההנדסית –נספח י'  .7.2.10

  לרישיונו של כל זוכה במכרז;הנספח שיצורף  –ספח יא' נ .7.2.11

  ;טפסים להוכחת עמידה באבני הדרך –נספח יב'  .7.2.12

 

 מספר משקי הבית בכל אזור סטטיסטי ל בנוגע למציעים סופקשי המידע .8

המידע שיסופק למתמודדים במסגרת ההליך המכרזי בדבר מספר משקי הבית בכל אזור סטטיסטי 

מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  המבוסס על נתונים שהתקבלוהוא מידע ' למכרז( ה)נספח 

 להליך זה, וזאת הנדרשותהתאמות הלאחר ביצוע  המכרז במסגרת ונמסרומהמרכז למיפוי ישראל 

 . בלבד עריכת ההצעות ובחירת הזוכים במכרז ךלצור

 על כן מובהר:

יהיה הנתון המחייב לצורך  'הנספח על פי מספר משקי הבית בכל אזור סטטיסטי  .8.1

  .ולצורך חישוב והקצאת המענק בפועל לזוכים במכרז ,הליך התיחור

עבור פרישה ושירות באזור סטטיסטי מסויים, לא ישתנה גם  מענקלמען הסר ספק, ה .8.2

הלשכה המרכזית במקרה של עדכון מספר משקי הבית באותו אזור על ידי 

תגלה פער במספר י, וכן במקרה שבו ישראלהמרכז למיפוי או על ידי לסטטיסטיקה 

משקי הבית באזור בעקבות מיפוי משקי הבית בפועל כחלק מהשלמת אבני הדרך 

 שנקבעו במכרז זה. 

חובות פרישת הרשת המתקדמת ומתן השירות על גביה יחולו ביחס לכל משקי הבית  .8.3

 באזורים הסטטיסטיים שבהצעות הזוכות של בעל הרישיון. םקיימיה

הלשכה של היא בהתאם לתוכניות העבודה  'הבנספח הכלול עדכון המידע  תדירות .8.4

ועדת המכרזים אינה  לפיכך, והמרכזית לסטטיסטיקה והמרכז למיפוי ישראל

 במסגרת המכרז לבין המצב בפועל. נמסר, בין המידע שיהיואחראית לפערים, ככל ש

המציעים לחובת מיפוי המבנים באזורים הסטטיסטיים  םבהקשר זה, מופני

לטבלת  1שורה )ראו בפרט סעיף ב' בלהלן  59כאמור בסעיף ם הזוכות השבהצעותי

מוקדמים התנאים הדרישות בעניין ביצוע אבני הדרך והו, 59.1בסעיף  אבני הדרך

 .(59.2 ףסעיב לקבלת תשלומים מתוך המענק
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 הוראות כלליות –הליך המכרז  .ב

 

 המכרז מסמכי קבלת .9

 . האינטרנט מאתר, תשלום ללא, המכרז מסמכי את להוריד ניתן .9.1

 

 למכרז הרשמה .10

 לבכתובת הדוא" הגב' טל כהן אל לפנות יש רזלמכ להירשם מנת על .10.1

Timrutz@moc.gov.il 1'אטופס בנוסח  לפנייה את טופס ההרשמה למכרז ולצרף 

 . מלא וחתום על ידי מורשי החתימה מטעם המציע כשהוא, מכרזנספח א' לל

 (.להלן 25.1.10)ראו סעיף  ותנאי מוקדם להשתתפות ב הההרשמה למכרז מהוו .10.2

ועדת המכרזים תמסור לנרשמים  ,המועד האחרון להרשמה למכרזבסמוך לאחר  .10.3

 .)וולונטרי( והודעה בעניין שעת קיומו של כנס המציעים ואופן ההשתתפות ב

 

 הבהרות הליך .11

גורם שקיבל , רשאי כל 6.1.3 המפורט בסעיף למועדהמכרז ועד  פרסוםהחל מיום  .11.1

באמצעות נציג הוועדה המכרזים,  לוועדת בכתבלפנות אישור בדבר רישום למכרז 

ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה  לעיל, 10.1 שפרטיו מוצגים בסעיף

 -התקבלה  פנייתולוודא כי  על הפונה. כל זוכה בו רישיוןנספח שיצורף לאו ב במכרז

 אישור על כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר.

' מס, ו, כתובתגורם הרשום למכרזרז, שמו של העל הפונה לציין בפנייתו את מס' המכ .11.2

 טלפון, מס' פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

 יש והבקשות; את השאלות docx))סיומת  Wordהפנייה להיעשות באמצעות קובץ  על .11.3

 והנספחים למכרז, בטבלה כדלקמן: במכרז הסעיפים לסדר בהתאם, לסדר

' הסעיף במכרז אליו מס "דמס

 אומתייחסת השאלה 

 את גם לציין ישקשה )הב

 (רלוונטי אם, הנספח שם

 או הבקשה השאלה פירוט

   

   

או להתייחס לכל בקשות  ועדת המכרזים אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות .11.4

 .שתוגשנה להאו לכל הפניות ההבהרה 
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שאלות, לבקשות הבהרה או לאו להתייחס לענות  תמתחייב האינ המכרזים ועדת .11.5

 .6.1.3 בסעיף הנקוב המועדלאחר  נהומצאתפניות של

המפורט בסעיף  למועד עד פניותשאלות, לבקשות הבהרה או ללתשיב  המכרזים ועדת .11.6

  .לפי שיקול דעתההנ"ל , אך רשאית היא לדחות את המועד 6.1.4

שקיבלה ממציע לשנות את נוסח הפנייה  (ייבתאינה מחואך )עדת המכרזים רשאית ו .11.7

 לפי שיקול דעתה. )וכל חלק ממנה( 

 וכן המכרזים ועדת של מטעמה אחרות תהודעו, ועדה לפניות המציעיםוההתייחסות  .11.8

. זאת, מבלי לחשוף את בלבד האינטרנט באתר יפורסמו למכרז הקשור אחר מידע כל

בעל שנמסרו לו רשאי להסתמך על הבהרות אינו  גורם שנרשם למכרז זהותו של הפונה.

 שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.ו/או בכתב פה 

עצמם;  נרשמיםההחובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על  .11.9

לעניין פרסום התשובות לשאלות  הידי חובת הכמי שיצא המכרזים ועדתויראו את 

 את תשובות ההבהרה באתר האינטרנט. מהההבהרה, ככל שפרס

 . המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו אלו התייחסויות .11.10

ועדת המכרזים רשאית לשנות את מסמכי המכרז ו/או תנאיו, מכל סיבה שהיא, עד  .11.11

למועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית או לאחר המועד כאמור בנסיבות שמצאה 

לנכון. לנרשמים למכרז או למציעים, בהתאמה, לא תהיה כל טענה או דרישה ביחס 

 לשינוי מועדים כאמור.

 

 בדיקת ההצעות .12

 על אףלעיל.  5.1 כאמור בסעיףשלבי -ה למכרז תיבדקנה בהליך דוההצעות שתוגשנ .12.1

האמור, הוועדה תהיה רשאית לבדוק את ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה 

 או הפרדה של שלב או שלבים, לפי שיקול דעתה.כאמור, לרבות על דרך איחוד 

לצורך בדיקת ההצעות, ועדת המכרזים תהיה רשאית )אך לא מחוייבת( לפעול בכל  .12.2

 אחת מהדרכים שלהלן, ככל שנדרש על פי שיקול דעתה הבלעדי:

למחול על פגמים טכניים או אחרים שייפלו בהצעה ובלבד שהם אינם  .12.2.1

 ;מהותיים

 לצורך גיבוש החלטותיה כפי שתמצא לנכון;להעזר ביועצים ומומחים  .12.2.2

 לפנות לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות ו/או .12.2.3

 ;בתנאי הסף והסברים ביחס להצעתו של מציע ולרבות לצורך הוכחת עמידת

לתקן או לאפשר למציע להבהיר ו/או לתקן איזה מבין הנתונים או ההצהרות  .12.2.4

לה וכן לתקן או להשלים פגמים טכניים שנפלו שבהצעתו או במסמכים שצורפו 

בהצעה או לתקן או להשלים פגמים אחרים שנפלו בהצעה ואשר תיקונם או 

 השלמתם אינם פוגעים בעקרונות הליך זה;
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לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף ואמות המידה ובכלל זה תהיה  .12.2.5

ובלבד  ,פורמאליתרשאית לאמץ פרשנות רחבה, או לוותר על דרישה 

שהמשמעות שתיבחר תעלה בקנה אחד עם תכלית הדרישה בהקשר הכולל של 

או  חברהלייחס תכונות של  רשאית וועדהמסמכי המכרז. בכלל זה, תהיה ה

גוף אחד למשנהו גם אם לא הוכחה זהות מלאה ביניהם, וכן להמיר דרישה 

 ;בדרישה אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית

ממידע שצורף להצעה הבסיסית, ככל שהגשתו לא נדרשה על פי  להתעלם .12.2.6

 הוראות המכרז;

להשלים מידע חסר בהצעות שתוגשנה למכרז זה מתוך מידע שהוא נחלת  .12.2.7

, מידע המצוי בתחום המקצועי של מי מחברי מצוי ברשותההכלל, מידע ה

הוועדה או יועציה, וכן מתוך נתונים ואסמכתאות הכלולים בהצעות אחרות 

מבלי לגרוע מיתר סמכויות הוועדה לפי מסמכי  , והכלתוגשנה למכרז זהש

 ;להלן( הבהרותו בקשות למידע נוסף) 41המכרז, ולרבות כאמור בסעיף 

פל בהצעתו בתוך פרק זמן שיוגדר, או להבליג על לאפשר למציע לתקן פגם שנ .12.2.8

הפגם, אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון שבין המציעים או כי החלטה 

 זו משרתת באופן המרבי את תכליתו של מכרז זה.

 –)סמכויות ועדת המכרזים  42 להפעיל כל אחת מהסמכויות המנויות בסעיף .12.2.9

 למכרז.( חילוט ערבות המכרז או השבתה למציע) 19-ושלב תנאי הסף( 

גע לתנאי הסף, הוועדה מבחינה בין דרישות תנאי הסף כפי שהן מובהר כי בכל הנו .12.3

הסף. בהתאם, הוועדה  בתנאימופיעות במסמכי ההליך, לבין אופן הוכחת העמידה 

מועד האחרון תהיה רשאית לבחון את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס ל

סיסית בתנאי . לפיכך, לצורך בחינת עמידתה של ההצעה הבלהגשת ההצעה הבסיסית

הסף, הוועדה תהיה רשאית להסתמך על אסמכתאות ו/או השלמות אשר לא צורפו 

להצעת המציע, ובכלל זאת לאפשר את הוכחת העמידה בתנאי הסף גם באמצעות 

נתונים ו/או פרטי פרויקטים וכיוצ"ב אשר לא הוצגו במסגרת הצעת המציע, ובלבד 

 .יתמועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסבשהתקיימו 

 

 והוצאות ההשתתפות בהליך הכנת ההצעה עלויות .13

הנובעות  שא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות אויל מציע יכ .13.1

נוסף כלשהו, נוכחות  של מידע הגשתומהכנת והגשת הצעתו למכרז, לרבות הכנתו ו

 המכרזים.  בפגישות ובביקורים אם וככל שיידרשו על ידי ועדת

ההוצאות הוצאות ועלויות  כי ידוע לו שכל למכרז זה מאשר המציעבהגשת הצעה  .13.2

בכל מקרה שהוא, לרבות, ולא יוחזרו לו הן על חשבונו הכרוכות בהשתתפותו במכרז

ו/או לפסול  חלט לבטל את המכרזשיומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה  אך

 ,בהתאם .אי המכרזתנ את הצעת מי מהמציעים מכל סיבה שהיא ו/או במקרה שישתנו

לפיצוי או שיפוי כלשהו  מציע מוותר בזאת על דרישה ו/או טענה ו/או תביעהה
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או כולן לעיל בהתקיים הנסיבות ש ןו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמ המדינהמ

 .ןחלק

 

 עיון במסמכי המכרז  .14

כל מציע רשאי, בתוך שלושים ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בהחלטות  .14.1

ובפרוטוקולים של ועדת המכרזים, בחוות דעת מקצועיות שהוגשו לוועדת המכרזים, 

ובהצעות הבסיסיות וההצעות הכספיות הזוכות של הזוכים במכרז, אך למעט 

הוועדה לחשוף סוד מסחרי במסמכים או בקטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול לדעת 

או סוד מקצועי, או שוועדת המכרזים סבורה שאין לאפשר את העיון בהם מטעמים 

שבטובת הציבור, או מפאת הכוונה לערוך מכרזים עתידיים נוספים להרחבת רישיון 

לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות 

 ות כלכלית, והכל בכפוף לכל דין. מתקדמות באזורים נעדרי כדאי

יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים  .14.2

תשקול בין היתר את העובדה שמכרז זה הינו חלק מסדרת מכרזים, בלבד, אשר  הושל

אמות ל , וכן בהתאםהעיון דיניודיני המכרזים עקרונות בהתאם לתפעל בנושא זה ו

 מחייבות רשות מינהלית.המידה ה

מציע  ה הבסיסית שלהצעמתוך ההמכרזים לאפשר עיון בחלקים החליטה ועדת 

הזוכה הגדירם כסודיים, תיתן על כך התראה לזוכה, אשר  במכרז, זוכהשהוכרז 

 ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

תודיע על כך למציע הזוכה בטרם מסירת  החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה,

 החומר לעיונו של המבקש.

 

 הצעה מסויגת או מותנית .15

הצעה מסויגת או במקרה של חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה.  .15.1

, או ירשמויאו מהתנאי מטעמים שלהתעלם מהסייג תהיה הוועדה רשאית מותנית, 

, להלן, כולן או 55-, ו42 ,41 ,19 סעיפיםלהפעיל את הסמכויות שהוקנו לה במסגרת 

 .חלקן

ו מוצדקת או עלול איננה נכונה א שיוןיהר אודרישות המכרז איזו ממציע הסבור כי  .15.2

, רשאי להעלות את השגותיו או את במסגרת ההצעה להתניה או להסתייגותלגרום 

שיבו, הכל תשקול את פנייתו ות המכרזים ועדתליך ההבהרות, הערותיו במסגרת ה

 .הלןל 21-ולעיל  11פים בהתאם לקבוע בסעי

 

 מסירת מידע וקבלת מידע –סמכויות ועדת המכרזים  .16

 גם כמו, המציע ידי על המסופק עהמיד על המכרז ענייןביה תוחלטה את לבסס תרשאי הוועדה

ולרבות מידע פומבי, מידע שבידיעת מי מחברי הוועדה או יועציה,  ה,ל הזמין אחר מידע כל על
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 מידע לאתר והינה רשאית )אך לא מחוייבת(, וכן מידע שקיבלה מאת גורם מוסמך הפועל לפי דין

 .רשותה, בכפוף לדיןאו משלים מכל מקור העומד ל נוסף

 

 פרשנות .17

, תהא או בכל מקום אחר במכרז, למכרז 3 בסעיףהוגדרו מלים וביטויים שלא ל .17.1

או בחוק  הפרשנות תבפקוד בחוק התקשורת, בפקודת הטלגרף,המשמעות שיש להם 

 מלשון הכתוב או מהקשרו מובן אחר. , אלא אם כן משתמע1981-הפרשנות, התשמ"א

בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו  ביטול או קביעה בדבר .17.2

 של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

, היחלקלמכרז זה, על  פתהמצור נספח שיצורף לרישיונות הזוכים במכרזה טיוטת .17.3

נספח ה טיוטתמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את המכרז ואת 

 כמסמך אחד המשלים זה את זה.( חלקיהלו )על  פתהמצור שיוןירל

, לפי שריכריע ה שיוןיהרבכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח  .17.3.1

על פי  , וכל אחד מהזוכים יפעלטיבו של הנושא, בהתאם לדעתושיקול 

הגשת הצעה . בכפי שתמסרנה לו על ידי הוועדה והנחיותיו שרה הוראות

לרבות בגין  עה או דרישה, תבימוותר המציע על כל טענהבסיסית למכרז 

. "סתירה" לצורך כאמור ת השרהוצאות או נזקים שייגרמו לו בשל החלט

משמעות, אפשרות לפירוש שונה, וכיוצא -אי התאמה, דו לרבות -סעיף זה 

  .באלה

יגבר נוסח  - שיוןיהרבנסיבות שבהן לא ניתן ליישב בין נוסח המכרז לבין נוסח  .17.3.2

 .שיוןיהר

 לשון - זכר בלשון האמור כל. ולהיפך, במשמע רבים לשון - יחיד בלשון האמור כל .17.4

 .ולהיפך, במשמע נקבה

 לצרכי בהן להשתמש ואין נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .17.5

 .פרשנות

 

 מחייבים ותנאים הוראות .18

התמודדותו במכרז יביא המציע בחשבון את מכלול החיקוקים, הכללים לצורך  .18.1

דברי החקיקה המפורטים  כלוהתנאים המחייבים, הנוגעים לנושא המכרז לרבות 

 .למכרז 'חבנספח 

 ושאות ,הליכי אסדרה משלימים עתידייםבעניין  נוסף מידע מפורט 'ט בנספחבנוסף,  .18.2

 התמודדותו במכרז.מ כחלקנדרש המציע להביא בחשבון 

 לראותמובאים לנוחות המציעים בלבד ואין  'חבנספח  המפורטים והמידע הכללים .18.3

בדין הרלוונטי תו של כל מציע לעקוב ולהתעדכן אחר שינויים . חובממצה מידעבהם 

 בנספח ט'המתוארים  עתידייםהמשלימים האסדרה ההליכי , ובפרט ביחס למכרזל
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המציע על כל טענה לרבות בגין הוצאות הגשת הצעה בסיסית מטעמו מוותר . בלמכרז

 כאמור. בדין לרבות בשל שינויים כתוצאה מהדין החל ואו נזקים שייגרמו לו 

 או השבתה למציע המכרז ערבות חילוט .19

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז של מציע, כולה או חלקה, לאחר  .19.1

נסיבות כל אחת מהשל  ותההתקיימבאת טענותיו בפניה,  הביאלשנתנה לו הזדמנות 

 , וכן במקרים הבאים:הלןל 54-ו 42פים בסעי או בקרות איזה מהאירועים המתוארים

 ;המציע משך הצעה בסיסית או כספית שהגיש למכרז .19.1.1

צעה )ככל שהוצג( חזר בו מההתחייבויות או קבלן המשנה שהוצג בההמציע  .19.1.2

 ;שמסר במסגרת ההצעה, כולן או חלקן

רמה, בתכסיסנות או וועדת המכרזים קבעה כי המציע נהג במהלך המכרז בע .19.1.3

 בחוסר ניקיון כפיים;

כוזב עדת המכרזים מידע מטעה או וועדת המכרזים קבעה כי המציע מסר לו .19.1.4

 ;, או תצהיר שקרימדויק-מידע מהותי בלתיאו 

 )הליכים לאחר זכייה במכרז( 56 סעיפיםהוראות איזו מהמציע לא פעל לפי  .19.1.5

לאחר שהוכרז  )חובות הזוכים לאחר עדכון רישיונותיהם( או כמה מהן, 58-ו

, או לא פעל למימוש תוצאות המכרז בהתאם להוראותיו. מבלי כרזכזוכה במ

ועדת המכרזים תוכל לחלט את ערבות המכרז, כולה לגרוע מכלליות האמור, 

לא עמד באבני הדרך ביחס במכרז זוכה בעל רישיון שהוכרז כאו חלקה, אם 

לאחד או יותר מאזורי הזכייה שלו בתוך שנתיים מיום הרחבת רישיונו 

 ;במכרז זה זכייתובהמשך ל

כפי  המציע לא מילא אחר חובתו להאריך את תוקפה של ערבות המכרז .19.1.6

שנקבעה במכרז, או את בקשת הוועדה להאריך את ערבות ההצעה או כשל 

 מלמלאה עד המועד האחרון שנקבע בבקשת הוועדה כאמור;

עד למועד הקבוע בסעיף נהל האזרחי ימרישיון מהלא קיבל  במכרז הזוכה .19.1.7

 ;, ככל שהרישיון נדרשהלןל 5656.2

 בכל מקרה שבו ועדת המכרזים פנתה למציע או לבעל רישיון )לפי העניין( .19.1.8

נתון או מידע אחר, והמציע מידע בבקשה להצגת מסמך, אישור, תכנית, דוח, 

אחר הבקשה במועד שנקבע לכך על  או בעל הרישיון )לפי העניין( לא מילא

 ידי הוועדה.

בהגשת הצעה למכרז יראו את המציע כמי שהסכים לכך שחילוט כל סכום מערבות  .19.2

 המכרז הינו פיצוי מוסכם מראש עבור הפרת התחייבויותיו במסגרת מכרז זה.

החליטה על חילוט הכריזה על המציע כאחד הזוכים במכרז, לא ועדת המכרזים לא  אם .19.3

 שלושים תוך למציעשוקלת לעשות כן, תוחזר ערבות המכרז  ולאמציע השל  ערבותו

 :שלהלן מהמקרים אחד מקרות ימים

 ;הצעתו פסילת על למציע הודיעה המכרזים ועדת .19.3.1
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 ;במכרז וזכ לא ויתוהצע כי למציע הודיעה המכרזים ועדת .19.3.2

 התיחור שלב ביטול על או המכרז ביטול על למציעים הודיעה המכרזים ועדת .19.3.3

 ;הכספי

 .במכרז השתתפותו את להפסיק החלטתו על המכרזים לוועדת הודיע המציע .19.3.4

 

 ותהצמדבהצעה והמוצגים סכומים הוראות כלליות בעניין  .20

 . בו יהיה נקוב בשקלים חדשים שעל המציע לנקוב סכום .20.1

סכום שנקבע לגביו כי יש לשלמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,  .20.2

ההצמדה באופן שהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד יחושבו הפרשי 

(, והמדד החדש יהיה המדד האחרון הידוע במועד "המדד הבסיסי"יצירת החבות )

 ההצעה וסכום המענק.  סכוםמובהר כי לא תתבצע הצמדה של  התשלום.

 האחרון המועד, מועד יצירת החבות הינו עילל 19.1 חילוט הערבות לפי סעיף לעניין .20.3

 .הבסיסית ההצעה להגשת

 

 מסירת הודעות .21

( העניין)לפי  למציעים או למכרז שנרשםועדת המכרזים רשאית להעביר הודעות למי  .21.1

 בכל אחת מהדרכים הבאות:

 פרסום באתר האינטרנט; .21.1.1

ם שפרטיהם הוצגו נציגיההדואר האלקטרוני לאחד  באמצעותמסירת הודעה  .21.1.2

. ועדת המכרזים תוודא, (למכרזבנספח א' ס ההרשמה למכרז, )טופ 1'א טופסב

 עלככל הניתן ומבלי שהדבר יהווה חובה, שהדואר האלקטרוני התקבל. 

 ברשימת 10.1הדוא"ל המוצגת בסעיף המציעים לדאוג לכלול את כתובת 

 ;שלהם" הבטוחים"השולחים 

 שנרשם למי עליה שהודיעה ובלבדאחרת עליה תחליט ועדת המכרזים, כל דרך  .21.1.3

 .העניין לפי, למציעים או למכרז

, יראו את לעיל זהמסרה הוועדה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות בסעיף  .21.2

 המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם. אוהנרשמים 

עדת המכרזים תימסר ומי שהגיש הצעה בסיסית לו אוהודעה של מי שנרשם למכרז  .21.3

 :באחת מהדרכים הבאות

 עדה; וללשכת יו"ר הו במסירה פיזית בכתב, .21.3.1

)או  10.1הדוא"ל המוצגת בסעיף באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת  .21.3.2

(, אך יראו הודעה שנשלחה המכרזים ועדת תודיע עליה אחרת כתובת לכל
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מציע הודעה מטעם ועדת בדרך זו כאילו התקבלה במועד שבו נשלחה ל

 המכרזים המאשרת את קבלת הודעתו; 

 שנרשם למי עליה שהודיעה ובלבדבכל דרך אחרת שתקבע ועדת המכרזים,  .21.3.3

 .העניין לפי, למציעים או למכרז

 

 תוקף ההצעה  .22

 עשר-שניםלמשך  קפןותעמודנה בת ותהתקפ ות הכספיותהבסיסית וההצעההצעה  .22.1

  חודשים למן המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה הבסיסית.

ועדת המכרזים רשאית, מטעמים שיירשמו, לבקש ממשתתפי המכרז להאריך את  .22.2

 56.1.1-ו 26.4פים כאמור בסעי את תוקפה של ערבות המכרזו למכרז,תוקף ההצעה 

  .הלןל

מציע המבקש לפרוש מהמכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות הבסיסיות  .22.3

ועדת ועדת המכרזים. בנסיבות מעין אלה תהיה ויעשה זאת באמצעות הודעה בכתב ל

צעתו, בהתאם לסמכותה לפי המכרזים רשאית להחליט על חילוט הערבות שצירף לה

 לחזור יוכל לא, מהמכרז פרישה עלמציע שהודיע לוועדת המכרזים  .לעיל 19.1 סעיף

 .זו מהודעה בו

 

 ודחייה ביטול .23

את המכרז בכל שלב, ולמציעים לא תהיה זכות לדרוש  לדחות אוועדת המכרזים רשאית לבטל 

 את אכיפתו.

 

 שיפוט סמכות .24

לבית המשפט המוסמך  נתונהסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו 

 בירושלים בלבד.
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 תנאי הסף למכרז .ג

 כללי -סף  תנאי .25

 :העומדים בכל התנאים המפורטים להלןמציעים  במכרזרשאים להשתתף  .25.1

תוקפו אשר , כהגדרתו לעיל "רישיון מתאים"במועד הגשת ההצעה למציע  .25.1.1

  .7חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעות למכרז 14-להוא 

 .לחוקא 14 בסעיף כהגדרתו" לחברה זיקה בעל תאגיד" אינו המציע .25.1.2

 .ישראל מדינת חוקיהמציע הינו "ישות משפטית" רשומה על פי  .25.1.3

, 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועומד בהוראות המציע  .25.1.4

 :כדלקמן

רואה הינו בעל אישור תקף מפקיד שומה, יועץ מס, או  המציע .25.1.4.1

בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת  חשבון ישראלי

מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, או לחילופין אישור 

 תקף מאת מי מהגורמים הנ"ל בדבר פטור מניהול ספרים כאמור. 

רואה ץ מס, או המציע הינו בעל אישור תקף מפקיד שומה, יוע .25.1.4.2

בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל  חשבון ישראלי

 מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2המציע עומד בסעיף  .25.1.4.3

 ומתקיימים בו כל אלה במצטבר:

עבירות לפי  2-( המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר מ1)

ק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים חו

, ואם 1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

 1במועד ההגשה חלפה שנה  -עבירות כאמור  2-הורשעו ביותר מ

 לפחות, ממועד ההרשעה האחרונה. 

כמשמעותם בחוק  -"בעל זיקה" -זה: "הורשע" ו (1)לצורך סעיף 

 פים ציבוריים.עסקאות גו

מובהר כי ועדת המכרזים תהיה רשאית לא לפסול מציע אשר לא 

זה, על פי החלטה  (1)התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 

( לחוק 1()1ב')ב'2מפורשת שתקבל בהתאם להוראות סעיף 

 עסקאות גופים ציבוריים. 

לחוק שוויון זכויות אינן חלות על המציע או  9הוראות סעיף ( 2)

לחוק שוויון זכויות חלות על המציע  9ילופין, הוראות סעיף לח

עובדים נכון  100-והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ

                                                 
מובהר כי הצגת "רישיון מתאים" לצורך עמידה בתנאי הסף, אינה גורעת מהוראות המכרז לעניין התאמת הרישיון  7

באזורי התמרוץ שיכללו בהצעות הכספיות למכרז. בהקשר זה ים על גביה ת רשת מתקדמת ומתן שירותלצורך פריש
 להלן. 47.1.3-ו 44.7 פיםסעימופנים המציעים להוראות 
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( כי יפנה אלמועד ההגשה, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן: )

למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

לחוק שוויון זכויות ובמידת  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

( כי בלשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין ) -הצורך 

פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 

לחוק שוויון  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

זה לעיל, קיבל ממנו הנחיות  (2)זכויות בהתאם להוראות סעיף 

 ופעל ליישומן.  בעניין

 כמשמעותו בחוק שוויון זכויות. –זה: "מעסיק" ( 2)לצורך סעיף 

אין למציע חוב בגין אגרה שנתית לרשות התאגידים עבור השנים הקודמות  .25.1.5

 .לשנת ההשתתפות במכרז

התראה  שניתנה לוחוק או  תמפר חברהרישום ברשם החברות כ אין למציע .25.1.6

 .רישום כאמור טרם

 איתנות פיננסית .25.1.7

 או של בעלי המניות במציע בדו''ח הכספי המבוקר של המציע .25.1.7.1

כי  רואה חשבון ישראליככל שניתן אישור  –)ובהיעדרו  2020לשנת 

אזי בדו"ח הכספי לשנת  – 2020לא קיים דו''ח כספי מבוקר לשנת 

 ( לא הופיעה "הערת עסק חי".2019

 במועד הגשת ההצעה מתקיימת לפחות אחת החלופות שלהלן: .25.1.7.2

 לפחות.₪ מיליון  10העצמי של המציע הוא ההון  .25.1.7.2.1

 10ההון העצמי המצטבר של בעלי השליטה במציע הוא  .25.1.7.2.2

בסעיף זה: "שליטה" כהגדרתה בחוק  .לפחות₪ מיליון 

 .1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 ניסיון קודם .25.1.8

תקופת "להלן בסעיף זה: בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה )

הקים  או קבלן משנה שהוצג בהצעה בעל השליטה בו, ,"( המציעהניסיון

 לפחות. ₪ מיליון  10בהיקף של לפחות  אחדפרויקט תשתיתי 

 זה: צורך סעיףל

היה אחראי לעבודות הקמה שבוצעו והושלמו במהלך תקופת  -" הקים"

 הניסיון;

פרויקט תשתית שעיקרו באחד התחומים הבאים  - "פרויקט תשתיתי"

לפחות: אנרגיה, מים, ביוב, כבישים, תחבורה או תקשורת, שהקמתו הושלמה 

ואושרה על ידי הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, והוא נמצא בהפעלה שוטפת 

 במועד הגשת ההצעה; 
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ויות לעניין זה יחושבו תשלומים עבור פעיל -" לפחות₪ מיליון  10היקף של "

שנדרשו במישרין לצורך הקמה של הפרויקט התשתיתי במהלך תקופת 

 , או קבלן המשנהבעל השליטה בו ,הניסיון, לא כולל מע"מ. ככל שהמציע

ההיקף  –הקים את פרויקט התשתית עבור עצמו )ולא עבור מזמין חיצוני( 

יכלול תשלומים לאחרים וכן כספים שהשקיע בתקופה האמורה הכספי 

ת הנדרשות במישרין לצורך הקמה של פרויקט התשתית, לא כולל בפעילויו

מע"מ. תשלומים לאחרים יכללו שכר עבודה לפועלים אך לא יכללו שכר שאינו 

 . שכר עבודה לפועלים )כגון שכר מנכ"ל, סמנכ"ל וכיו"ב(

 המכרז ערבות .25.1.9

המציע העמיד ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית מבנק ישראלי או מחברת 

ערוכה בהתאם להוראות , ₪ישראלית בסכום שלא יפחת מחצי מיליון ביטוח 

 .)ערבות המכרז( להלן 26סעיף 

 הרשמה למכרז .25.1.10

מוקדם להשתתפות במכרז הינו שהמציע נרשם למכרז,  תנאי .25.1.10.1

, וזאת עד למועד הקבוע עילל 10.1בהתאם למפורט בסעיף 

 .מכרזל 6.1.1בסעיף 

  .חברותניתן להגיש הצעה משותפת למספר  לא .25.1.10.2

)להלן בסעיף זה: בעלי רישיון פרטים, גופים, ישויות או  .25.1.10.3

ומעוניינים ניכרת  הם השפעהישמתקיימת בינ"( גורמים"

בנוסח ה ערוכ בקשהלוועדה  להשתתף במקביל במכרז, יגישו

שביניהם השפעה  גורמיםבקשה משותפת מטעם ) 2'אטופס 

, (למכרזבנספח א'  -ומעוניינים להשתתף במכרז במקביל  ניכרת

כפי  ,מועד האחרון להגשת השגות או בקשה להבהרותעד לוזאת 

ועדת המכרזים תבחן את  לעיל. 6קבע בהתאם להוראות סעיף יש

 החתומים על הבקשה רמיםלגוהבקשה ותהיה מוסמכת להורות 

או לאשרה בכפוף  ,, לדחותה, לאשרהנהלבצע שינויים בתוכ

בכל מקרה, הגשת הצעות למכרז על ידי השלמות. תנאים ול

תהיה כפופה לקבלת הם השפעה ניכרת ישמתקיימת בינ גורמים

 אישור הוועדה לבקשה להשתתף במקביל במכרז זה.

 רשאי אינו מציעאם נקבע במפורש אחרת.  אלא ,עצמו במציע להתקייםתנאי הסף  על .25.2

 הדבר אם אלא, אחר גורם כל או תאחר חברה של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס

עם זאת, המציע רשאי לייחס לעצמו נתונים של חברה שהתמזגה עימו  .במפורש הותר

 בהתאם להוראות חוק החברות.

ההצעה הבסיסית  במסגרתלמכרז.  ד'ההצעה הבסיסית תיערך בהתאם להוראות פרק  .25.3

זה לעיל, וימסור  25בסעיף  והדרישות שנקבעובתנאי הסף עמידתו את  המציע יוכיח

 עומדת שאינה בסיסית הצעהמציע שהגיש הצהרות לצורך השתתפות במכרז. 

לא יוכרז כמציע כשיר ולא יוכל להשתתף בהליך , לעיל 25.1-25.2פים בדרישות סעי
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 12.212כמפורט בסעיף ועדה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויות הו .התיחור

 .עילל

 מטעםהסכמה  אומציע כשיר כדי להוות אישור הוא מציע  כי בהחלטה איןכי  מובהר .25.4

הבסיסית  בהצעה המפורטיםהנתונים  אוועדת המכרזים או המשרד לכלל המצגים 

 של אותו המציע.

 

 מכרזה ערבות .26

במכרז הינו שהמציע יצרף להצעה הבסיסית ערבות  להשתתפותתנאי מוקדם  .26.1

מחצי , על שם המציע, בסכום שלא יפחת ישראלי מבנקבנקאית/ביטוחית אוטונומית, 

פי הנוסח -, וזאת על6.1.11בסעיף  המצויןשתהיה בתוקף לפחות עד למועד ₪, מיליון 

מובהר כי לא תתקבל ערבות ביטוחית שנחתמה על  למכרז בלבד. 'גכנספח המצורף 

במקרה שבו המציע  .ידי סוכנות ביטוח מטעם חברת הביטוח המנפיקה את הערבות

 ות תונפק ותיחתם על ידי חברת הביטוח.מעוניין להעמיד ערבות ביטוחית, הערב

 .המציע יהיה הערבות מבקש .26.2

תוחזק על ידי ועדת המכרזים כערובה להבטחת מלוא התחייבויותיו של המכרז ערבות  .26.3

 המציע במכרז זה, בהתאם לכל דין.

תוארך אוטומטית בהתאם לכללים שנקבעו בה. בנסיבות של התארכות  המכרז ערבות .26.4

שהיא, תהיה ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציעים הליך המכרז, מכל סיבה 

הארכת תוקף -להאריך את תוקף הערבות בתקופה נוספת, כפי שתמצא לנכון. אי

 הערבות שקולה לחזרה מההצעה ותוביל לפקיעתה. 

, לפי המכרזים תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז של מציע, כולה או חלקה ועדת .26.5

של  במקרה .עילל 19.1 בסעיף בות המפורטותבנסי ולרבותהבלעדי, שיקול דעתה 

חילוט הערבות או חלקה יחשב הסכום המחולט כפיצוי מוסכם בגין הפרת התחייבויות 

חילוט הערבות או . לפיכך, ('יאנספח מסגרת ב)ולרבות  כפי שהוגדרו במכרז זההמציע 

מהמציע או לנקוט נגדו נוספים נזקים כל חלק ממנה לא יפגע בסמכות הוועדה לתבוע 

בכל מקרה, חילוט הערבות או חלקה לא יגרע מסמכות  על פי כל דין.נוספים הליכים 

 שיונו ולפי כל דין.יהמשרד להטיל על בעל רישיון עיצום כספי בהתאם להוראות ר

ם תהיה רשאית )אך לא מחויבת( לקבל ערבות חרף פגם שנפל בה, אם ועדת המכרזי .26.6

שוכנעה כי הפגם נעשה בתום לב, וכי אין בו להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בשוויון 

בין מציעים, או לעורר חשש בדבר יכולתה לחלט את הערבות במידת הצורך, בהתאם 

 להוראות המכרז והדין.

 .3להצעה הבסיסית ותוגש בקלסר מס'  ערבות ההצעה תצורף כפרק ד' .26.7

 

 גשת ההצעה הבסיסית ה לאחר במציע שינויים .27

 בפרט שינוי חל שבו מקרה בכל ,מידי באופן המכרזים ועדתהמציע נדרש לעדכן את  .27.1

לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף למכרז, וכן בדבר כל  הבסיסית בהצעה שהוצגמידע 
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 תוהמשך השתתפותו בהליך או על עמידשינוי מהותי וכל שינוי העלול להשליך על 

בכל שלב לאחר הגשת ההצעה הבסיסית, ועד למועד הרלוונטי לפי  ,ורישיונבדרישות 

מועד ההכרזה על תוצאות  –לא הוכרז כאחד הזוכים במכרז   העניין: )א( אם המציע

מועד עדכון הרישיון בעקבות  –המכרז, או )ב( אם המציע הוכרז כאחד הזוכים במכרז 

 הזכייה.

 לוועדה להודיע דרשנ המציע, המכרז הליכי כל לאורךמבלי לגרוע מכלליות האמור,  .27.2

 42.8-42.12-ו לעיל, 19.1 פיםבסעי המתוארים האירועים מן איזה של התקיימותו על

ינוי באחזקות באמצעי במקרה של שבנוסף, . הנסיבות לאור, סביר זמן פרק תוך ,להלן

או יותר, או שינוי באחזקות באמצעי  יםהשליטה במציע בשיעור של חמישה אחוז

השליטה שכתוצאה ממנו תועבר שליטה במציע, או שיש בו כדי להוסיף או לגרוע בעל 

בצירוף אישור הגורם  לעיל 27.1הדיווח הנדרש לפי סעיף ימסר לוועדה עניין במציע, 

שיונו של יככל שנדרש אישור כאמור על פי תנאי ר) המוסמך במשרד התקשורת

  .(המציע

 

 הכשירים המציעים על הודעה .28

סמוך לקבלת ההחלטה  הכשירים המציעים של זהותם תפרסם אתהמכרזים  ועדת .28.1

 טרם מועד התיחור הכספי.ובוועדת המכרזים 

 .האינטרנט באתרכאמור יכול שייעשה למציעים בלבד או  פרסום .28.2
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 והעתקיה הבסיסית ההצעההכנת  .ד

 כללי .29

צעה עמידת המציע בתנאי המכרז וכשירותו לתיחור תיבחן באמצעות המידע המוצג בה .29.1

 הבסיסית.

 ההצעה הבסיסית תיערך בהתאם להוראות נספח ב' למכרז. .29.2

מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו הבסיסית, לתקנה או לשפרה לאחר חלוף המועד  .29.3

האחרון להגשת ההצעות, אלא באישור ועדת המכרזים, מקום שהדבר הותר על פי 

 ., ובכפוף לדיןתנאי המכרז

ההצעה הבסיסית, ידווח על כך המציע מיד  חל שינוי במידע שמסר מציע במסגרת .29.4

  עדת המכרזים.ולו

 

  אחת בסיסית הצעה .30

 בסיסית אחת בלבד. הצעה להציע רשאי מציע כל .30.1

 הצעותיו. כלתיפסלנה  – אחת בסיסיתיותר מהצעה הציע מציע  .30.2

 

 הבסיסית ההצעה הגשת .31

ירושלים ב, 23 יפו וב, רחהתקשורת משרדתוגש לתיבת המכרז שב הבסיסיתההצעה  .31.1

 . לעיל 6.1.5בסעיף  הנקוב המועדמ לא יאוחר

שימסרו להם את הצעתם הבסיסית אישור  למציעים יעניקוועדת המכרזים  נציגי .31.2

 לתיבתאסמכתא לכך שההצעה הוגשה  יהווהזה  אישורבכתב על הגשת ההצעה. 

 .עד למועד האחרון להגשת ההצעות הבסיסיות המכרזים

הגשת ההצעה במועד המצויין לעיל היא על אחריות המציע לבדו. הצעה שתוגש במועד  .31.3

 מאוחר יותר לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

לל האמור חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כ בסיסיתהגשת הצעה  .31.4

, הבין את האמור הםל פתהמצור הרישיוןתיקון  טיוטת לרבותבמסמכי המכרז, 

 . את הסכמתו הבלתי מסויגת הםבמסמכים אלה ונתן ל

 

 הבסיסית ההצעה מבנה .32

 :, כדלקמןקלסרים 3-ל תחולק ההצעה .32.1

 33: יכלול תוכן עניינים כללי של ההצעה )בהתאם לאמור בסעיף 1מס'  קלסר .32.1.1

הטפסים ) למעט ערבות המכרז להצעה פרק ב'את ו ,את פרק א' ,(להלן

 בנספח ב' למכרז(; והמסמכים הרלוונטים מוצגים
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הטפסים והמסמכים הרלוונטים מוצגים  'ג פרק את יכלול: 2' מס קלסר .32.1.2

 בנספח ב' למכרז(

פרק ד' להצעה  –)בנוסח נספח ג' למכרז(  יכלול את ערבות המכרז: 3' מס קלסר .32.1.3

 ;;הבסיסית

 39.1קלסר יסומן בהתאם לעותק ההצעה שהוא משתייך אליה, כמפורט בסעיף  כל .32.2

, עותק המקור של ההצעה"(. יש לציין 1להלן, ובמספר הקלסר )למשל: "קלסר מס' 

 את שם המציע על כל אחד מהקלסרים.

 (:הסדר)לפי  יכיל קלסר כל .32.3

המפרט את הטפסים והמסמכים המצורפים להצעה, ערוך  עניינים תוכן .32.3.1

אופן הוכחת ) מכרזב' לא' )מידע כללי( ופרק  פרקבהתאם לדרישות 

(. לצד כל טופס או מסמך בתוכן העניינים תוצג העמידה בתנאי הסף למכרז

 .הפניה להוראה במכרז שבמענה לה מוגש הטופס או המסמך הרלוונטי

 .חוצץ באמצעותתופרדנה  1בקלסר מס' ' ב ולפרק' א לפרק המציע תשובות

הצעה, כשהם בהצרופות והנספחים הנדרשים בהתאם לפרק הרלוונטי  כל .32.3.2

יובאו הצרופות המתייחסות  1מופרדים באמצעות חוצצים. בקלסר מס' 

 לפרק א' לפני הצרופות המתייחסות לפרק ב'. 

 39.1.5-ו 39.1.4של ההצעה הבסיסית, כמפורט בסעיפים האלקטרוניים  ההעתקים .32.4

. כל ספריה תכיל קובץ הבסיסית בהתאם לפרקי ההצעהספריות,  ארבעללהלן, יחולקו 

PDF  ואם נדרש גם קובץ(Word ( ובו תשובת המציע לפרק הרלוונטי )לרבות תוכן

  .PDFהעניינים( וכן קובץ נפרד ובו כלל הנספחים לפרק בפורמט 

 

 הבסיסית ההצעה של כללי עניינים תוכן .33

 ההצעה של העניינים תוכן את המציע יפרט( 1' מס)קלסר  הבסיסית ההצעה בפתח .33.1

 .וסעיף פרק, לקלסר בחלוקה, המלאה הבסיסית

 הרשימה. להצעה הנספחיםהטפסים ו כל של מרוכזת רשימה זה בחלק יצרף המציע .33.2

, הסעיף במכרז שבו נקבעה דרישת ההגשה מספר, הנספחהטופס/ מספר את תפרט

 :שלהלן במתכונת, מסמך הרלוונטיב העמודים ומספר נושא הטופס/הנספח

פר מס "דמס

הטופס/ 

 הנספח

במכרז  הסעיף

שבו נקבעה 

 דרישת ההגשה

  עמודים' מס נושאה

     

 על שסומנו הבסיסית בהצעתו סעיפיםמסמכים/ כל של רשימה זה בחלק יצרף המציע .33.3

 :שלהלן במתכונת, סודיים כחלקים ידו
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 הסעיףהמסמך +  "דמס

 הסודי במסמך 

 מספר

 העמוד

 בהצעה

 הסודי בחלק הנכלל העניין

    

 

 הבסיסיתעל ההצעה  חתימה .34

החתימה באמצעות צירוף תצהיר בנוסח  מורשהתיחתם על ידי  הבסיסית ההצעה .34.1

 . הבסיסית )נספח ב' למכרז( להצעה)תצהיר מטעם המציע(  2מס' טופס המפורט ב

לא צילום או העתק( בעמוד  –החתימה )חתימה מקורית  המורש יחתום, בנוסף .34.2

  הראשון של כל אחד מהקלסרים בכל אחד מהעתקי ההצעה.

 

 המצורפים להצעה הבסיסית תצהירים .35

-עורך ידי על אושרהבסיסית ת ההצעה מסגרתב הנדרש תצהיר כלזהות החותם על  .35.1

 דין.

מחוץ לישראל יכול שייחתם  שניתןאו יחיד  חברה מטעםאף האמור לעיל, תצהיר  על .35.2

 בפני אחד מאלה: 

 נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל; .35.2.1

החוץ שבה ניתנה ההצהרה לאמת את ההצהרה,  דינתמוסמך לפי דין מש מי .35.2.2

 נציג דיפלומטי או קונסולרי כאמור; בידיבתוספת אישור המסמך 

אמת את נוטריון המוסמך על פי דין מדינת החוץ שבה ניתנה ההצהרה ל .35.2.3

החתימה על ההצהרה, ובלבד שצורף להצהרה אישור נוטריוני של תעודה מזהה 

של החותם וכן תעודה מאותה מדינה לפי האמנה כהגדרתה בתקנות לביצוע 

, אשר מאמתת 1977-אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים(, התשל"ז

יון על פי דיני את חתימת הנוטריון על גבי ההצהרה ומאשרת כי הוא אכן נוטר

 אותה מדינה.

 או ביחד תצהיר על לחתום, המציע מטעם תצהיר כל לצורך, רשאי החתימה מורשה .35.3

 על חתום מהם אחד שכל, זהה בנוסח( החתימה מורשי)כמספר  תצהירים מספר לצרף

 .שונה חתימה מורשה ידי

 

 סימון מידע סודי הכלול בהצעה הבסיסית .36

חלקים כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )"מציע הסבור כי חלקים מהצעתו  .36.1

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר סיום המכרז, סודיים
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הכל בהתאם לעותק הרלוונטי של  –באופן ברור או ישמיטם או ישחיר אותם  יסמנם

 .להלן כמפורטההצעה הבסיסית ו

הוראות ות להצעתו, בהתאם ל, במהלך שלב ההצעה הבסיסית, הבהרהמספק מציע .36.2

 יצרף, סודיים חלקים כולל מטעמוכי המידע המובא בהבהרות  וסבורלהלן,  41סעיף 

שפורטו , כפי הסודיים החלקים בהשמטת, מטעמו ההבהרות של נוסף עותק לתשובתו

 .לעיל 33.3בהתאם להוראות סעיף  כללי של ההצעה הבסיסיתהעניינים התוכן ב

בקשר עם החלקים הסודיים בהצעתו )לרבות בהבהרות  לעילכנדרש  פעלמציע שלא  .36.3

שלב ההצעה הבסיסית(, יראוהו כמי שמסכים למסירת שיסופקו על ידו במהלך 

 , לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.ו/או ההבהרות לה )לפי העניין(ההצעה 

בהתאם בהבהרות מטעם המציע כסודיים  אוסימון חלקים בהצעה הבסיסית  .36.4

בהבהרות  אומהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה הבסיסית לעיל ולהלן להוראות 

סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות 

  העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

 :של זוכה במכרז עסקי סוד או מסחרי סודהמפורטים להלן לא יהוו  החלקים .36.5

 .המציע של וכתובתו שמו .36.5.1

 .במציע האחזקות מבנה .36.5.2

 הוכחת עמידה בתנאי הסף למכרז.מידע שהוצג בהצעה הבסיסית לצורך  .36.5.3

והוכרזו האזורים הסטטיסטיים הכלולים בהצעות הכספיות שהגיש המציע  .36.5.4

 .והוכרזו כזוכות במכרזשהגיש  תוהכספי ותהצעבמכרז, וכל אחת מהכזוכות 

זה לעיל תיבחן על ידי הוועדה  36מובהר כי בקשת המציע לחסיון מידע כאמור בסעיף  .36.6

 .לעיל 14.2לדחותה, כאמור בסעיף  )במלואה או בחלקה( או אשר תיקבע האם לקבלה

 

 המציע מטעם החתימה המורש .37

לחתום על ההצעה הבסיסית ועל כל מסמך המציע יסמיך לפחות נציג אחד מטעמו  .37.1

. "(החתימה מורשה") במסגרת ההצעה הבסיסית )לרבות תצהירים( בשם המציע

 תחייב את המציע לכל דבר ועניין.  המציע על ההצעהחתימת מורשה החתימה מטעם 

הודעה שתתקבל אצל ועדת המכרזים מטעמם של נציגי המשתתף המפורטים  כל .37.2

החתימה  מורשה, או מ(נספח א' למכרז – להצעה 1'א )טופס בטופס ההרשמה למכרז

)גם אם נמסרה בנפרד מההצעה  ועניין דבר לכל המציע את תחייבשל המציע 

אחרת )למשל, ועדת המכרזים תהיה  המכרזים ועדת תקבע אם אלא, הבסיסית(

מידע הנוגע לנתונים הכספיים של המציע תימסר על ידי מנהל רשאית לקבוע כי 

 בלבד(. הכספים של המציע 

 

 וסימון מספור .38
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 אחד בצד מודפסים, 4A בגודללבנים  דפים על מודפסת כשהיא תוגש בסיסית הצעה .38.1

 .בלבד הדף של

ימוספרו בסדר רץ לאורך כל ההצעה )באופן רציף, כך שכל  דפי ההצעה הבסיסית כל .38.2

 מסתייםיחל בעמוד העוקב לעמוד שבו  32.1 קלסר מהקלסרים המפורטים בסעיף

 הקלסר הקודם לו(. 

(; מקוצר שם לרשום)ניתן  המציע שם: הבאים הפרטים יובאו ממוספר ףד כל בראש .38.3

 .הרלוונטי הפרק ומספר העמוד מספר

 

 הבסיסית ההצעה של העתקים .39

)כל  להלן כמפורט, שלה העתקים וכןהבסיסית  ההצעה של המקור עותק את להגיש יש .39.1

 "(:ההצעה עותקי: "להלן יכונו יחד אלה

יוגש בנייר. עותק זה יכלול שלושה  – הבסיסית ההצעה של מקור עותק .39.1.1

לכל דרישות ההצעה לעיל, ובהם המענה  32.1פורט בסעיף קלסרים כמ

ים ואת ערבות מקורית, תצהירים מקורי הבסיסית כפי שנקבעו לעיל ולרבות

כל האישורים והמסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. יש לסמן את 

 העותק כ"עותק מקור".

יוגש בנייר. עותק זה יהיה העתק מלא  – הבסיסית ההצעה של נייר עותק .39.1.2

 של עותק המקור. יש לסמן את העותק כ"העתק ההצעה".

יוגש  – מודגשים הסודיים החלקים שבו הבסיסית ההצעה של נייר עותק .39.1.3

בנייר. עותק זה יהיה העתק מלא של עותק המקור, אך החלקים הסודיים בו 

יודגשו בסימון זוהר )באופן המאפשר קריאה של הטקסט שסומן(. יש לסמן 

 חלקים סודיים מודגשים". –את העותק כ"העתק ההצעה 

 :Disk On Keyעל גבי  הבסיסית ההצעה של אלקטרוני עותק .39.1.4

המאפשר חיפוש,  PDFר בפורמט מלא של עותק המקו העתק .39.1.4.1

 לרבות האישורים והמסמכים הנלווים.

 של תשובת המציע להצעה )ללא נספחים(. Word קובץ .39.1.4.2

 כ"עותק אלקטרוני של ההצעה הבסיסית". ההתקן יסומן

. עותק זה יהיה Disk On Key על גבי המתחרים לעיון אלקטרוני עותק .39.1.5

החלקים הסודיים  בהשמטת, PDFעותק אלקטרוני של ההצעה בפורמט 

)המציע רשאי להשחיר את החלקים  יללע 39.1.336.1כאמור בסעיף 

כ"עותק אלקטרוני של ההצעה  ההתקן יסומןהסודיים במקום להשמיטם(. 

 לעיון המתחרים". –הבסיסית 

 למעט(, נפרד בארגז)למשל,  נפרד במארז יוגששל ההצעה  ניירה מעותקי אחד כל .39.2

 עותק של למארז לצרף יש שאותם, Disk On Key גבי על המוגשים ההצעה העתקי
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 ויצוינו מכיל הוא שאותו ההצעה לעותק בהתאם יסומן מהמארזים אחד כל. המקור

 .המכרז ומספר המציע שם עליו

לחתום את המארזים שבהם מוגשת ההצעה הבסיסית באופן שיאפשר לזהות  יש .39.3

 (.Tamper Evidentפתיחה של האריזה )

 

 ההצעה ועותקי המקור עותק .40

 כל ואת מקוריים תצהירים, מקורית ערבות יכלולהבסיסית  ההצעה של המקור עותק .40.1

. כל מקורב הניתן ככל, המכרז להוראות בהתאם הנדרשים והמסמכים האישורים

הצעה הבסיסית ושאינו מקור, יאומת כמתאים ה של המקור עותקלמסמך שיצורף 

 למקור בידי עורך דין.

יאומת כמתאים למקור  המקור עותק שאינםאחד מעותקי ההצעה המוגשים בנייר  כל .40.2

כל המסמכים והצרופות הכלולים בהעתק נאמנים כי מבהיר שבידי עורך דין, באופן 

 .ההעתק את המרכיבים מהקלסרים אחד כל של השערלמקור. האימות ייעשה בעמוד 

מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין עותק המקור לעותקי ההצעה האחרים,  בכל .40.3

  .המקור עותקיגבר 
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 ההצעה הבסיסיתבדיקת  .ה

 

  והבהרות נוסף למידעבקשות  .41

, תשובות, או ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות .41.1

פה להצעה הבסיסית, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך -בכתב או בעל השלמות,

באופן מהותי או להעניק לו יתרון  הבסיסיתכדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו 

הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה -בלתי

 הבסיסית.

מידע חסר או המלצות או אישורים  צגתעדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע הולו .41.2

המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי 

 המכרז.

 ההצעה חלקי בין ההתאמה בדבר שאלות למציע להציג רשאית תהיה המכרזים תועד .41.3

 לכך יש כי סברה אם, הוועדה להערות בהתאם הצעתו את לתקן לו ולאפשר, הבסיסית

 .העניין בנסיבות מקום

עדה, או מי מטעמה, רשאית לבצע כל פעולה הדרושה לה לבחינת ההצעה הבסיסית, והו .41.4

ו של כל גורם שהוצג במסגרת ההצעה או במתקני לרבות ביקור במתקני המציע

. הוצג בהצעהאו פניה לצדדים שלישיים כדי לקבל מידע או לאמת מידע ש ,הבסיסית

מהפעולות  ואין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה כלשהי על ועדת המכרזים לבצע איז

 כאמור.

 

 שלב תנאי הסף –ועדת המכרזים סמכויות  .42

עד לפתיחת הליך בכל שלב של המכרז , 19 על פי סעיף הוועדהל סמכויותיה שלגרוע ממבלי 

אותה,  לדחות כל הצעה שהוגשה למכרז או לפסולרשאית תהיה ועדת המכרזים התיחור הכספי 

 :, לרבות בנסיבות שלהלןבמכרז ו של מציעהשתתפותהמשך או לקבוע תנאים לו/

 ת אינה תואמת את תנאי המכרז; ההצעה הבסיסי .42.1

הבנה מוטעית משקפים בלתי נכונים, או  , אוההצעה הבסיסית או חלקים בה, חסרים .42.2

 ; מדוייקיםאינם  , אושל המכרז

ההצעה הבסיסית מתנה על ולרבות במקרה שבו  ,מהותי פגם הבסיסית בהצעה נפל .42.3

 מכרז;הכלולים באו הוראה או מסתייגת מתנאי  הוראה הכלולה במסמכי המכרז

 או כוזב מידע תהגש במקרה של לרבות, המכרז הוראות של מהותית הפרהבמקרה של  .42.4

לרבות במסגרת הליכים להבהרת מידע הכלול הבסיסית, ובמסגרת ההצעה  מטעה

 ;בהצעה לאחר מועד הגשת ההצעות

או קנוניה או הטעיה או נקט בין  סנותיהמציע נהג שלא בתום לב או בתכסבמקרה ש .42.5

במעשה ובין במחדל מעשה חסר תום לב שיש בהם כדי לפגוע בהליכי המכרז והגשמת 

 מטרותיו;
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חוק או פקודת הטלגרף או תקנות ההבסיסית אינה מתיישבת עם הוראות  ההצעה .42.6

 שהותקנו לפיהם, כנוסחן במועד הגשת ההצעה הבסיסית;

 ג לחוק;14במקרה שהמציע לא עמד בחובת התשלום השנתי לפי סעיף  .42.7

במכרז זה, ובין קשריו  מציעא ניגוד עניינים בין הצהרותיו והתחייבויותיו של נמצ .42.8

ם, המקצועיים או האישיים. זאת, בין בשכר או בתמורה לטובת הנאה כלשהי יהעסקי

ובין אם ללא תמורה, לרבות בכל עסקה או התחייבות שיש בה ניגוד עניינים. "ניגוד 

 ;ניגוד עניינים כאמורעניינים" משמעו ניגוד עניינים או חשש ל

 למעט, בעל השפעה ניכרת בושל המציע או  של ולפירוק יזומה פעולה כל התחלת .42.9

 ;בכתב מראש הוועדה ידי על שאושרו בתנאים מבני שינוי או מיזוג של למטרות

נגד המציע או נגד בעל השפעה ניכרת בו נפתחו הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק  .42.10

או כל מצב דומה, אלא אם הליכים כאלה מתבטלים תוך פרק זמן אורגניזציה, -או רה

ידי הוועדה, או אם מונה כונס נכסים או מפרק, זמני או קבוע, -סביר, כפי שייקבע על

ממונה למציע או לבעל השפעה ניכרת בו, או אם מי מהאחרונים הפך להיות חדל 

  ;פירעון

במציע, נפתחה חקירה פלילית  נגד המציע, בעל השפעה ניכרת במציע, או נושא משרה .42.11

"( או התקיימה כנגדו חקירה או חקירה" :בסעיף זהלהלן או חקירת רשות מוסמכת )

ניתנה כנגדו הכרעת דין במסגרתה נמצא אשם או חייב בעבירות אשר יוחסו לו או ניתן 

השנים אשר קדמו למועד הגשת  5כנגדו גזר דין או הוגש כנגדו כתב אישום, במהלך 

בלבד שעולה מהם חשש כי לא יוכל לעמוד בחובותיו לפי מכרז זה או כי לא ההצעות ו

יוכל לקיים תנאי מתנאי הרישיון על נספחיו או כי אינו ראוי להחזיק ברישיון או לשמש 

בתפקידו, לפי העניין, בהתאם לדין החל עליו. קל וחומר אם אלו הם בקשר לעבירות 

ה הבלעדי של ועדת המכרזים. סברה ועדת על טוהר המידות, והכל בהתאם לשיקול דעת

לאפשר למציע לשנות  לעיל, תהיה רשאית זה סעיףכאמור במכרזים כי עולה חשש ה

את בעל ההשפעה הניכרת בו או להחליף את נושא המשרה, גם לאחר המועד האחרון 

מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת והכל תוך פרק זמן שתקבע,  להגשת הצעות במכרז

 ;העומדת לה

 לה שאין מדינה של אזרח או תושב ואהבמציע המציע או בעל השפעה ניכרת ש מקרהב .42.12

 ;ישראל מדינת עם ם דיפלומטייםיחסי

 או רע ניסיון מבין המשרדים או הרשויות החברים בוועדת המכרזים היה בעבר לאיזה .42.13

 ,מעבודתו משמעותית רצון שביעות אי של מקרהב (1ת: )לרבו עם המציע, כושל

 המציע לא עמד (2); ידו עלאו הקמת תשתית  שירותים אספקת מאופן אומהתנהלותו 

( התעורר 4); קודמות התחייבויות הפרהמציע  (3); ירותהנדרשים למתן ש בסטנדרטים

התנהלותו או עבודתו של  על טיב בכתב שלילית דעת חוות קיימת (5או ); למרמה חשד

בטרם תקבל הוועדה  פה בעל או בכתב טיעון זכות למציע תינתן, אלה במקרים .המציע

  החלטה סופית בעניינו;

משיקולים של טובת הציבור, משיקולי ביטחון, או משיקולים שנוגעים ליחסי החוץ של  .42.14

 מדינת ישראל;

 זכיית המציע במכרז תגרום לפגיעה בתחרות; שקיים חשש  .42.15
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 יכולתו על אוהמציע  על, וועדהה לדעת, משפיעים אשר חריגים אירועים של במקרה .42.16

מלא אחר התחייבויותיו במסגרת המכרז או החובות שיוטלו ל הפיננסית או המקצועית

  עליו במסגרת רישיונו או במסגרת הרישיון המעודכן;

לדעת ועדת המכרזים מהווה עילה לביטול רישיונו, או שנתקיים לגבי המציע דבר, אשר  .42.17

המציע אינו עומד י אם הסתבר כלרבות  כשירות ההצעה,היה מהווה עילה לביטול 

 שבהתנהגותו, או העובדות שפורטו בהצעתו הבסיסית השתנולמכרז, או ש בתנאי הסף

 ; יש לפי שיקול דעתה של ועדת המכרזים משום פרישה מהמכרז

מלא אחר ל מהמציע תימנע הוועדה לדעת אשר, אחרת עילה כל של התקיימותה .42.18

 כזוכה שייבחר ככל, חלקן או כולן הזכייה,חובותיו על פי הרישיון כפי שיעודכן בעקבות 

 מצדיקה, הבלעדי הדעת שיקול פי על, הוועדה לדעת אשר אחרת עילה כל או, במכרז

 .הפעלה של איזו מהסמכויות השמורות לה על פי סעיף זה

 כעל מציע על ההכרזה לאחר גם זה יחולו 42 מובהר כי סמכויות ועדת המכרזים על פי סעיף

 .כשיר מציע
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 הכספי התיחור שלב .ו

 

 הכספי התיחורהמציעים בשלב  .43

 .בלבד כשיריםמציעים  הכספי התיחור רשאים להשתתף בשלב .43.1

בתוך שלושה ימי עבודה מהמועד שבו הכריזה ועדת המכרזים על רשימת המציעים  .43.2

מענה בהודעת דואר אלקטרוני ימסור לוועדת המכרזים הכשירים, כל מציע כשיר 

שבמסגרתו יאשר את כוונתו להשתתף בתיחור. ככל שהמציע מעוניין להחליף את 

נציגי )" גיו לתיחורלהצעה הבסיסית כנצי 2טופס מס' הנציגים שהציג במסגרת 

לתיחור בהתאם  המציע את פרטיהם של נציגי האמור , המציע יצרף למענה"(המציע

 .2לטופס מס'  8לסעיף 

 

 כללי - כספי תיחור הליך .44

 הכספי יבוצע באופן מקוון )אינטרנטי(, בהתאם לכללים שיפורטו בפרק זה. התיחור .44.1

 בכתובת, אינטרנט אתר באמצעות"( ינוהל התיחור הליך)" הכספי התיחור הליך .44.2

 "(.התיחור אתרלאחר תום הליך ההבהרות למכרז )" מציעים הכשיריםל שתימסר

ויציגה בתחילת  בתעודה מזהה ובהסמכה מטעם המציע יצטייד המציע מנציגי אחד כל .44.3

ועדת המכרזים תהיה רשאית  .התיחור, ככל שיתבקש לעשות כן על ידי נציג הוועדה

 לצורך זיהוי נציגי המציע טרם התיחור. למסור למציע הנחיות נוספות

הסטטיסטיים שלגביהם מוגשת ההצעה, הצעה כספית תכלול את מספרי האזורים  .44.4

ואת סכום המענק המבוקש לצורך פרישת הרשת המתקדמת ומתן שירותים על גביה 

 הצעה.בבכל האזורים הרלוונטיים 

 שכלל תמרוץ אזורי הכוללותכספיות  הצעותבמסגרת הליך התיחור  להציע רשאי מציע .44.5

 .אחרותכספיות  בהצעותגם 

 עדוףיתעדוף. הצעות הכוללות אזורי ילהציע הצעות הכוללות אזורי ת רשאי מציע .44.6

 עדוף.ישאינם אזורי ת תמרוץ אזורי גם לכלול ותיכול

 -מציע רשאי להציע בתיחור הצעות לאזורי תמרוץ בהתאם לרישיון המתאים שבידו  .44.7

יו"ש יהיה אלפרישת רשת מתקדמת ומתן שירות על גביה בישיון מתאים שבידו רככל 

רישיון מתאים בידו יו"ש, וככל שארשאי להגיש הצעות כספיות לאזורי תמרוץ ב

בישראל רשאי להציע בתיחור הצעות לפרישת רשת מתקדמת ומתן שירות על גביה 

 לאזורי תמרוץ בישראל.

על אף ות לכל היותר. הצע 1,000כל מציע כשיר רשאי להגיש במהלך התיחור עד  .44.8

האמור, במקרה שבו למציע השפעה ניכרת במציע אחר, המציעים שביניהם מתקיימת 

כאמור על ידי הוועדה , בכפוף להגשת בקשה ואישורה השפעה ניכרת יהיו רשאים

הצעות יחד במצטבר לכל  1,000להגיש במהלך התיחור עד  ,למכרז 25.1.10.3פים בסעי

 2בטופס א'בהתאם להצהרות ולהתחייבויות שמסרו המציעים הרלוונטיים  ,היותר
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מציעים השתתפות מקבילה של . הצעה הבסיסית, כפי שאושר על ידי הוועדהל

ולרבות  הוראות כל דיןתהיה כפופה לזה, במכרז  ,השפעה ניכרתביניהם תקיימת מש

אין בהתרת השתתפותם כי  . מובהר1988-תשמ"חההוראות חוק התחרות הכלכלית, 

בהתאם ובכפוף להוראות המכרז, להוות פטור מחובה ו, כאמור בסעיף זה במקביל

 .על בעלי רישיון שביניהם השפעה ניכרת כלשהי המוטלת בדין

לצורך הערכת סבירותן של  מקסימלי שאינו גלוי למציעיםרף  תקבעהמכרזים  ועדת .44.9

רף המקסימלי צפוי לשמש את הוועדה להערכת סבירותן המאחר ש. ההצעות הכספיות

להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת של ההצעות הכספיות גם במכרזים עתידיים 

נקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי ולקבלת מע

 .או לאחריו לא יחשף למציעים במסגרת המכרז רף זה ,כדאיות כלכלית

 הליך של מורכבותו ונוכח, להגיש רשאי מציע שכל ההצעות ריבוי נוכח כי מובהר .44.10

 תומערכ באמצעות יתבצע מטה המפורטים השלבים פי על ההצעות מיון, התיחור

. אין ההצעות בחירת על להשפיע אנוש מטעויות למנוע מנת על וזאת, תוייעודי מקוונות

באמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לקיים בקרה שוטפת על תקינותו של הליך 

 .מקוונותת הוהמיון המבוצע על ידי המערכ

 

 הגדרות  -התיחור הכספי  הליך .45

שבעקבות כניסת הצעה חדשה לסל  ההצעות בסל הכלולההצעה  –" מתייתרת הצעה" .45.1

אזורי התמרוץ הכלולים בה כלולים במלואם בסל ההצעות, גם אם לא  ההצעות, כל

 תיכלל בו.

הצעה. התרומה השולית של העלות התוספתית להיחס בין  –"יחס היעילות השולית"  .45.2

 אפס)גדול או שווה לאפס( ב מספר חלוקתשל  המנה, לשם חישוב יחס היעילות השולית

 .אינסוף שווה תהיה

 תרומה השוליתהיחס בין העלות התוספתית ל –" תריאליהשולית ה יעילותה יחס" .45.3

 חלוקתשל  המנה, הריאלית לשם חישוב יחס היעילות השולית. של ההצעה הריאלית

 .אינסוף שווה היהתאפס )גדול או שווה לאפס( ב מספר

אשר נועד לשם הקדמת להלן  48.4.6 מספר שייקבע בהתאם לסעיף –" פרישה מקדם" .45.4

 עדוף.ית יהפרישה באזור

במקדם  יםמוכפלשבהצעה מתועדפים המשקי הבית מספר  –" מוכפלים בית משקי" .45.5

 . עדוףיזורי התבתוספת מספר משקי הבית בהצעה שאינם מצויים בא ,הפרישה

מספר משקי הבית בהצעה מסוימת אשר מצויים באזורי  –"משקי בית מתועדפים"  .45.6

 עדוף. יהת

 כלל ההצעות המועמדות לזכייה במכרז מבין כלל ההצעות הכשירות –" ההצעות סל" .45.7

 .ברגע נתון במהלך הליך התיחור

הסכום הנדרש לשיבוץ הצעה בסל ההצעות, לפי החישוב הבא:  –"עלות תוספתית"  .45.8

  .המתייתרותההצעות עבור הסכום המבוקש בהצעה, פחות סך הסכום המבוקש 
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העלות התרומה השולית הריאלית, השולית,  התרומהחישוב  –"פעולת החישוב"  .45.9

 ההצעות כלל עבורויחס היעילות השולית הריאלית יחס היעילות השולית , התוספתית

  .ההצעות בסל נמצאות שלא

משק בית עבור פרישת של הקצאה מקופת התמרוץ  מקסימליסכום  –" מקסימלי רף" .45.10

 שנקבע על ידי הוועדה. 

אשר אינם הכלולים בהצעה תמרוץ המספר משקי הבית באזורי  –"תרומה שולית"  .45.11

מתווספים לסל ההצעות כתוצאה מהכללת ההצעה בסל ואשר כלולים בסל ההצעות 

אם כלל  בחישוב התרומה השולית יילקחו בחשבון משקי הבית המוכפלים. ת.ההצעו

ההצעות, התרומה השולית של  אזורי התמרוץ הכלולים בהצעה כבר נכללים בסל

 .(0) אפס ההצעה היא

אשר הכלולים בהצעה תמרוץ המספר משקי הבית באזורי  –"תרומה שולית ריאלית"  .45.12

מתווספים לסל ההצעות כתוצאה מהכללת ההצעה ואשר אינם כלולים בסל ההצעות 

משקי הבית מספר בחשבון  קחייל הריאלית בחישוב התרומה השולית בסל ההצעות.

אם כלל אזורי התמרוץ הכלולים  .משקי הבית המוכפלים(מספר לא ו) הנקוב בהצעה

 .(0) אפס ההצעות, התרומה השולית של ההצעה היא בהצעה כבר נכללים בסל

 

 מועדים – כספיהתיחור ה הליך .46

 טרם התיחור באתר השימוש אופן בדברועדת המכרזים ידריכו את נציגי המציע  נציגי .46.1

מסר למציעים יוי שייקבע על ידי ועדת המכרזים במועד וזאת, הכספי התיחור עריכת

של מציע  הצעתו –חובה  יאבהדרכה ה ההשתתפות. הרשומים באמצעות הודעה מראש

 הדרכה תיפסל. ב פוישתת לא שנציגיו

ועדת המכרזים תמסור למציעים הכשירים הודעה מוקדמת בדבר מועד ושעת קיומו  .46.2

  .התיחור הליךשל 

 

 כשירה כספית הצעה .47

 התנאים שלהלן: כלהצעה כספית שמתקיימים בה  היא" כשירה כספית הצעה" .47.1

 נציגי המציע הכשיר הגישו את ההצעה והיא נקלטה באתר התיחור. .47.1.1

 למכרז. 'הבנספח ההצעה כוללת אך ורק אזורי תמרוץ כפי שפורסמו  .47.1.2

ההצעה כוללת אך ורק אזורי תמרוץ בהתאם לרישיון המתאים שבידו, כאמור  .47.1.3

 לעיל.  44.7בסעיף 

או אזור  תמרוץ תכלול קבוצת אזוריכספית המוגשת בהליך התיחור כל הצעה  .47.1.4

 תהמבוקש מהקופה עבור פריש הסכום עבור כל הצעה יצויןבודד, ו תמרוץ

ועבור השלמתן המלאה  הכלולים בה התמרוץ בכל אזורירשת מתקדמת 

)אבני דרך  59של כלל דרישות הביצוע והתנאים המוקדמים שפורטו בסעיף 

 .לחלוקת המענקים( להלן
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 :לפחות מהתנאים המפורטים להלן באחדההצעה עומדת  .47.1.5

 ₪. מיליון  10המבוקש בהצעה אינו עולה על  מענקסך ה .47.1.5.1

אותה רשות מקומית וסך שייכים לכלל אזורי התמרוץ בהצעה  .47.1.5.2

 ₪.מיליון  20מבוקש בהצעה אינו עולה על המענק ה

 מקוונתכספית שאינה הצעה כספית כשירה תידחה מיידית על ידי המערכת ה הצעה .47.2

הצעה כספית שהוצעה על ידו  כלמציע יהיה מחויב ל כל. והמערכת תשלח חיווי על כך

 . התיחור באתר ושנתקבלהשלב התיחור  במסגרת

 

 התיחור הליך התנהלות אופן .48

. למערכת המקוונת הכספיות המציעים יזינו את הצעותיהם, תיחורה הליך בתחילת .48.1

ערוך בהתאם להוראות  CSVההצעות הכספיות על יד הזנת קובץ ניתן יהיה להזין את 

 האזורים בחירת ידי על ידני באופן וכן ,ומבנהו)נספח ד' למכרז( להצעה  8טופס מס' 

סכום המענק המבוקש. המערכת  , והקלדתההצעה תמוגש שלגביהם הסטטיסטיים

ינה הצעה כשירה. בתום אהמקוונת תספק חיווי בכל מקרה שבו הצעה שהוזנה לתוכה 

שלוש שעות מפתיחת הליך התיחור תינעל האפשרות להזין הצעות למערכת המקוונת, 

  שתתחיל בביצוע סבבי התיחור כמפורט להלן.

דרשים לבצע פעולות נוספות לאחר הזנת ההצעות למערכת המקוונת המציעים אינם נ .48.2

 כלשהן, כלל הפעולות המתוארות להלן יתבצעו על ידי המערכת המקוונת.

 סבבי התיחור .48.3

יסתיים סבב להלן,  48.4.6.4בכל פעם שעולה מקדם הפרישה כאמור בסעיף  .48.3.1

ייפתח סבב תיחור; כל ההצעות הכלולות בסל ההצעות יוצאו ממנו; וה

 תיחור חדש.

 48.4.2כמתואר בסעיף  בהכנסת הצעה ראשונה לסלכל סבב תיחור ייפתח  .48.3.2

 המפורטות לאחריה. פעולותלהלן, ויתקדם בהתאם ל

 (.1בסבב התיחור הראשון מקדם הפרישה יהיה אחד ) .48.3.3

 מועמדות לזכייהיצירת סל הצעות  –של התיחור א'  חלק .48.4

מקוונת אשר כל הגרלה בחלק א' של תהליך התיחור תתבצע על ידי המערכת ה .48.4.1

תבחר הצעה מבין ההצעות שישתתפו בהגרלה באופן ממוחשב כך 

 שהבחירה תהיה אקראית ושוויונית.

 לסל ההצעות ראשונה הכנסת הצעה .48.4.2

 תבוצע על כל ההצעות פעולת החישוב.  .48.4.2.1

רף הכל ההצעות שיחס היעילות השולית הריאלית שלהן גבוה מ .48.4.2.2

המקסימלי תועברנה להמתנה ולא תבדקנה עד לפעולת החישוב 
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אם יחס היעילות השולית הריאלית של כל ההצעות גבוה הבאה. 

 מהרף המקסימלי יסתיים המכרז ללא זוכים.

ההצעה הכספית שיחס היעילות השולית שלה הוא הנמוך ביותר  .48.4.2.3

 .תוכנס ראשונה לסל ההצעות

שלהן הנמוך  שוליתה ותיעילשיחס ה הצעות מספר קיימות אם .48.4.2.4

שבה  ההצעהההצעות  לסל מביניהן, תוכנס והוא זהה ביותר

 מתאפשר ואשר ביותר הגדול המוכפליםמספר משקי הבית 

ההצעות  בכל אם. התמרוץ בקופת הסכום במסגרת לממנה

 ביניהן ערךיתהאמורות מספר זהה של משקי בית מוכפלים, 

 .תוכנס לסל ההצעות בהגרלה שתעלה ההצעהו ,הגרלה

לאחר מכן תתחיל המערכת המקוונת בביצוע סבבי תיחור  .48.4.2.5

 כמתואר להלן עד לסיום התיחור.

 חישובה פעולת – 'א פעולה .48.4.3

תבוצע על כל ההצעות שטרם הוכנסו לסל ההצעות פעולת  .48.4.3.1

 החישוב. 

יסווגו כל ההצעות שטרם הוכנסו לסל ההצעות על פי יחס  .48.4.3.2

 היעילות השולית שלהן, כך:

ההצעות שיחס היעילות השולית הריאלית שלהן גבוה כל  (א)

רף המקסימלי תועברנה להמתנה ולא תבדקנה עד המ

לפעולת החישוב הבאה. אם יחס היעילות השולית הריאלית 

 רףהשל כל ההצעות שטרם הוכנסו לסל ההצעות גבוה מ

 המקסימלי, הליך התיחור יעבור לפעולה ד';

 נמוךשלהן  ריאליתההיעילות השולית שיחס  הצעותביחס ל (ב)

חלופות מימשך הליך התיחור, על פי אחת  המקסימלירף המ

 עלות עם הצעה ההצעות לסל מחוץ קיימת אם :אלה

 אם לא לפעולה ב'; הליך התיחור יעבור – שלילית תוספתית

קיימת מחוץ לסל ההצעות הצעה עם עלות תוספתית 

 לפעולה ג'.הליך התיחור יעבור  –שלילית 

  שלילית שלהן התוספתית שהעלות ההצעות מיון – 'ב פעולה .48.4.4

אם קיימות מחוץ לסל ההצעות הצעות עם עלות תוספתית  .48.4.4.1

שלילית, תוכנס לסל ההצעות ההצעה עם העלות התוספתית 

 הנמוכה )השלילית( ביותר.

אם קיימות מחוץ לסל ההצעות מספר הצעות בעלות עלות  .48.4.4.2

ביניהן  תערך -הנמוכה )השלילית( ביותר זהה שהיא תוספתית 

 .בהגרלה תוכנס לסל ההצעות ההצעה שתעלההגרלה ו
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כל לסל ההצעות יוצאו ממנו  לאחר הכנסת הצעה כאמור .48.4.4.3

 .ההצעות המתייתרות

 תבוצע חזרה על כל הפעולות לפי הסדר החל מפעולה א'. .48.4.4.4

 אינה שלילית שלהן התוספתית שהעלות ההצעות מיון – 'ג פעולה .48.4.5

 של התוספתית מהעלות קטן התמרוץ בקופת הנותר הסכום אם .48.4.5.1

נמוך ביותר היעילות השולית היחס ת ובעל ותההצעההצעה או 

 .תבוצע פעולה ד' – מבין ההצעות שטרם נכנסו לסל ההצעות

הסכום הנותר בקופת התמרוץ גדול מהעלות התוספתית של  אם .48.4.5.2

נמוכה ביותר מבין ההצעות צעה בעלת היעילות השולית ההה

 .תוכנס לסל ההצעותההצעות, הצעה זו  שטרם נכנסו לסל

שלהן זהה  שוליתה יעילותשיחס ה הצעות מספר קיימות אם .48.4.5.3

שבה  ההצעהההצעות  לסל מביניהן, תוכנס והוא הנמוך ביותר

 מתאפשר ואשר ביותר הגדול המוכפליםמספר משקי הבית 

 בכל אם. התמרוץ בקופת שנשאר הסכום במסגרת לממנה

 ערךיתההצעות האמורות מספר זהה של משקי בית מוכפלים, 

 .תוכנס לסל ההצעות בהגרלה שתעלה ההצעהו ,הגרלה ביניהן

כל לאחר הכנסת הצעה כאמור לסל ההצעות יוצאו ממנו  .48.4.5.4

 .ההצעות המתייתרות

 תבוצע חזרה על כל הפעולות לפי הסדר החל מפעולה א'. .48.4.5.5

 מקדם פרישה –ד'  פעולה .48.4.6

משקי הבית המתועדפים אם  ,הראשון בסיום סבב התיחור .48.4.6.1

ומעלה מסך משקי הבית שבסל  15%שבסל ההצעות מהווים 

וההצעות הנמצאות בסל ההצעות  מסתיים התיחור -ההצעות 

 .יוכרזו כהצעות הזוכות במכרז

 :מסבב התיחור השני ואילך .48.4.6.2

משקי הבית המתועדפים שבסל ההצעות מהווים  אם .48.4.6.2.1

 -מסך משקי הבית שבסל ההצעות  15%מעל 

מסתיים התיחור וההצעות שהוכנסו לסל ההצעות 

 זוכותיוכרזו כהצעות ה הקודםבסבב התיחור 

 במכרז.

משקי הבית המתועדפים שבסל ההצעות מהווים  אם .48.4.6.2.2

 - ההצעות שבסל הבית משקי מסך בדיוק 15%

 ההצעות בסל הנמצאות וההצעות התיחור מסתיים

 .במכרז הזוכות כהצעות יוכרזו
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שבסל  המתועדפיםמשקי הבית  אםבכל אחד מסבבי התיחור,  .48.4.6.3

 בסל ההצעותשמסך משקי הבית  15%-פחות מ ההצעות מהווים

 בנוסף מתקיים אחד מתנאים אלה:ו

 אזורי הכוללת הצעה קיימת לאמחוץ לסל ההצעות  .48.4.6.3.1

 ;עדוףית

הצעות  אוהצעה  תוקייממחוץ לסל ההצעות  .48.4.6.3.2

עדוף, בכל י, אך כל אזורי התעדוףיאזורי ת תוהכולל

 ;ההצעות בסל כלולים ,אחת ואחת מההצעות

מחוץ לסל ההצעות קיימות הצעה או הצעות  .48.4.6.3.3

עדוף שאינם כלולים בסל יהכוללות אזורי ת

היעילות השולית הריאלית של כל יחס ההצעות, אך 

 מהרף המקסימלי; אחת מהן גבוה

 יוכרזו ההצעות בסל הנמצאות וההצעותסתיים י התיחור

 .במכרז הזוכות כהצעות

שבסל  המתועדפיםמשקי הבית  אםבכל אחד מסבבי התיחור,  .48.4.6.4

 בסל ההצעותשמסך משקי הבית  15%-פחות מ ההצעות מהווים

אשר עדוף יהכוללת אזור תומחוץ לסל ההצעות קיימת הצעה 

ואשר היעילות השולית הריאלית שלה  חלק מסל ההצעות ואינ

, יסתיים 0.05-מקדם הפרישה יוגדל ב –רף המקסימלי הנמוכה מ

 סבב תיחור נוסף. סבב התיחור ויתחיל 

כל מציע הודעה בדבר הצעות תשלח ועדת המכרזים ל בין חלק א' של התיחור לחלק ב' .48.5

ם כל האזוריכספיות שהגיש אשר הוכרזו כהצעות הזוכות במכרז, וכן את 

בהן אשר הוצעו גם בהצעות כספיות מטעם מציעים אחרים ים כלולהסטטיסטיים ה

יצורף טופס הצעת פטור  להודעה"(. אזורים חופפיםשהוכרזו כהצעות זוכות במכרז )"

)ככל  והנחיותשיקבע על ידי ועדת המכרזים,  בפורמטמפרישה באזורים חופפים 

 שידרשו( לצורך תיחור בין מועמדים לזכייה באזורים סטטיסטיים חופפים.

כוללות אזורים  כהצעות זוכותהוכרזו שמציע הל איזו מההצעות ש במקרה שבו

חופפים, הוועדה תקבע במסגרת ההודעה למציע לאיזו מהצעותיו מיוחס האזור 

והמענקים שיוקצו להלן  59אמור השלמת אבני הדרך כאמור בסעיף הבמקרה  .החופף

 בהתאם להודעת הזכייה.בעקבות השלמת אבני הדרך, יהיו 

 תיחור בין זוכים באזורים סטטיסטיים חופפים ב': חלק .48.6

 :בלבד, כדלקמןביחס לאזורים החופפים תיחור  בחלק זה יתקיים .48.6.1

 להפחית מהצעתושהוא מוכן  סכוםאת ה עלהצי וכלכל מציע י .48.6.1.1

יחס לכל אחד מתן שירות במחובת עבור קבלת פטור מפרישה ו

. "(סכום הפטור)" מהאזורים החופפים בהצעותיו הכספיות

הצעותיו הזוכות קיים אזור חופף ובחר שלא להציע במתמודד ש
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 (0) אפס ייחשב כאילו הציע, עבור קבלת פטור באותו אזור סכום

 עבור האזור החופף האמור. ₪ 

ההודעה על  בתוך שני ימי עסקים מיוםב' יוגשו  חלקההצעות ל .48.6.1.2

, לכתובת הכלולים בהן והאזורים החופפים הזוכותההצעות 

  .10.1 הדוא"ל של נציגת הוועדה כאמור בסעיף

כל אזור חופף, יינתן פטור מפרישה ומתן שירות לכל  עבור .48.6.1.3

 ביותרהנמוך  הפטור סכוםהמציעים פרט למציע שהציע את 

כולל מציע שלא הציע הצעה לקבלת פטור וייחשב לעניין זה )

 פטור סכוםששני מתמודדים או יותר הציעו  ככל (.0כאילו הציע 

נספח בהתאם להוראות  (, תערך ביניהם הגרלה0-זהה )הגבוה מ

בהגרלה יהיה בעל חובות הפרישה באזור  . הנבחרלמכרז 'ז

 באזור החופף.  פטור מפרישה החופף, ושאר המציעים יקבלו

סכום המענק עבור הצעה זוכה של מציע שקיבל פטור מפרישה  .48.6.1.4

הכלול באותה הצעה, יופחת בהתאם לסכום הפטור שהוא באזור 

סכום המענק עבור הצעה זוכה של מציע שלא קיבל פטור  הציע.

מפרישה באזורים הכלולים באותה הצעה, יהיה על פי סכום 

 המענק המקורי שנכלל בהצעתו של אותו זוכה.

בכל מקרה, מציע שלא הציע בשלב השני הצעה ביחס לאזור  .48.6.1.5

יהיה חייב בפרישה ₪(  0בהצעותיו הזוכות )או הציע חופף שנכלל 

ובמתן שירות באותו אזור. לכן, במידה וביחס לאזור חופף 

מסוים שני מציעים או יותר לא הציעו הצעות עבור הפטור, תחול 

 חובת פרישה ומתן שירות על כל המציעים הללו.

 

 הכספי התיחור בהליך הזוכים .49

 ,מציע הודעה בדבר תוצאות המכרזכל חור הכספי תמסר לב' של התי חלקלאחר השלמת ובסמוך 

בכלל יצויינו אזורי הזכייה וסכום המענק שלו יהיה זכאי בעל הרישיון בגין פרישת התשתית  בהש

סך המענק שלו יהיה זכאי כל בעל רישיון יחושב בהתאם להצעות הכספיות  8אזורי הזכייה.

ור הכספי, בניכוי התשלומים עבור "פטורים" א' של התיח חלקשהגיש והוכרזו כהצעות זוכות ב

 . , אם היוב' של התיחור הכספי חלקבהם זכה ב

 

 טכנית תמיכה .50

המציעים לא יהיו רשאים להפנות שאלות כלשהן לוועדת המכרזים, זולת  התיחור הליך במהלך

שאלות טכניות במקרה של תקלה טכנית בלבד. שאלות מן הסוג האמור בלבד ניתן יהיה להפנות 

במסגרת הודעה  ]יושלם הבא: ________לנציג הצוות הטכני של ועדת המכרזים במספר הטלפון 

  .[סףתנאי הלאחר שלב למציעים הכשירים 

                                                 
 .להלן 53.1תשומת לב המציעים לאישור השר המהווה תנאי מוקדם למימוש תוצאות המכרז, כאמור בסעיף  8
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 התיחור בהליך שינויים .51

 שונה באופן ייערך הכספי התיחור הליך כי להחליט רשאית תהיה המכרזים ועדת .51.1

להחליט כי התיחור  או 47-49 סעיפים הוראותאת  לשנות זה ובכלל, לעיל מהאמור

לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות  גם וזאתכהליך תיחור מקוון,  שלאיבוצע 

. במקרה זה תמסור ועדת המכרזים למציעים את הכללים למכרז הבסיסיות

 מועד לפניעבודה  ימיפחות עשרה ל הכספי התיחור הליך ייערך שלפיהםהמעודכנים 

 .התיחור הליך של עריכתו

 ליךכי היא הופכת את ה במהלך הליך התיחור ועדת המכרזים תהיה רשאית להודיע .51.2

, על ידי כך שתיקבע מועד, שבו על כל (שאינו מקוון) למכרז רגיל מקווןההתיחור 

 ת.ות סופיוכספי ותהמציעים המעוניינים בכך להגיש הצע

התיחור בכל עת, אם הגיעה למסקנה כי  הליךועדת המכרזים תהיה רשאית לעצור את  .51.3

 הליך את לחדש האם מכן לאחר ולהחליטמטעם כלשהו,  השתבשהליך התיחור 

 .העניין לנסיבות בהתאם, להפסיקו או התיחור

 

 

 הליך התיחור –סמכויות ועדת המכרזים  .52

 :תהיה רשאית ועדת המכרזים זה, הוקנתה לה במכרזמבלי לגרוע מכל סמכות אחרת ש

הליך התיחור או לאחריו, אם סברה כי הדבר נחוץ  במהלךלבטל את הליך התיחור,  .52.1

 התיחור הליך אתבשל פגם, טעות או כל כשל אחר שנפל בהליך. ביטלה ועדת המכרזים 

 תהיה רשאית היא לערוך אותו מחדש. –

, או במקרה לפגם בהליך התיחורלפסול הצעה שפגם או טעות שנפלו בה גרמו לטעות או  .52.2

ש לחוסר ישימותה או לחוסר סבירותה של ההצעה, או שהתמחור מעלה שמתעורר חש

  הנחות בלתי נכונות או בלתי סבירות. חשש כי בוצע על פי

יצר שלא בתום לב או בתכסיסנות או בשלב התיחור במקרה שהמציע נהג לפסול הצעה  .52.3

אום פסול עם מציע אחר או צד אחר לרבות אם קנוניה או הטעיה או הסדר כובל או תי

במכרז או גרם לצד אחר להגיש הצעה גבוהה או כספית הניא צד אחר מלהגיש הצעה 

הליך נמוכה או נקט בין במעשה ובין במחדל מעשה חסר תום לב שיש בהם כדי לפגוע ב

 הם.הליכי המכרז והגשמת מטרותיהתיחור או ב

במקרה שבו תיפסל הצעה לאחר שלב התיחור, תהיה הוועדה מוסמכת לפעול בכל אחת 

וכן בהתאם לכל סמכות אחרת שהוקנתה לה במסגרת  ,להלן 55מהדרכים המנויות בסעיף 

 .המכרז ולפי כל דין

לעצור את הליך התיחור עד לבירור אפשרות קיומם של פגם או טעות שנפלו בהליך  .52.4

 הגשת ההצעות הכספיות וקבלת החלטה לגביהם.

שהתגלתה במהלך תקלה טכנית בלתי צפויה  דרכים לתיקון כלאו  פתרונותלקבוע  .52.5

פגמים באלגוריתם המשמש למיון במקרה שהתגלו )לרבות התיחור או בעקבותיו 

 לעיל.זה  (שלב התיחור הכספי' )ובפרק ההצעות, כמתואר 
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 והליכים לאחר זכייה במכרז זכייה .ז

 

 החלטה על הזוכים במכרז .53

 ,והזוכים בתוצאות המכרז ועל עם סיום שלב התיחור הכספי ועדת המכרזים תכריז  .53.1

טרם קבלת אישור ודכן לא יע זוכה במכרז לש נושיויר; ציג את הזוכים לאישור השרות

השר, וככל שלא ניתן אישור השר לאיזה מבין הזוכים תהיה ועדת המכרזים מוסמכת 

או לפעול בכל דרך לפי שיקול דעתה לבטל את זכייתו, לקבוע תנאים למימושה, 

 .ובהתאם לדין

 ועדת המכרזים רשאית לקבוע זוכה במכרז, אף אם היה מציע יחיד. .53.2

לבטל את המכרז בכל ואף  שלא להכריז על אף זוכה במכרזרשאית ועדת המכרזים  .53.3

 הלפי שיקול דעת, והכל בכל עת או לצאת בכל הליך אחר לקבלת הצעות בעניין זה ,עת

. בגין הפעלת ת תכליות האסדרה והמכרזככל שנדרש על מנת להגשים א הבלעדי

כל , במכרז יםזוכאיזה מבין הה למציעים או לינלפי סעיף זה לא תהיהוועדה סמכות 

 .המדינה, הוועדה, או כל מי מטעמןתביעה או דרישה או טענה כלשהיא כלפי 

 

לבטל זכייה, להפחית מענק או לקבוע תנאים להשתתפות במכרזים  סמכויות ועדת המכרזים .54

 עתידיים

לבטל זכייה ו/או להפחית ועדת המכרזים בכל שלב לאחר ההכרזה על תוצאות המכרז רשאית 

להרחבת  בכל מכרז עתידי המציעו/או לקבוע תנאים ו/או הגבלות ביחס להשתתפותו של  מענק,

מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת 

  , בהתקיים אחד מאלה:מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

 ;לעיל 42 המנויים בסעיףבכל אחד מהמקרים  .54.1

עודכן בעקבות ישיונו כפי שיבמקרה שבו המציע הפר איזו מהחובות החלות עליו על פי ר .54.2

 ;הזכייה במכרז

שנקבעו בסעיף זוכה במכרז לא עמד במועדים המרביים להשלמת אבני הדרך במקרה ש .54.3

 6זה יראו עיכוב של  בעניין ;ביחס לאחד או יותר מאזורי הזכייה שלולהלן  59.1

כחריגה בלתי סבירה מהמועד  3או בהשלמת אבן דרך  2אבן דרך חודשים בהשלמת 

אחרת להשלמתה. עם זאת, מובהר כי אין באמור לגרוע מסמכותה של הוועדה לקבוע 

או כי עיכוב קצר יותר מהווה חריגה  כי מדובר בחריגה סבירה בנסיבות הענייןובכלל כך 

 ;בלתי סבירה

במקרה שהמציע הגיש תצהיר שקרי בדבר השלמת איזו מאבני הדרך שנקבעו במכרז  .54.4

 .זה
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 במכרז זכייה ביטול .55

, מכל או מועמדותו לזכייה )בתום חלק א' של התיחור( זכייתו של מציע במכרז בוטלה .55.1

בכל אחת מהדרכים  , בין היתר,לפעול רשאית המכרזים ועדתסיבה שהיא, תהיה 

 :המנויות להלן

 מהמכרז המציע פרש כאילואת ההצעות הכספיות בהליך התיחור  מחדש לדרג .55.1.1

או  נוספיםובעקבות זאת להכריז על זוכים  ,התיחור הליך שלקיומו טרם 

 ;המענקיםעל הקצאה שונה של  אוהתיחור  בהליך אחרים

 ;מחדש זה הליך ולערוךאת תוצאות הליך התיחור  לבטל .55.1.2

להעביר ולקבוע כי לא יחול שינוי בתוצאות המכרז כתוצאה מביטול הזכייה,  .55.1.3

  ;במסגרת מכרז עתידי תוקצהלקופת התמרוץ ש לא שולםהמענק ש את

אזור  לגבינוסף תיחור  הליךכלל המציעים הכשירים  בין ייערךכי  לקבוע .55.1.4

 מציעהסטטיסטי אחד או יותר, בהתאם לאזורים הכלולים בהצעתו של 

 . שזכייתו בוטלה

לפי  החלטת הוועדה בעניין ביטול זכייה או מועמדות לזכייה כאמור לעיל, תיקבע .55.2

בהתאם למידת ההשפעה של ביטול כאמור על תוצאות היתר בין  הבלעדי, שיקול דעתה

ההליכים לאחר זכייה  אתזוכים אחרים שבו השלימו המכרז, ותוך התחשבות בקצב 

 .כמפורט להלן במכרז

 

 במכרז זכייה לאחר הליכים .56

בהתאם  על הזכייההוועדה  תימי עסקים מיום הודע 45ההליכים הבאים יושלמו בתוך  .56.1

 :לעיל 53.1לסעיף 

זוכה במכרז יידרש להאריך את תוקף ערבות המכרז לשנתיים מיום מועד  כל .56.1.1

ההודעה על הזכייה או עד למועד בו יקבל אישור בדבר עמידתו בתנאים 

וערבות זו  לפי המוקדם, – ייה שלולהשלמת כל אבני הדרך בכל אזורי הזכ

 . לפרישת התשתית ולמתן השירותים על גביהתשמש כערבות 

תכנית הנדסית לפרישת רשת מתקדמת להגיש כל זוכה במכרז יידרש   .56.1.2

הוועדה לתכנית ההנדסית אישור ולקבל  על גביה BSAואספקת שירות 

 : כמפורט להלן

הזוכה יגיש  הזכייהעה על בתוך חמישה ימי עסקים ממועד ההוד .56.1.2.1

המביאה  מתקדמת רשת תשלפרי הנדסית תכניתלוועדת המכרזים 

אספקת לעל גביה וכן  BSAאספקת שירות בחשבון את חובתו ל

המפורטות בתיק גישה לאינטרנט, ערוכה בהתאם להוראות 

תכנית הלמכרז ) נספח י'בהתאם להוראות והשירות הסיטונאי 

הנדסית הכוללת תיאור  . מובהר כי מדובר בתכניתהנדסית(ה

אין צורך שתתייחס  למכרז, ולפיכך בנספח י' כללי כמפורטוסכמטי 
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 מניעה איןבאופן פרטני לאזורי הזכייה, או תיערך בהתאם להם, ו

 ככל לאחריו מיד ותוגש, התיחור טרם תוכןההנדסית  שהתכנית

 .במכרז הזוכים כאחד יוכרז שהמציע

לתכנית ההנדסית בהתאם לדרישות הזוכה יבצע שינויים והתאמות  .56.1.2.2

משרד התקשורת עד לאישורה בידי משרד התקשורת, ובכלל זה 

 אישורה בתנאים.

רישיון הזוכה, וקביעת הנספחים בעניין "חובת פרישת רשת מתקדמת" עדכון  .56.1.3

הזכייה הזוכה ובכלל כך קביעת אזורי  ברישיוןהסיטונאי  ותיק השירות

 .אות נספח יא' למכרזבהתאם להור ברישיון שירות יכאזור

ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה,  45לא הושלמו ההליכים המנויים בסעיף זה תוך  .56.2

 ,19.1פים תהיה רשאית להפעיל כל אחת מהסמכויות המנויות בסעיועדת המכרזים 

 .לעיל 55-, ו54

מובהר כי מעת לעת עשוי להידרש זוכה במכרז לעדכן את התכנית ההנדסית  .56.3

נספח ברישיון ההמאושרת, ובין היתר לצרף לה פרטים שאינם ידועים במועד קביעת 

 9והכל בהתאם להוראות רישיונו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
יצרן ודגם הציוד בכל אחת משכבות הרשת, לרבות הסטנדרטים הנתמכים על ידי הציוד )א(  בין היתר, הפרטים הבאים: 9

 מיקום גיאוגרפי וכתובת של מתקני הבזק המרכזיים במערכת.; )ב( האמור
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  שיחולו על זוכה במכרז ההסדרים עיקרי .ח

 

 שיון כמסמך המקיף והקובעיהר .57

, ואין בו כדי למצות, שיחולו על הזוכה במכרז ההסדרים עיקריבפרק זה יובאו  .57.1

 שיון שיוענק לו. יתנאי הרמאו  , מהוראות האסדרה,החקיקהלהחליף או לשנות מ

 שיון יגבר.ישיון, הקבוע בריבמקרה של סתירה בין האמור בפרק זה לבין הקבוע בר .57.2

 

 המכרז לתוצאות השר אישור בעקבות שיונותיהםיר עדכון לאחר הזוכים חובות .58

 שהוכרז כזוכה במכרז ישלים בעל רישיון ימי עסקים מיום ההודעה על הזכייה 45בתוך  .58.1

 לעיל. 56כמפורט בסעיף  הליכים לאחר זכייה במכרזאת ה

כלול את יהמיפוי  .שבהצעותיו הזוכות םימפה את כלל המבנים באזורי זוכה במכרז .58.2

רשימת המבנים באזורי הזכייה ועבור כל מבנה באזורי הזכייה נקודת ציון )נ"צ( של 

  .יב'נספח הכל בהתאם להוראות הכניסה הראשית למבנה ומספר דירות במבנה ו

יקים, יפתח, יקיים, יתחזק ויפעיל רשת מתקדמת בכל האזורים במכרז זוכה  .58.3

תהיה בבעלותו. בעל הרישיון יפרוש האמורה שבהצעותיו הזוכות. הרשת המתקדמת 

את הרשת המתקדמת עד לנס"ר בדירה של משתמש קצה, ויספק על גבי רשת זו שירות 

( וכן להלן 58.5 )ככל שרישיונו מאפשר זאת כאמור בסעיף רשגישה לאינטרנט לכל דו

(, בנספח יא'סיטונאי והכל בהתאם להוראות רישיונו המעודכן )כמפורט  BSAשירות 

 והוראות תיק השירות הסיטונאי.

מהוראות מהוראות מכרז זה ומבלי לגרוע למען הסר ספק, לתשומת לב המציעים, ו .58.4

 יובהר:י שיעודכן בעקבות זכייה במכרז, הרישיון כפ

הגדרת רשת  לענייןהשר  בהוראת הקבועות המידה באמות לשם עמידה כי .58.4.1

סיבים  מבוססתמתקדמת רשת  כי נדרשא לחוק, 14מתקדמת בסעיף 

 בבית אופטי לשקע עד סיביםעל  במלואהמבוססת "תהיה אופטיים 

  ;עירוניים-במקטעים בין ובכלל כך גם 10"הלקוח

את כל  השלמת הפרישהחלות החובה והאחריות להשיג לשם  הזוכהעל  כי .58.4.2

אם נדרש לשם כניסה  האישורים הנדרשים, ובכלל כך אישורי בעל הנכס

אי קבלת . לפי כל דין או כל אישור אחראישורי רשות מקומית, , למקרקעין

  הצדקה לאי עמידה בחובות המכרז והרישיון;בהכרח האישורים לא תשמש 

בהתאם לסעיף ככל שחלה על זוכה, מלבד חובות פרישה שנקבעו ברישיונו  כי .58.4.3

, חובת פרישה נוספת לפי רישיונו תו במכרזבהמשך לזכייד)ו( לחוק 14

                                                 
ההדגשה אינה ; 8, סעיף 2020באוגוסט,  25ד( מיום בעלת קיבולת גבוהה מאו) רשת מתקדמתהחלטת השר לעניין  10

 במקור.
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"(, פרישה של אזור תמרוץ בעקבות זכייה במכרז חובת הפרישה החיצונית)"

 .לא תובא בחשבון לצורך עמידה בחובת הפרישה החיצונית

משקי כל לספק שירות קמעונאי ל חובהבמכרז זוכה ישיון תוטל על הרבמסגרת עדכון  .58.5

בר מתאפשר בהתאם להוראות רישיונו. זוכה שעל פי , ככל שהדהבית באזורי הזכייה

לא יחויב במתן שירות קמעונאי,  11לספק שירות קמעונאי הוראות רישיונו אינו רשאי

תיק  להוראות אך יחויב לספק שירות סיטונאי לכל דורש באזורי הזכייה בהתאם

 .סיטונאיההשירות 

על גבי הרשת  BSAהתקשורת להסדיר את התעריף לשירות מובהר כי בכוונת משרד  .58.6

 בזק ברשת( )שימוש ושידורים)בזק  התקשורת תקנותבשיפרוש הזוכה המתקדמת 

 1והכל כמפורט בסעיף  "(תקנות השימוש)" 2014-"התשעה"א(, מפ של ציבורית

 .למכרז 'טלנספח 

תשתית באיו"ש רק לאחר הגשת תכנית פרישה הנדסית  זוכה רשאי לפרושמובהר כי  .58.7

עומדת בעת פרסום רישיון תשתית אשר כרוך בתשלום אגרה ש קבלתלקמ"ט איו"ש ו

 ₪.  1,800-ל כהמכרז על סך ש

 

  המענקים לחלוקת דרך אבני .59

כפופה  וכל חלק מהמענק, תהיהלקבלת מענק מתוך קופת התמרוץ  הזוכיםזכאות  .59.1

המתוארות בסעיף זה להלן, תוך עמידה מלאה בכל התנאים אבני הדרך  להשלמת

עבור  העמידה באבני הדרך תיבחן .להלן 59.2 המוקדמים והדרישות המנויים בסעיף

 .בנפרד של בעל הרישיון,כל הצעה זוכה 

מועדי ההשלמה המצויים בטבלה להלן הם המועדים האחרונים לעניין קבלת שיעור 

תשלום כמפורט התשלום המלא. חריגה ממועדים אלה תביא להפחתת הזכאות ל

 . להלן 59.3 בסעיף

 שיעור לתשלום מועד השלמה תיאור מס"ד

]מתוך סך המענק 

 [בהצעה המבוקש

ככל שהתכנית ההנדסית אושרה  .א .1

בתנאים, השלמת התנאים שנקבעו 

 באישור. 

דו"ח מיפוי המבנים בכל  השלמת .ב

האזורים הסטטיסטיים שלהם נוגעת 

 ההצעה.

שלושה חודשים 

ממועד קבלת 

 הרישיון המעודכן

 

10% 

 

                                                 
, אשר אינו רשאי לספק שירות קמעונאי לפי ארציים נייחים )תשתית(-רישיון כללי אחוד למתן שירותי בזק פניםבעל  11

 שיונו.יר
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2. 

 

השלמת פרישה עד מחבר אופטי סופי  .א

 .14בסעיף  מונחים אלו כהגדרת

, בכל האזורים למכרז 'יאבנספח 

 הסטטיסטיים בהצעה.

חודשים ממועד  15

קבלת הרישיון 

 המעודכן

 

60% 

 

 BSAלשירות  APIהעמדת ממשקי  .ב

בהתאם סיטונאי וסביבת בדיקות 

להוראות תיק השירות הסיטונאי 

"BSA+Telephony"  הקבוע

 12ברישיון.

שפנו ממשקי הבית  80% לפחות חיבור של .3

להתחבר לרשת המתקדמת, באזורים 

ימים  14הכלולים בהצעה הכספית תוך 

 מיום פנייתם.

חודשים ממועד  18

קבלת הרישיון 

 3המעודכן או 

חודשים מעמידה 

, 2באבן דרך 

 הםיהמוקדם מבינ

30% 

 

 

 ותנאים מוקדמים לקבלת תשלומים מתוך המענקאבני הדרך ביצוע בעניין דרישות  .59.2

 זוכההת לעמיד הכפופ ההיתבפועל,  זוכיםהעברת תשלומים מתוך המענק ל .59.2.1

 בתנאים המנויים להלן ביחס לכל אחת מאבני הדרך:

ביצוע של אבן דרך  השלמת המענק עבורהתשלום מתוך קבלת שיעור  .59.2.1.1

מפורט של משקי הבית באזורים  מיפוימותנה בהגשת דו"ח  1

 טופס הוראותהכלולים בהצעה הכספית הרלוונטית, ערוך בהתאם ל

 ובדבר תקינותקבלת אישור המשרד , ו(למכרז 'יב נספח)ב 1'יב

ילווה בתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי  מיפוידו"ח ה ו.וסבירות

 הזוכה.של 

של אבן דרך  ביצועהשלמת המענק עבור  התשלום מתוך קבלת שיעור .59.2.1.2

סעיף בו (א)סעיף משנה התכולות המפורטות במותנה בהשלמת  2

עד למועד ההשלמה שנקבע בטבלת  במקביל 2)ב( לאבן דרך משנה 

. יובהר כי לא יינתן מענק חלקי עבור זוכה שהשלים ך לעילאבני הדר

 רק אחד מהסעיפים באבן דרך זו.

ביצוע של אבן דרך השלמת המענק עבור התשלום מתוך קבלת שיעור  .59.2.1.3

בהגשת דו"ח פרישה לאזורים הכלולים  מותנה (א)סעיף משנה  2

                                                 
סיטונאי בהתאם להוראות  BSAלשירות  APIיובהר כי לצורך עמידה באבן דרך זו, יראו את הזוכה כאילו הקים ממשק  12

( בהמשך להתקשרות בהסכם לשם 1, גם אם הקים את הממשק כאמור )"BSA+Telephonyתיק השירות הסיטונאי "
( בהמשך להתקשרות בהסכם 2קיים שעומד בדרישות תיק השירות כאמור, או ) APIשימוש באפיון של בעל ממשק 

 .APIעם זוכה אחר לצורך אפיון והקמת ממשק 
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בדבר תקינותו המשרד וקבלת אישור  בהצעה הכספית הרלוונטית

מיפוי שהוגש לצורך הוכחת הדו"ח , ערוך בהתאמה לוסבירותו

 'יב נספחב) 2'יב טופס ובהתאם להוראות 1דרך  עמידה באבן

המחבר מיקום  יפורטו ביחס לכל מבנה, בדו"ח הפרישה. (למכרז

האופטי האחרון לפני החיבור למבנה, תאריך חיבורו, מספר מזהה 

גוב, עמוד, פילר וכיוצ"ב(. דו"ח )סוג הרכיב התשתיתי של המחבר ו

 הזוכה.הפרישה ילווה בתצהיר חתום על ידי המנהל הכללי של 

ביצוע של אבן דרך השלמת המענק עבור התשלום מתוך קבלת שיעור  .59.2.1.4

 הזוכהשל המנהל הכללי של תצהיר מותנה בהגשת  (ב)סעיף משנה  2

ילווה בפלט בדיקות תקין  אשר API-מוכנותו של ממשק הל בנוגע

אם אף ספק  .כרזלמ 'יבבנספח  3 סעיףבהתאם להוראות  לממשק

יגיש  הזוכהשירות חיצוני לא ערך בדיקות מול הממשק הרלוונטי, 

בדיקות עצמאיות שביצע לכל התהליכים הנדרשים. פלט הבדיקות 

יכלול את התהליכים והאפיונים המפורטים בתיק השירות 

 הרלוונטי.

אבן דרך ביצוע של השלמת המענק עבור  התשלום מתוך קבלת שיעור .59.2.1.5

מהבקשות לפחות  80%של  חיבורב"ח עמידה דומותנה בהגשת  3

יגיש את  הזוכה וזאת בתוך שבועיים מיום הבקשה לחיבור. ,לחיבור

חודשים ממועד קבלת הרישיון המעודכן או  18 בתוך הדו"ח למשרד

 לול. הדו"ח יכהםימבינ וקדם, המ2חודשים מעמידה באבן דרך  3

לחיבור משקי בית באזורים  הזוכהפירוט של כלל הבקשות שקיבל 

בפרק הזמן שבין שלושה פית הרלוונטית הכלולים בהצעה הכס

, תוך "(הבדיקה תקופתלפני מועד הגשת הדו"ח )" חודשים לחודש

התייחסות למועד שבו הוגשה כל אחת מהבקשות כאמור ומועד 

הדו"ח יוגש החיבור של כל אחת מהבקשות, ככל שבוצע חיבור. 

מובהר כי . (למכרז 'יב נספח)ב 3'יב טופס להוראותבהתאם 

 80%מותנה באישור המשרד כי  3התשלום עבור השלמת אבן דרך 

אשר  הכספית, כלולים בהצעהלפחות ממשקי הבית באזורים ה

 14ביקשו להתחבר במהלך תקופת הבדיקה, חוברו לרשת בתוך 

  .ימים מהמועד שבו התקבלה הבקשה לחיבורם

 הזוכהלצורך קבלת אישור הוועדה להשלמת איזו מאבני הדרך, על  מובהר כי .59.2.2

המסמכים, הדוחות, התצהירים והאישורים המידע, הנתונים, כל  להגיש את

בהקשר זה המציעים מופנים גם  הדרך הרלוונטית. המנויים לעיל ביחס לאבן

מידע הכלול  סמכות הוועדה והמשרד לאמת להלן בעניין 59.5להוראות סעיף 

. מובהר בתצהירים, מסמכים ודוחות שהוגשו לצורך השלמת אבני הדרך לביצוע

כי בכל מקרה שבו ידרשו לדעת הוועדה או המשרד השלמות למידע שהוצג על ידי 

 והמשרד יהיולצורך קבלת אישור להשלמת איזו מאבני הדרך הוועדה  הזוכה

י מטעמם, וכן יהיו מוסמכים ים להשלים מידע כאמור בעצמם או על ידי ממוסמכ

יגיש  הזוכהבדרישה להשלמת המידע. ככל שהתבקש לעשות כן,  זוכהלפנות ל
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מידע משלים לוועדה או למשרד )לפי העניין( עד למועד שנקבע לכך במסגרת 

 הבקשה.

 

 

 

 הפחתת המענק בנסיבות שבהן אבן דרך לא הושלמה עד למועד שנקבע להשלמתה .59.3

לעיל הוועדה תהיה  59.1בסעיף  הושלמה עד למועד שנקבע בנסיבות שבהן אבן דרך לא

 .להלןבסעיף זה רשאית להפחית סכומים מתוך המענק כמפורט 

 :1חריגה מהמועד להשלמת אבן דרך  .59.3.1

יאבד את זכאותו   הזוכה 1מהמועד להשלמת אבן דרך בעקבות חריגה  .59.3.1.1

יעמוד  המרבי המענק, כך שסך 1לתשלום כלשהו עבור השלמת אבן דרך 

מתוך הסכום המבוקש בהצעה הכספית בכפוף לעמידה באבני  90%על 

 הדרך הנותרות. 

יובהר כי על הזוכה במכרז להשלים את דו"ח המיפוי כתנאי לעמידה  .59.3.1.2

 כרז.באבני הדרך הבאות במ

 :2חריגה מהמועד להשלמת אבן דרך  .59.3.2

תיבדק בהתאם להגשת דוח השלמת פרישה )כמפורט  2עמידה באבן דרך  .59.3.2.1

(, תצהיר בנוגע להשלמת הפרישה, פלט ' למכרזיב בנספח 2'יב בטופס

 את להגיש ניתן. API-ה מוכנותותצהיר בדבר  API-בדיקות של ממשק ה

 חודשים ממועד תיקון הרישיון. 15-ל עד כאמור והתצהירים חות"הדו

חודשים  15בתום  2לא עמד בדרישות אבן דרך  הזוכהככל שיימצא כי  .59.3.2.2

-ל 60%-מ, יופחת אוטומטית התשלום עבור אבן דרך זו מתיקון הרישיון

תיבדק  מסך המענק המבוקש ובחלוף שלושה חודשים מאותו מועד 40%

 .2מחדש עמידתו באבן דרך 

 18גם בחלוף  2עמד בדרישות אבן דרך לא  הזוכהככל שיימצא כי  .59.3.2.3

שיון, יופחת אוטומטית התשלום עבור אבן דרך זו יחודשים מתיקון הר

מסך המענק המבוקש ובחלוף שלושה חודשים מאותו  20%-ל 40%-מ

 .2מועד תיבדק מחדש עמידתו באבן דרך 

 21 גם בחלוף 2לא עמד בדרישות אבן דרך  הזוכהכי ימצא יככל ש .59.3.2.4

לא יהיה זכאי לקבלת תשלום כלשהו עבור אבן  הרישיון,חודשים מתיקון 

  .2 דרך

 :3חריגה מהמועד להשלמת אבן דרך  .59.3.3

יופחת אוטומטית  ,3אבן דרך לא עמד בדרישת  הזוכהימצא כי יככל ש .59.3.3.1

 מסך המענק המבוקש, ובחלוף 15%-ל 30%-מהתשלום עבור אבן דרך זו 
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יובהר . 3מאותו מועד תיבדק מחדש עמידתו באבן דרך שלושה חודשים 

באבן הדרך ביחס לשלושת  הזוכהכי בכל בדיקה תיבדק עמידתו של 

 ח."החודשים הקודמים למועד הגשת הדו

, 3אבן דרך  לא עמד בדרישת הזוכהנוספת כי הימצא בבדיקה יככל ש .59.3.3.2

  .3לא יהיה זכאי לקבלת תשלום כלשהו עבור אבן דרך  הזוכה

מיתר סמכויות  בסעיף זה לעיל כדי לגרועת המענק כאמור והפחתאין במובהר כי  .59.3.4

 .לעילהוועדה כפי שנקבעו במכרז ביחס לאי השלמת אבני הדרך עד למועד שנקבע 

 המייעצת וועדהפי תקנות הל בקשה .59.4

בכוונת משרד  )הליכי אסדרה משלימים עתידיים(, לנספח ט' 5 בסעיף כאמור .59.4.1

חובות לעניין ביחס להתקשורת לתקן את תקנות הוועדה המייעצת כך שיחולו גם 

להגיש  , במקרים חריגים,במכרז , יוכל גם זוכהבכלל כךפרישת רשת מתקדמת. 

לפי תקנות הוועדה המייעצת, אם  רשת מתקדמת של ה להגבלת חובת הפרישהבקש

  יתוקנו.

תוקנו תקנות הוועדה המייעצת כאמור, וזוכה במכרז הגיש לוועדה המייעצת בקשה  .59.4.2

להגבלת חובת הפרישה או דחיית מועד קיומה עבור חלק ממשקי הבית הכלולים 

 הרישיון קבלת מועדמ חודשים לכל היותר 9 תוך "(פטור בקשת)" בהצעתו

, יופחת סכום המענק המירבי שזכאי לו הזוכה בגין ההצעה שביחס אליה המעודכן

המענק תהיה יחסית להיקף הבקשה.  בסכוםההפחתה הוגשה בקשת הפטור. 

 המענק יהיה שווה לשיעור משקי הבית בסכוםשיעור ההפחתה באחוזים  כלומר,

 המבוקשים.

" יחושב כסך משקי הבית בהצעה בוקשיםהמ הבית משקי שיעורלעניין זה, "

הנכללים בבקשת הפטור, חלקי סך משקי הבית באזורים הכלולים בהצעה בהתאם 

 . למכרז 'הנספח באמור ל

תוך שלושה בהתאם לתקנות הוועדה המייעצת דחה השר את בקשת הפטור  .59.4.3

חודשים מיום הגשת הבקשה, ביחס למשקי בית הכלולים בבקשת הפטור, כולם או 

 "(:שנדחוהבית  משקי)" חלקם

הזוכה יידרש לעמוד בכל חובות המכרז ביחס למשקי בית  .59.4.3.1

 שנדחו, ובכלל כך באבני הדרך ולוחות הזמנים המפורטים בסעיף

 , ולא תינתן הארכת זמן או דחיית מועדים לעניין זה;59.1

( מסכום ההפחתה של המענק 50%הזוכה יהיה זכאי למחצית ) .59.4.3.2

עבור משקי הבית שנדחו וסכום זה יצטרף  59.4.2לפי סעיף 

 .לסכום המענק המירבי שלו זכאי הזוכה לאחר ההפחתה כאמור

למשקי בית הכלולים בבקשת הפטור,  אם תאושר בקשת הפטור בידי השר ביחס .59.4.4

"(, ייגרעו משקי הבית שאושרו מחובות משקי הבית שאושרוכולם או חלקם )"

טבלה באבני הדרך ולוחות הזמנים הקבועים לשם בחינת העמידה בהזוכה במכרז 

בור ההצעה. יובהר כי לפי קבלת סכום המענק המופחת עו לעיל 59.1 סעיףשתחת 
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תקנות הוועדה המייעצת השר רשאי לאשר את בקשת הפטור ולהתנות אותה 

בתנאים ובכלל כך לקבוע חובות פרישה חלופיות למשקי הבית, לרבות קביעת 

לוחות זמנים לפרישה והטלת חובת מתן שירות באמצעות טכנולוגיה חלופית 

 לפרישה.

וך שלושה חודשים מיום הגשתה, ייגרעו לא ניתנה החלטת השר בבקשת פטור ת .59.4.5

משקי הבית הכלולים בבקשת הפטור מבדיקת העמידה באבני הדרך ולוחות 

לשם קבלת סכום המענק  לעיל 59.1 סעיףבטבלה שתחת הזמנים הקבועים 

תהיה לכך השפעה על חובות הזוכה  המופחת עבור ההצעה במכרז. יובהר כי לא

ולא תהיה לכך השפעה על חובותיו של הזוכה לפי רישיונו. עוד  במכרז מעבר לאמור

ע בסמכויות שר התקשורת או הוועדה המייעצת לעניין יובהר כי אין באמור כדי לפגו

בקשת הפטור ובכלל כך הסמכות לאשר או לדחות את הבקשה, או לקבוע תנאים 

ובכלל כך חובות פרישה או לוחות זמנים חלופיים לפרישה ולמתן שירות לאותם 

 .במועד מאוחר יותר משקי בית

מיום קבלת הרישיון  שיםתשעה חודיובהר כי בכל מקרה של הגשת בקשת פטור עד  .59.4.6

המעודכן, יהיה הזוכה שהגיש את בקשת הפטור זכאי לסכום המענק המופחת בלבד 

ביחס לאותה הצעה. אישור או דחייה של בקשת הפטור אינם יכולים להביא לכך 

 שישולם לזוכה סכום המענק המקורי לו היה זכאי עם זכייתו במכרז.

 מיום תשעה חודשים חלוף לאחרטור הגיש זוכה במכרז לוועדה המייעצת בקשת פ .59.4.7

, לא יופחת סכום המענק ולא ייגרעו משקי הבית הכלולים המעודכן הרישיון קבלת

בטבלה בבקשת הפטור מבדיקת העמידה באבני הדרך ולוחות הזמנים הקבועים 

 .לעיל 59.1 שתחת סעיף

 

  לביצוע הדרך אבני השלמת לצורך שהוגשוודוחות  , מסמכיםתצהיריםמידע הכלול ב אימות .59.5

כדי לבחון את נכונות  םבכל עת לשלוח מפקח מטעמ יםעשויאו הוועדה המשרד מובהר כי 

כל דוח או מסמך אחר כן מידע שהוצג בו ,להוכחת עמידה באבני הדרך התצהירים שהוגשו

שהוגש או  ,דרישות הביצוע והתנאים המוקדמים להשלמת אבני הדרך כמפורט לעילמ כחלק

 וועדהל הזוכהמידע שמסר בין  התאמות-. ככל שיימצאו אילפי בקשה פרטנית מאת המשרד

להפעיל כל אחת מהסמכויות המנויות תהיה רשאית , הוועדה בדיקה כאמורממצאי הבין ל

 התאמות-איהובין היתר בהתאם לחומרת  ,לפי שיקול דעתהלעיל  54-ו 19.1 פיםבסעי

  .שנמצאו בבדיקה
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 השתתפות במכרזהרשמה וטפסים לצורך  –נספח א' 

ולקבלת להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת  1/2021רמ מס' טופס הרשמה למכרז – 1'א טופס

 מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

 , מספר התאגדות: _____________;למכרז: __________________ מתהנרש חברההשם  .1

 "(.חברהה)להלן: "

 לצורך המכרז: ה, המוסמכים לייצגחברהאנשי קשר מטעם ה .2

2.1. ________________________; 

2.2. _________________________; 

 ;כתובת: _________________________________________ .3

 ;מספר טלפון: _____________________ .4

 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________. .5

 כי:  הומוסכם עלי חברהלידוע  .6

 על כל תא מוותרהי, ון החברהעל חשבוהן  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז .6.1

 בגין הוצאות כאמור.  ישראל מדינתדרישה או טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר מ

להתעדכן בהודעות  יהמחובות חברהה תאין בהעברת פרטי ההתקשרות כדי לפטור א .6.2

 באמצעות אתר האינטרנט של המכרז. המכרזים ועדתוהבהרות מטעם 

למכרז רק לאחר שיתקבל אישור מוועדת המכרזים  מהיחשב כמי שנרשת חברהה .6.3

 .למכרז התהרשמ בדבר

 

 חברהוחותמת ה חברההמורשה חתימה מטעם מורשי/חתימה של 

 

_____________________ 

 

 אישור עו"ד

 

 כי בזאת ת/מאשר_______________  כתובת. _________ ר.מ______________  מ"הח אני

מס'  מכרזבקשר עם  ועניין דבר לכל_________________  את לחייב מוסמכים דלעיל החותמים

להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות  2021/1רמ

 חייבנחתם כדין ומ . בהתאם, טופס ההרשמה לעילנייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

 .לכל דבר וענייןהחברה את 
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ומעוניינים  ביניהם השפעה ניכרתמתקיימת ש יםרמגובקשה משותפת מטעם  – 2א'טופס 

  להשתתף במכרז במקביל

 פרטי החברות המגישות את הבקשה .1

 שם החברה: __________________, מספר התאגדות: _____________; - 1חברה  .1.1

 שם החברה: __________________, מספר התאגדות: _____________; - 2חברה  .1.2

 שם החברה: __________________, מספר התאגדות: _____________; - 3חברה  .1.3

 שם החברה: __________________, מספר התאגדות: _____________; - 4חברה  .1.4

 

 פירוט הנסיבות שבשלן מתקיימת השפעה ניכרת בין מגישות הבקשה .2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

ועל מנת  הדרכים שבהן יפעלו מגישות הבקשה על מנת לנטרל ניגודי עניינים ולמנוע תיאום הצעות .3

 ,ככל שישנן ,רישיונותיהן הוראותב צורך עמידהול ,להסיר חשש לניגודי עניינים ולתיאום הצעות

חברה בעלת שמירת סודיות של מידע מסחרי ומניעת העברתו ל ובכלל כך לעניין הפרדה מבנית

 זיקה

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 הצעות כספיות לכל היותר, יחד במצטבר 1,000הצהרה והתחייבות להגשת  .4

 1,000-תחייבות שלא להגיש יותר מעיל, מצהירות ומל 1אנו, החברות שפרטיהן בסעיף  .4.1

 , יחד במצטבר, במסגרת הליך התיחור, בהתאם לחלוקה המתוארת להלן:הצעות כספיות

הצעות כספיות לכל  ____תגיש שם החברה: ________________,  - 1חברה  .4.1.1

 ;היותר

הצעות כספיות לכל  ____תגיש שם החברה: ________________,  - 2חברה  .4.1.2

 ;היותר

הצעות כספיות לכל  ____תגיש שם החברה: ________________,  - 3חברה  .4.1.3

 ;היותר

הצעות כספיות לכל  ____תגיש שם החברה: ________________,  - 4חברה  .4.1.4

 ;היותר
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קביעת כמות ההצעות המקסימלית שתגיש כל אחת מאיתנו כאמור לפרט ות כי באנו מתחיי .4.2

מידע בקשר לאזורי ביננו לא נשתף אופן, דרך ולעיל, לא נתאם את הצעותינו למכרז בשום 

מידע בדבר תמחור ההצעות הכספיות ביננו ולא נשתף  ,התמרוץ שלהם נגיש הצעות כספיות

 למכרז.

ידוע לנו ומוסכם עלינו שהגשת בקשה זו או קבלתה על ידי הוועדה אינן גורעות מהחובות  .4.3

והוראות  1988-מ"חתשהחוק התחרות הכלכלית, על פי  בכלל כךו ,החלות עלינו לפי כל דין

 .רישיונותינו

 

_________________________ 

 חתימה + חותמת – 1חברה 

 

 עו"ד אישור

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

המחוייב/ת לחייב בחתימתו/ה את _________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

 לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו ]יש להשלים את שם בעלת הרישיון הרלונטית[___________ 

 נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת

 

 

 

_________________________ 

 חתימה + חותמת – 2חברה 

 

 עו"ד אישור

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

המחוייב/ת לחייב בחתימתו/ה את _________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

 לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו ]יש להשלים את שם בעלת הרישיון הרלונטית[___________ 

 נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת

 

 

 

 

 

_______________ 
 

 "דעו_________, 

_______________ 
 

 "דעו_________, 
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_________________________ 

 חתימה + חותמת – 3חברה 

 

 עו"ד אישור

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

המחוייב/ת לחייב בחתימתו/ה את _________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

 לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו ]יש להשלים את שם בעלת הרישיון הרלונטית[___________ 

 נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת

 

 

 

 

 

_________________________ 

 חתימה + חותמת – 4חברה 

 

 עו"ד אישור

 

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

המחוייב/ת לחייב בחתימתו/ה את _________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

 לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו ]יש להשלים את שם בעלת הרישיון הרלונטית[___________ 

 נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת

 

 

 

_______________ 
 

 "דעו_________, 

_______________ 
 

 "דעו_________, 
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 נספח ב' – ההצעה הבסיסית

 

 כללי .1

בפרק ד' למכרז ועל פי הוראות הבסיסית תוגש בהתאם להוראות המפורטות  ההצעה .1.1

 . זה נספח

 :פרקים לארבעה תחולק ההצעה .1.2

 מידע כללי; –א'  פרק .1.2.1

 ;למכרז 25שנקבעו בסעיף עמידת המציע בתנאי הסף  –ב'  פרק .1.2.2

להסרת חשש בדבר קיומן של נסיבות העלולות והתחייבויות תצהירים  –ג'  פרק .1.2.3

הם השפעה ניכרת יבעלי רישיון שמתקיימת בינ. לסכל את קבלת ההצעה

בעקבות יצרפו בפרק ג' להצעה את האישור שקיבלו מוועדת המכרזים 

הם יבקשתם המשותפת להגשת הצעות מטעם חברות שמתקיימת בינ

השפעה ניכרת )ככל שהבקשה הוגשה בהתאם להוראות המכרז וניתן לגביה 

 ;אישור הוועדה(

 ערבות ההצעה; –פרק ד'  .1.2.4

 

 הבסיסית ההצעה במסגרת הנמסר המידע .2

, ומדוייק מלא באופן הנדרש המידע את הבסיסית ההצעה במסגרת למסור המציע על .2.1

 .בהתאם להוראות המכרז

כלל הפרטים הנמסרים במסגרת ההצעה הבסיסית להיות נכונים למועד הגשת  על .2.2

 ההצעה. 

יעדכן את המציע בדבר  –חל שינוי בפרט כלשהו שנמסר במסגרת ההצעה הבסיסית  .2.3

 למכרז. 27 שינוי זה בהתאם להוראות סעיף

 

 ונספחיה הבסיסית ההצעה שפת .3

 .זה בסעיף לאמור בכפוף, בעבריתערוך את הצעתו ל המציע על .3.1

לועזיים שייעשה בהם שימוש יובאו לצד תרגומם העברי )אך אם אין למונחים  מונחים .3.2

 אלה תרגום מדויק, ניתן לציינם באנגלית ללא התרגום(. 

להצעה. יש להגיש במסגרת  ףצורובשפה זרה שנערך  ךמסמכל לתרגם לעברית  יש .3.3

בדבר  הצהרת המתרגם, והן המסמך המתורגםן את ה ,ההצעה הן את מסמך המקור

  .מהימנות התרגום

 לשפה תרגום ללא, באנגלית הבאים המסמכים את להגיש ניתן, לעיל האמור אף על .3.4

 :העברית
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 רשומות חברות שאינם במציע עניין בעלי של אחרים ומסמכים כספיים דוחות .3.4.1

 .בישראל

 . עברית אינו שלו האם ששפת מי םמטע תצהיר .3.4.2

 

 מוסכמים ובסימנים בביטויים שימוש .4

 בחוק התקשורת, ןברישיוהגדרתם במכרז, הנזכרים בהצעה ישאו משמעות לפי מונחים וביטויים 

 בתקנות שהותקנו לפיהם, הכל לפי העניין. וכן בפקודת הטלגרף ו

 

 ההצעה הבסיסית

 מידע כללי פרק א'

 מנהלים ותקציר המציע על כללי מידע  1מס'  טופס

 לטופס זה יצורפו:

 למכרז 33תוכן עניינים כללי של ההצעה כאמור בסעיף 

המעיד על רישום עדכני תדפיס רשמי נסח חברה עדכני על שם המציע או 
 )לפי העניין( המציע במרשם המתנהל על פי דיני מדינת ישראל

 למכרז 37סעיף כאמור באישור עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל המציע 

 אופן הוכחת העמידה בתנאי הסף למכרז פרק ב'

 מטעם המציעתצהיר   2 טופס מס'

  3טופס מס' 

 

  3צרופה א' לטופס מס' 

-התשל"ואישורים ותצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
1976 

 1976-אישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית  4טופס מס' 

 א'5מס' טופס 

 
תשתיות מתקדמות ואספקת שירות תצהיר בדבר ניסיון קודם בפרישת 

 על גביהן

 א להצעה5חוו"ד רו"ח בעניין היקפים כספיים המוצגים בטופס מס'  'ב5מס' טופס 

ו בהצעה לצורך הוכחת עמידה בתנאי הוצגככל שהתחייבות קבלן משנה  6מס' טופס 
  הסף המקצועי

להסרת חשש בדבר קיומן של נסיבות העלולות והתחייבויות תצהירים  פרק ג'
 לסכל את קבלת ההצעה

שעלולות נסיבות  ן שלקיומ בדבר חשש להסרתוהתחייבויות  תצהירים 7מס'  טופס
ביכולתו של המציע לבצע את העבודות ולספק את השירות  לפגוע

  בעקבות זכייה במכרז

זה את  לטופסיצרפו הם השפעה ניכרת יבעלי רישיון שמתקיימת בינ
 25.1.10.3אישור הוועדה להשתתפותם במקביל במכרז בהתאם לסעיף 

 למכרז.

 ערבות ההצעה פרק ד'
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 הבסיסית להצעה' א פרק

 כללי מידע
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 מנהלים ותקציר המציע על כללי מידע – להצעה 1מס'  טופס

 המציע פרטי .1

 ;: ___________________)עברית( המציע שם .1.1

 ;: ___________________ )לועזית( המציע שם .1.2

 ;: ___________________החברות ברשם מזהה מספר .1.3

 ;: ___________________המציע של ההתאגדות שנת .1.4

 ;: ___________________המציע של הרשום המשרד מען .1.5

 ;: ___________________מציעלמשלוח דברי דואר ל מען .1.6

 ;: ___________________טלפון מספר .1.7

 ;: ___________________המציע של האלקטרוני הדואר כתובת .1.8

 המציע מטעם קשר אנשי .2

 אישאשת/ שם את לציין__ ]נא _____________: ______1' מס קשר אישאשת/ .2.1

 [הקשר

 ;: ___________________תפקיד .2.1.1

 ;: ___________________אלקטרוני דואר כתובת .2.1.2

 ;: ___________________טלפון' מס .2.1.3

איש אשת/: _____________________ ]נא לציין את שם 2' מס קשר אישאשת/ .2.2

 הקשר[

 : ___________________;תפקיד .2.3

 : ___________________;אלקטרוני דואר כתובת .2.3.1

 : ___________________;טלפון' מס .2.3.2

 מנהלים תקציר .3

 ומבנה המציע של כללי תיאורל להתייחס באופן תמציתי וממצה יש ,במסגרת תקציר המנהלים

 עמודים. שלושהזה( לא יעלה על  3. תקציר המנהלים )המענה לסעיף בו האחזקות

 זה טופסל לצרף שיש מסמכים .4

 . למכרז 33בסעיף כאמור  כללי של ההצעהתוכן עניינים  .4.1

המעיד על רישום המציע עדכני על שם המציע או תדפיס רשמי עדכני נסח חברה   .4.2

 .)לפי העניין(במרשם המתנהל על פי דיני מדינת ישראל 

 למכרז(. 37עו"ד בדבר מורשי החתימה אצל המציע )ראו סעיף  אישור .4.3
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 הבסיסית להצעה' ב פרק

 במכרז שנקבעו הסף בתנאי המציע עמידת

)ובפרט  2מס'טופס למכרז, תיעשה באמצעות החתימה על   25.1.1הוכחת העמידה בסעיף .1

 .(13לטופס הנ"ל 5באמצעות סעיף 

מכרז, ל 25.1.2סעיף תנאי הסף בדבר "היעדר זיקה לחברה" כאמור בבשל המציע  הוכחת עמידתו .2

 .לטופס הנ"ל( 6)ובפרט באמצעות סעיף  2מס' טופס תיעשה באמצעות החתימה על 

 נסחמכרז, המציע יצרף להצעתו הבסיסית ל 25.1.6-, ו25.1.5, 25.1.3 פיםלהוכחת עמידתו בסעי .3

. ככל שהמציע הינו ישות משפטית שאינה תאגיד יצורף למועד ההגשה עדכני, המציע של חברה

  ;שראלמרשם המתנהל על פי דיני מדינת יעדכני המעיד על רישום המציע בתדפיס רשמי  להצעה

המציע יצרף להצעתו הבסיסית אישורים ותצהיר בהתאם למכרז  25.1.4להוכחת עמידתו בסעיף  .4

 .3טופס מס' , בנוסח 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

בדבר איתנות אישור רו"ח המציע יצרף להצעתו הבסיסית  ,למכרז 25.1.7בסעיף להוכחת עמידתו  .5

 ; 4מס' טופס , בנוסח פיננסית

 הון עצמי יחושב על בסיס הנתונים הבאים: 

ככל שניתן  –)ובהיעדרו  2020לשנת  וח הכספי המבוקרהון עצמי של חברה יחושב לפי הד .5.1

אזי בדו"ח הכספי  – 2020כי לא קיים דו''ח כספי מבוקר לשנת  רואה חשבון ישראליאישור 

 :באיםאחד מה ושמתקיים ב( 2019לשנת 

 ; IFRS (International Financial Reporting Standards)-על פי ה דוח נערךה .5.1.1

 . IFRS-ביאור התאמה ל דוחצורף ל .5.1.2

ובלבד שתצורף להצעה הבסיסית הצהרת רואה  IL GAAPכללי הדוח נערך על פי  .5.1.3

אחת ההון העצמי עומד ב IFRS-חשבון מבקר לפיה אם היו ערוכים לפי כללי ה

 . למכרז 25.1.7 סעיףב הסף שנקבע תנאיהחלופות לפי 

 הון עצמי של שותפות יחושב לפי אחד מהשניים: .5.2

 2020היקף ההון העצמי של השותפות, בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  .5.2.1

  לעיל. 5.1.1-5.1.2שמתקיים בהם אחד מהתנאים המפורטים בסעיפים 

 היקף ערבותם של השותפים בשותפות. .5.2.2

 

                                                 
ף, אינה גורעת מהוראות המכרז לעניין התאמת הרישיון צגת "רישיון מתאים" לצורך עמידה בתנאי הסמובהר כי ה 13

 44.7פים לצורך פרישה ומתן שירות באזורי התמרוץ שיכללו בהצעות הכספיות למכרז. בהקשר זה מופנים המציעים סעי
 להלן. 47.1.3-ו
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חשבון ישראלי. לאישור זה יצרף רואה החשבון חוות הון עצמי של יחיד יאושר בידי רואה  .5.3

 . דעת מפורטת הכוללת את החישוב, המידע, והנתונים הרלוונטיים למתן האישור כאמור

רשאי רואה  שדוחותיהם מוגשים מחוץ לישראלאו חברה לצורך אישור הון עצמי של יחיד 

 החשבון הישראלי להתבסס בחוות דעתו על נתונים המופיעים בחוות דעת של רואה חשבון מחו"ל.

 יוצרף להצעה הבסיסית אישור רו"ח שלפיו אין למציע ,2020אין דוח מבוקר לשנת ככל שלמציע 

 ולא חלה הרעה במצב לפיהשל מנהל במציע אשר הצהרה יחד עם  2020מבוקר לשנת דו''ח כספי 

 .31.12.2019מאז של המציע  הכספי

תצהיר בדבר ניסיון קודם למכרז, המציע יצרף להצעתו הבסיסית  25.1.8 להוכחת עמידתו בסעיף .6

, ויצרף אליו חוו"ד א'5מס'  טופסבנוסח  גביהןשירות על  מתקדמות ואספקתתשתיות בפרישת 

)במידה  ב'5טופס מס' בנוסח , להצעה 'א5בעניין היקפים כספיים המוצגים בטופס מס'  רו"ח

א' להצעה הינו ניסיון של קבלן משנה, יש להחליף את המונח: 5הניסיון המוצג בטופס מס' ש

הסף שעניינו  לשם הוכחת עמידה בתנאי .(, במילים: "קבלן המשנה"ב'5בטופס מס'  "המציע"

שיוצגו בהצעה יותר משני , ככל מציע יוכל להציג בהצעתו שני פרויקטים לכל היותרניסיון קודם, ה

. א'5פרויקטים וועדת המכרזים תבדוק את שני הפרויקטים שהוצגו ראשונים בטבלה שבטופס מס' 

או את עלויות א' 5המוצגים בטופס מס' מובהר כי לא ניתן לצרף את היקפם הכספי של הפרויקטים 

ד לפחות העומד הפעלת הפרויקט לצורך עמידה בדרישת ההיקף הכספי, אלא להציג פרויקט אח

 בדרישות המצטברות שנקבעו בתנאי הסף, במלואן.

יצורף להצעה  מטעם המציע, ככל שהעמידה בתנאי הסף נסמכת על הצגת ניסיון של קבלן משנה

ומאומת על ידי )לפי העניין( קבלן המשנה  מטעםחתום על ידי מורשי החתימה  6 מס' טופס גם

 ;עורך דין
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 מטעם המציעתצהיר  – להצעה 2 מס' טופס

 

 תצהיר

 מזהה תעודה: ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

 2021/1רמ מס'נותן תצהירי זה בקשר למכרז  _______ )מדינת ________([ מסוג' _______ מס

הרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות ל

 "(.המכרז)"מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית 

המזהה הוא  ה_________________, שמספר חברתהנני נותן תצהירי זה בשם  .1

 "(. המציע________________ )"

 :כי המציע בשם מצהיר הנני .2

 מהמועד שנתיים למשך בתוקפה תעמוד המציע ידי על שהוגשה תהבסיסי ההצעה .2.1

לדרוש הארכת ועדת המכרזים עשויה ידוע לנו כי . הבסיסית ההצעה להגשת האחרון

תוקפה של ההצעה, ואם לא נאריך את הצעתנו לכשנידרש לכך, תפסל ההצעה, והכל 

על פי המכרז או על פי כל  הקיימים לוועדהמבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים 

 דין. 

 כל המידע שנמסר בהצעה הבסיסית הוא מלא, נכון ומדויק. .2.2

שינוי בעובדות שפורטו בהצעה  כלעדת המכרזים בכתב על והמציע מתחייב להודיע לו .2.3

 הבסיסית, מיד עם קרות השינוי.

 אופה, שעניינם הקניית זכויות במציע -לא קיים הסכם, הסדר או הבנה, בכתב או בעל .2.4

(, שלא צורפו הבסיסית בהצעה מתואר שהוא)כפי  במציע האחזקות במבנה שינוי

 להצעה הבסיסית. 

ו כל דרישה או תביעה מהמדינה בקשר להוצאות הכרוכות מציע ולא תהיה לאין ל .2.5

 בהשתתפותו במכרז, כולן או חלקן.

על טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז,  המציע חתימת .2.6

אין באמור בסעיף המציע מסכים כי ועל ההצעה כפי שצורפה על ידינו. , כפי שפורסמו

לעיל כדי לשחרר אותו מחתימה על אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש 

 על פי מסמכי המכרז.

הדרושות והנחוצות להגשת הצעה למכרז,  את כל הבדיקות המציע מצהיר בזה כי ערך .2.7

את כל הגורמים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות במתן השירותים וכי  ןוכן בח

 . גיבש את הצעתו/הצעותיו הכספיות במסגרת הליך התיחורבהתאם לכך 

כי הצעתו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים, המציע מצהיר בזה  .2.8

ילוי פרטי הצעתו ולא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים מתחייב למנוע את ג הואו

 אחרים במכרז בפרט.

לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר  סמכותה של ועדת המכרזיםלהמציע מודע  .2.9

כי לא תהיינה לו כל טענה או דרישה  המציע מאשרהגשת ההצעות במכרז. בהתאם 

 בקשר לביטול המכרז. 
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וכן בהשלמת  השר באישוראות המכרז מותנה מימוש תוצלכך שהמציע מודע  .2.10

בהתאם להוראות המכרז על ידנו, ומוותר בזאת על  ההסדרים שיחולו על זוכה במכרז

כל טענה, תביעה ודרישה שעיניינה ביטול הזכייה או קביעת תנאים נוספים למימושה, 

 בנסיבות שבהן לא התמלאו כלל התנאים למימוש תוצאות המכרז.

את  יןקרא בקפידה את כל מסמכי המכרז, על כל נספחיהם, למד והבלאחר שמאשר כי  המציע .3

האמור בהם, ובדק בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, 

 בנספח ה' נתונים הכלוליםועל פרישה ומתן שירותים בהתאם להעשויים להשפיע על הצעתו 

המציע  ,בהתאם .פיהם-על לפעול מתחייבו וכלליו המכרז תנאי לכל מסכים למכרז, הוא

הוראות המכרז  שלאו דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה  תביעות מתחייב כי לא יציג

 . כאמור טענות על מראש אתבז ומוותרוהנספח לרישיון 

 תנאיםהתאם לב המכרז תנאי לקיום הערבות את לחלט סמכות למשרד כימאשר  המציע .4

  .לקיים הליכי אכיפה בהתאם לחוקלמשרד סמכות ובנוסף או לחילופין  ,במכרז המפורטים

 שפרטיו להלן: –במועד הגשת ההצעה המציע הינו בעל "רישיון מתאים" כהגדרת מונח זה במכרז  .5

 מספר הרישיון: _________________; .5.1

 _________________; סוג הרישיון: .5.2

 ._________________ תוקף הרישיון: .5.3

 א לחוק14מציע אינו "תאגיד בעל זיקה לחברה" כהגדרתו בסעיף בזאת כי ההריני מצהיר  .6

 .1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב

השירותים  לפרישת התשתית ולמתן הנדרשים האמצעים לישנם ברשותו כל מצהיר כי המציע .7

למכרז(, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים,  'יאנספח בהתאם להוראות הנספח לרישיון )

למימוש הזכייה בהתאם יפעל  הואמתחייב כי אם יזכה במכרז וכל הציוד וכוח האדם הנדרש, 

 המפורטותוראות העל פי ה( ועיקרי ההסדרים שיחולו על זוכה במכרז) למכרז' ה פרקלהוראות 

, כפי שיעודכן על למכרז 'יא נספחפי  המעודכן )לאחר צירוף הנספח לרישיון שיערך על ברישיונו

בדבר תוצאות המכרז,  ידי המשרד לאחר הליך ההבהרות למסמכי המכרז וכן לאחר ההודעה

 וימלא את כל תנאיו.ככל שידרש( 

 הכספי התיחור להליך המציע נציגי .8

 :התיחור להליך נה/הראשון המציע ת/נציג של ה/פרטיו להלן .8.1

 __________________; :בעברית שם .8.1.1

 __________________; :באנגלית שם .8.1.2

 __________________; :זהות' מס .8.1.3

 __________________; :אלקטרוני דואר .8.1.4

 __________________; :עסקית כתובת .8.1.5

 __________________; :נייח טלפון .8.1.6

 __________________; :נייד טלפון .8.1.7
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 :התיחור להליך ה/השני המציע ת/נציג של ה/פרטיו להלן .8.2

 __________________; :בעברית שם .8.2.1

 __________________; :באנגלית שם .8.2.2

 __________________; :זהות' מס .8.2.3

 __________________; :אלקטרוני דואר .8.2.4

 __________________; :עסקית כתובת .8.2.5

 __________________; :נייח טלפון .8.2.6

 __________________; :נייד טלפון .8.2.7

הם מפורטים לעיל, רשאים להתחייב / גב' ________ ומר / גב' _______, שפרטי מר .8.3

על  שתוגשל הצעה בכ לראות וישלכל דבר ועניין במסגרת הליך התיחור,  בשם המציע

 , על כל המשתמע מכך. המציעידי -ידם במסגרת הליך זה כאילו הוצעה על

 של בזהותם או בפרטיהם שינוי בדבר המכרזים לוועדת מיד להודיע מתחייב המציע .8.4

 .לעיל המפורטים נציגיו של

תצהיר זה להצעה הבסיסית כמוהו כחתימתי, בשם המציע, על כל עמוד מעמודי ההצעה  צירוף .9

 הבסיסית. 

 .למכרז 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .10

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .11

 

       _________________ 

 חתימה            

 

 עו"ד אישור

 

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

 את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

ו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעיל

 

   

 

 

 

_______________ 
 

 "דעו_________, 
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 1976-אישורים ותצהיר בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – להצעה 3 'מסטופס 

 ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לצורך סעיף 

לומר , לאחר שהוזהרתי, כי עליי    , נושא ת.ז. מס'    אני הח"מ, 

 בזה בכתב כדלקמן: ה/לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר ה/את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

]*יש לנקוב בשמו "( המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ )להלן: " .1

 מכרז מס'ל, הוא מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עוסק מורשה[שהמלא של המציע כפי 

רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת  להרחבת 2021/1רמ

 .נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית רשתות

 [חברהב ה/המצהיר ת/]יש לנקוב בתפקיד אותו ממלאכ___________ במציע  ת/הנני משמש .2

עובדות מושא תצהירי זה מכוח היותי מורשה לעשות כן מטעמו, ומכוח היכרותי את ה נת/ונותן

 התצהיר.

 בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, מתקיימים כל אלה במצטבר: ה/אני מצהיר .3

במקום  √]המציע יסמן נכון למועד הגשת ההצעות במכרז, המציע ובעל הזיקה אליו  .3.1

 הרלוונטי[

 ( ( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 2לא הורשעו ביותר משתי

וחוק שכר  1991-"(, התשנ"אחוק עובדים זריםוהבטחת תנאים הוגנים( )להלן: "

 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

  ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מי2הורשעו ביותר משתי ) נימום, אך נכון

 ( לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1למועד הגשת ההצעות חלפה שנה אחת )

 ( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי )

( לפחות ממועד 1הפירוט דלהלן, ונכון למועד הגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ההרשעה האחרונה.

 ה פירוט העביר מס"ד

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה 

 ]חודש ושנה[

1.   

2.   

3.   

4.   

 .*מספר השורות הנו להמחשה בלבד

כמשמעותם בחוק עסקאות גופים  –" בעל זיקה"-" והורשעזה: " 3.1לצורך סעיף 

 .1976-תשל"והציבוריים, 
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 במקום הרלוונטי[ √נכון למועד הגשת ההצעות במכרז ]המציע יסמן  .3.2

  להלן:  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף(

 ( לא חלות על המציע. "חוק שוויון זכויות"

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא  9הוראות סעיף

ייב, גם עובדים, נכון למועד הגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתח 100-מעסיק יותר מ

( כי יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים iכדלקמן: )

לשם קבלת  -לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

( כי פנה בעבר למנהל הכללי של משרד העבודה iiהנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין )

לחוק שוויון  9רתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף הרווחה והשירותים החב

 ( לעיל, קיבל ממנו הנחיות בעניין ופעל ליישומן. iiזכויות בהתאם להוראות סעיף )

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  - "מעסיקזה: " 3.2לצורך סעיף 

לעיל, זה  3.2המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי יעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף 

ממועד הגשת  ימים 30משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  ית/למנכ"ל

  ההצעות במכרז.

 .לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לטופס זה מצורפים אישוריםבצרופה א'  .4

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

                 _________________ 

 תימהח              

 

 עו"ד אישור

 

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

 את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

ו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת

 חברהההריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם כמו כן בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעיל

 לצורך המכרז. הולחייב
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 1976-אישורים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 3 'מסצרופה א' לטופס 

 

 :להצעתו 3מס' המציע יצרף לטופס 

 
ספרים כדין בהתאם בדבר ניהול  רואה חשבון ישראליאו  ,יועץ מס ,שומהאישור תקף מפקיד  .1

, או לחילופין אישור תקף מאת וחוק מס ערך מוסף [נוסח חדש]להוראות פקודת מס הכנסה 

  .מי מהגורמים הנ"ל בדבר פטור מניהול ספרים כאמור

 -וכן

בדבר דיווח לפקיד השומה על  רואה חשבון ישראליאו  ,יועץ מס ,אישור תקף מפקיד שומה .2

  הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
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 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית –להצעה  4מס' טופס 

 תאריך: _________

 לכבוד 

            ורשות התחרות משרד האוצר, של משרד התקשורתמשרדית -ןועדת המכרזים הבי

 

להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים  2021/1רמ מכרז מס'הנדון: 

רו"ח בדבר אישור  -לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית 

 איתנותו הפיננסית של המציע

 

 "( הרינו לאשר כדלקמן:התאגידלבקשתכם וכרואי החשבון של ____________ )להלן: "

 

 הננו משמשים כרואי החשבון של התאגיד משנת _________.  .1
 

 2.214-ו 2.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

של התאגיד ליום / לימים ]מחק את המיותר[ חות הכספיים המבוקרים / סקורים "הדו .2.1
ח רואי החשבון המבקרים נחתם "_____ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. דו

 ביום / בימים _______.

של התאגיד ליום / ימים ]מחק את המיותר[ חות הכספיים המבוקרים / סקורים "הדו .2.2
ח רואי החשבון "דו________ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי חשבון אחרים. 

 המבקרים האחרים נחתם/ו ביום / בימים ________.
 

 3.2 3.2-ו 3.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .3

ח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב "דו .3.1
 רת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.להע

ח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה "דו .3.2
 להלן. 4זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

 
 25.1.7בסעיף  הסף שנקבעחות הכספיים האמורים לעיל, התאגיד עומד בתנאי "בהתאם לדו .4

 15.למכרז

 בכבוד רב,

 

________________ 

 רואי חשבון

 הערות: 

  נוסח זה נקבע בתיאום עם הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון
 . 2020 דצמברב ,של לשכת רואי חשבון בישראל

 רואי החשבון יודפס על נייר לוגו של משרד. 

                                                 
 חות"הדוחות הכספיים כאמור, הינם הדויצורף אישור רוה"ח שלפיו  31.12.2020ככל שמועד הדיווח קודם ליום  14

 תאגיד.העדכניים ביותר של הסקורים  /המבוקרים 
הצעה, ל בפרק ב' 5.1 בסעיף המפורטיםלפי העקרונות החשבונאיים וכללי הדיווח המפורטים "ההון העצמי" יחושב  15

 .הון, קרנות ועודפיםויכלול 
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 אספקת שירות על גביהןותשתיות מתקדמות תצהיר בדבר ניסיון קודם בפרישת  – להצעה 'א5מס' טופס 

ק, ח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחואני ה

 כדלהלן: )ניסיון קודם( למכרז,  25.1.8על עמידה בדרישות תנאי הסף שנקבע בסעיף היר/ה בזה בכתב מצ

"( ליתן תצהיר זה כחלק מההצעה במסגרת מכרז החברהשל _______________________ מספר זיהוי ______________ )להלן: " האני מוסמך/ת מטעמ .1

 .רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית הרחבתל 2021/1רמ מס'

  :1, כדלקמןלפחות₪ מיליון  10בהיקף של לפחות פרויקט תשתיתי אחד  מההקי חברההבחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה  .2

 מס'
שם 

 הפרויקט 

מועד השלמת 

 ההקמה

מועד קבלת 

אישור הרשות 

]יש  הקמהל

לציין את 

הרשויות שנתנו 

את אישורן 

 לפרויקט[

מועד 

תחילת 

ההפעלה 

השוטפת 

של 

 הפרויקט

 פירוט

אחריות 

המציע 

 בפרויקט

 היקפו הכספי של הפרויקט

איש קשר לבירורים אשת/

מטעם מזמין הפרויקט ופרטי 

 2עמועמה/התקשרות 

1.         

2.         

                                                 
 להלן. 4להלן, משמעותם תהיה בהתאם להגדרה המפורטת בסעיף  4מונחים הנזכרים בסעיף זה ובטבלה שלהלן אשר נקבעה לגביהם הגדרה בסעיף  1
 יש לציין: שם מלא, תפקידו של איש הקשר אצל מזמין הפרויקט, מספר טלפון ליצירת קשר, וכתובת דואר אלקטרוני. 2



 

 

 למכרז. 'ב5מס'  טופסבנוסח  להצעה 'א5טופס מס' בחוו"ד רו"ח בעניין היקפים כספיים המוצגים מצ"ב  .3

 תוהגדר .4

 היה אחראי לעבודות הקמה שבוצעו והושלמו במהלך תקופת הניסיון; -" הקים" .4.1

פרויקט תשתית שעיקרו באחד התחומים הבאים לפחות: אנרגיה, מים, ביוב, כבישים, תחבורה או תקשורת, שהקמתו הושלמה ואושרה על  -"פרויקט תשתיתי" .4.2
 ת ההצעה; ידי הרשויות המוסמכות הרלוונטיות, והוא נמצא בהפעלה שוטפת במועד הגש

לעניין זה יחושבו תשלומים עבור פעילויות שנדרשו במישרין לצורך הקמה של הפרויקט התשתיתי במהלך תקופת הניסיון, לא  -" לפחות₪ מיליון  10היקף של " .4.3
ההיקף הכספי יכלול תשלומים  –הקים את פרויקט התשתית עבור עצמו )ולא עבור מזמין חיצוני(  , או קבלן המשנהבעל השליטה בו ,כולל מע"מ. ככל שהמציע

לו שכר לאחרים וכן כספים שהשקיע בתקופה האמורה בפעילויות הנדרשות במישרין לצורך הקמה של פרויקט התשתית, לא כולל מע"מ. תשלומים לאחרים יכל
  .עבודה לפועלים )כגון שכר מנכ"ל, סמנכ"ל וכיו"ב( עבודה לפועלים אך לא יכללו שכר שאינו שכר

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 :על החתוםולראיה באתי 

 

 

 חתימת מוסר התצהיר   תאריך
 חתימה מטעם המציע(ה מורשי/)מורשה

 

 אישור

מר/גב' _________, בעל ת.ז. ________  -________( ה"ה, מר/גב' _________, בעל ת.ז. ________ והנני מאשר כי ביום ________ התייצב בפני, עו"ד _________ )מ.ר. 

 תהיינה/כן יהיה/ו תעשינה/להצהיר אמת וכי אם לא יעשה/ו הן/כי עליו/הם הן/המוכר/ים לי באופן אישי, המוסמך/ים לחתום בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם /

 ועים בחוק, אישר/ו בפניי נכונות ההצהרה דלעיל וחתם/ו עליה.לעונשים הקב צפויות/צפוי/ים

 

 

 שם עורך הדין וחתימה  תאריך



 

 

 

 א להצעה5היקפים כספיים המוצגים בטופס מס' בעניין רו"ח  חוו"ד – להצעה 'ב5מס' טופס 

 _______________ תאריך:

 לכבוד

 [ המשנה )לפי העניין*(קבלן /]שם המציע __________

 

 

חוות דעת רואה חשבון על הצהרת מנהלי מציע במכרז, אודות מידע ממערכת הכספים של הנדון: 

 המציע 

 

 

בדבר עמידה בתנאי "(, המציע)להלן: "_________  של הנתונים הכספיים בהצהרה את ביקרנו

 זיהוי לשם בחותמתנו ומסומנת המצורפת לחוות דעת זו, למכרז)ניסיון קודם(  25.1.8 המופיע בסעיף

 על הנתונים הכספיים דעה לחוות היא אחריותנומציע. ה הנהלת באחריות היא הצהרה זו. בלבד

 .ביקורתנו על בהתבסס ל,"הנ בהצהרה

 לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים על פי .בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 מוטעית הצגה ל"הנבהצהרה  שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה, הביקורת את

 אנושבהצהרה.  ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת הביקורת .מהותית

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים

 

את , המהותיות הבחינות נאות, מכל באופן פיםמשק הנתונים הכספיים בהצהרה הנ"ל, לדעתנו

 האמור בהצהרת המציע, בהתאם לרשומות עליהן התבסס.

 

 בכבוד רב,      

 

________________________ 

 

 רואי חשבון   

 הערות: 

  הוועדה לקביעת נוסחי חוות דעת מיוחדים ואישורי רואי חשבון נוסח זה נקבע בתיאום עם
 . 2020 דצמברב ,של לשכת רואי חשבון בישראל

 רואי החשבון יודפס על נייר לוגו של משרד.  
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  'א' להצעה הינו ניסיון של קבלן משנה, יש להחליף את 5ככל שהניסיון המוצג בטופס מס
 המונח: "המציע", במילים: "קבלן המשנה".

 

 התחייבות קבלן משנה –להצעה  6מס' טופס 

 [לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף המקצועי בה קבלן משנה הוצגכל ש]יצורף להצעה כ
 

 המוצג בהצעת__________, תאגיד __ 'מס____________, ____ הח"מ, ואנ
 2021/1רממס' ", בהתאמה( המציע למכרז המציע"" וקבלן המשנה"______________________ )

לקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ו
 "(, מאשרים ומתחייבים בזה כדלקמן:המכרז)" מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

להצעה הוא ניסיון מקצועי של קבלן  א'5מס'  בטופסאנו מאשרים כי הניסיון המקצועי שהוצג  .1

 הנ"ל מדוייק, נכון, ונאמן למציאות.  א'5מס'  בטופסהמשנה, וכי המידע המפורט 

אנו מכירים את הוראות המכרז, לרבות כלל ההוראות המחייבות בעניין פרישת הרשת ולוחות  .2

ומעוניין לבצע הזמנים להשלמת הפרישה וחיבור משקי הבית, ואנו מאשרים כי קבלן המשנה יכול 

את עבודות הפרישה עבור המציע בהתאם להוראות המכרז, ולא קיימת מניעה לפי דין או אחרת 

 להשתתפות קבלן המשנה בהצעת המציע.

אחד הזוכים במכרז ורישיון המציע יורחב בהתאם מציע כשר יאשר את ההכרזה על הככל שה .3

ת הקבלניות הנדרשות לצורך פרישת להוראות המכרז, קבלן המשנה יבצע עבור המציע את העבודו

שא רשת הסיבים, והכל בהתאם להוראות המכרז. בהתאם אנו מתחייבים כי קבלן המשנה י

 .ביצוע העבודות הנ"ל והשלמתן עד למועד שנקבע במכרזל , יחד עם המציע,באחריות מלאה

מתקדמת, בין קבלן המשנה לבין המציע קיים הסכם קבלנות משנה למתן שירותי פרישת רשת  .4

 ערוך בהתאם להוראות שלהלן:

עד להשלמת הפרישה של הרשת וחיבור משקי הבית, הסכם קבלנות המשנה יעמוד בתקפו  .4.1

בהתאם להוראות המכרז ולהנחיות שתמסרנה למציע על ידי ועדת המכרזים ומשרד 

 ;התקשורת מעת לעת

רשת הסיבים לפרישת  שא באחריות מלאהקבלן המשנה יוסכם כי הבהסכם קבלנות המשנה  .4.2

כלפי מדינת  , ביחד ולחוד עם המציע,מכרזהמסמכי בהתאם להוראות ולחיבור משקי הבית 

ישראל וכלפי ועדת המכרזים וכלפי כל משרד, רשות או גורם שימונה מטעם המדינה בקשר 

בהסכם קבלנות המשנה כהתחייבות  שולבה. הוראה כאמור עם העבודות שבמוקד המכרז

 לטובת צד ג';

ומשרד  ועדת המכרזיםלעבוד במישרין מול  התחייב קבלן המשנההסכם קבלנות המשנה ב .4.3

התחייבות כאמור  עבודות הפרישה.פעולה באופן מלא במסגרת  םולשתף איתהתקשורת 

 צד ג'. בהסכם קבלנות המשנה כהוראה לטובתשולבה 

 

 :החתום על נובא ולראיה

____________________ 

 קבלן המשנה
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 "דאישור עו

 כי בזאת ת/מאשר_______________  כתובת. _________ ר.מ______________  מ"הח אני

 2021/1רממס'  בקשר עם מכרז ועניין דבר לכל קבלן המשנה את לחייב מוסמכים דלעיל החותמים

מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות  להרחבת רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת

את קבלן  חייב. בהתאם, הטופס שלעיל נחתם כדין וממתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

 .המשנה לכל דבר ועניין
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 פרק ג' להצעה הבסיסית 

להסרת חשש בדבר קיומן של והתחייבויות תצהירים 
 העלולות לסכל את קבלת ההצעהנסיבות 
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שעלולות נסיבות  שלן קיומ בדבר חשש להסרתוהתחייבויות  תצהירים – להצעה 7מס'  טופס

 לפגוע ביכולתו של המציע לבצע את העבודות ולספק את השירות בעקבות זכייה במכרז

 והתחייבויות תצהיראת ה ת/מוסר,    ת.ז. מס'  ת/, נושא   אני הח"מ, 

הוא שהמלא של המציע כפי ]*יש לנקוב בשמו "( המציעבמסגרת הצעת _____________ )להלן: " שלהלן

להרחבת רישיון לפרישת רשת  2021/1רמ מכרז מס'ל, מופיע בתעודת ההתאגדות/תעודת עוסק מורשה[

מתקדמת ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות 

 .כלכלית

 

לעונשים הקבועים בחוק,  ה/לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי

 בזה בכתב כדלקמן:ת /ומתחייב ה/מצהיראני 

 

 הצהרות לעניין בעלי השפעה ניכרת על המציע, וגורמים שלמציע השפעה ניכרת עליהם .1

 במציע: בעלי השפעה ניכרת /18פירוט בעלי השליטה .1.1

/  חברהה שם "דמס

 יחידה

 מזהה מספר

/  הרלוונטי במרשם

 זהות מספר

האחזקה באמצעי שליטה  אחוז

 העניין בעל אם במפורש לציין)נא במציע 

 ניכרת השפעה בעל או שליטה בעל הוא

 (במציע

1.    

2.    

3.    

4.    

 
 

 או בעל השפעה ניכרת עליהן: ןבה 19המציע הוא בעל שליטהשחברות פירוט  .1.2

 מזהה מספר  חברהה שם "דמס

  הרלוונטי במרשם

של המציע האחזקה  אחוז

 לציין)נא  בחברהבאמצעי שליטה 

המציע הוא בעל שליטה או  אם במפורש

 בעל השפעה ניכרת 

1.    

2.    

3.    

4.    

                                                 
  .1982-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"בחוק ל 1"שליטה" כמשמעה בסעיף  18
 .1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"בל 1"שליטה" כמשמעה בסעיף  19
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 הצהרות בדבר קיומם של הליכים פליליים הקשורים למציע .2

נגד המציע, בעל השפעה ניכרת לא נפתחה השנים אשר קדמו למועד הגשת ההצעות  5במהלך 

התקיימה כנגדו ולא  ,במציע, או נושא משרה במציע, חקירה פלילית או חקירת רשות מוסמכת

או  ,לו במסגרתה נמצא אשם או חייב בעבירות אשר יוחסושחקירה או ניתנה כנגדו הכרעת דין 

 לן:למעט כמפורט להניתן כנגדו גזר דין או הוגש כנגדו כתב אישום, 

פרטיו המזהים של הגורם  מס"ד

)הקשר שאליו מיוחסת העבירה 

 למציע, שם מלא, מספר מזהה(

  י ההליךפרט

, סוג ההליך, סעיף[המספר וחוק ה]שם  העבירה)פירוט 

 הרשות שבפניה מתברר ההליך, מועד פתיחת ההליך

 וכיו"ב(

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 ענייניםהצהרות להסרת חשש לקיומם של ניגודי  .3

נכון למועד הגשת שבזאת  ה/מצהיר אני, שערך המציע, לפי מיטב יכלתובדיקה וחקירה מ .3.1

עניין  לנושאי המשרה בו, למי מבעלי השליטה או ההשפעה הניכרת בו, כל, מציעההצעה אין ל

עניינים או בחשש  דבניגו םדיעמהעסקי, מקצועי, כלכלי, משפחתי, אישי או אחר העלול ל

מענקים כספיים לפרישת  לקבלת 2021/1רמ מס'מכרז כתוצאה מהשתתפות בלניגוד עניינים 

ביחס לחובות , או מכרזב רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

ליצור חשש לניגוד עניינים למכרז(, או  'יאבנספח שתוטלנה על הזוכים במכרז )לרבות כאמור 

 .אמורכ

 לחילופין, המציע יפרט להלן סוגיות שעלולות לעורר חשש לניגוד עניינים:

פרטיו המזהים של הגורם  "דמס

שלגביו עלולים להתעורר 

)הקשר למציע,  ניגודי עניינים

 שם מלא, מספר מזהה(

הקשר שכתוצאה 

ממנו עלולים 

להתעורר ניגודי 

 עניינים

מפורט בדבר החשש  תיאור

 םלקיומם של ניגודי ענייני

1.    

2.    

3.    

4.    
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וכן  פםבתוק הרישיון יעמדוכל אימת שההצעה וש, ת בשם המציע/מתחייבמצהיר/ה ו אני .3.2

 על פי העניין, כדלקמן: ם, אף אם פג תוקפרישיוןבכל עניין הנוגע להצעה ו/או ל

לעיל, על התחייבות להיעדר  3.1חתים כל אחד מהגורמים המנויים בסעיף המציע י .3.2.1

 ניגודי עניינים בהתאם להוראות המכרז.

קשר עסקי, מקצועי, כלכלי,  )לרבות בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים כמפורט לעיל .3.2.2

לעיל העלול לעורר  3.1שיש למי מהגורמים המנויים בסעיף משפחתי, אישי או אחר 

, תוך וועדת המכרזיםל על כך בכתב ובאופן מיידי המציע יודיעחשש לניגודי עניינים(, 

 פעל בהתאם להנחיותיה.ילעניין, ונטי וומידע הרלוכל  הצגת הסיבות לחשש

שיונו כתוצאה ילמפרע כל הגבלה ותנאי שיוטלו עלינו או ישולבו בר מאשר המציע .3.2.3

 מקיומו של חשש לניגודי עניינים וכנדרש לצורך נטרולו. 

 לעיל 3.1מי מהגורמים המנויים בסעיף מצב שעלול להעמיד  יווצרבו שבכל מקרה  .3.2.4

בכתב  וועדת המכרזיםעל כך ל המציע יודיעבניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים, 

 .הפעל בהתאם להנחיותייללא כל דיחוי בכתב וו

 

 בדבר הליכים מהותיים הקשורים למציע הצהרות .4

רגל, כינוס נגד המציע או נגד בעל השפעה ניכרת בו הליכי פשיטת לא נפתחו מצהיר/ה ש אני .4.1

כונס נכסים או , ולא מונה למי מהנ"ל אורגניזציה, או כל מצב דומה-נכסים, פירוק או רה

 ;פירעון ילהיות חדל כוהפ והם לאמפרק, זמני או קבוע, 

 ;פעולה לפירוק לא יזמוהמציע או בעל השפעה ניכרת בו, מצהיר/ה ש אני .4.2

המציע  ,שינוי מבנילאו תאגידי מיזוג לפעול ל המציע ככל שיהיה בכוונתאני מתחייב/ת ש .4.3

 ;פעל בהתאם להנחיותיהיבדבר כוונה כאמור, ו בכתבומראש עדכן את הוועדה י

תושב או אזרח של מדינה שאין לה בו אינם בעל השפעה ניכרת וכל המציע מצהיר/ה ש אני .4.4

 ;יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל

 אחרת עילה כל של התקיימותהאו על  חריגים אירועיםעל  מציעלא ידוע למצהיר/ה ש אני .4.5

לקיים  הפיננסית או המקצועית יכולתושיש בהם להשפיע על עמידתו בתנאי הסף למכרז, או 

נסיבות או תהליכים וכרז כזוכה במכרז, או על המציע יאת הרישיון כפי שיעודכן ככל ש

 .העשויים לסכל את השתתפותו במכרז

את האישור שקיבלו מוועדת המכרזים  לטופס זהיצרפו ניכרת הם השפעה יבעלי רישיון שמתקיימת בינ *

הם השפעה ניכרת )ככל יבעקבות בקשתם המשותפת להגשת הצעות מטעם חברות שמתקיימת בינ

 .שהבקשה הוגשה בהתאם להוראות המכרז וניתן לגביה אישור הוועדה(

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

                 _________________ 

 חתימה              
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 עו"ד אישור

 

, , מ.ר. ___________________הח"מ, עו"ד __ בפני הופיע__________  ביום כי ת/אשרמ נניה

 את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה.ז. ת ת/ושאגב' ___________ נ/רמ

ו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת

 חברההריני מאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם הכמו כן בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעיל

 לצורך המכרז. הולחייב
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 ' להצעה הבסיסית דפרק 

 ערבות המכרזנוסח 

 

של ההצעה הבסיסית, ערבות  3למכרז, המציע יצרף לקלסר מס'  25.1.9להוכחת עמידתו בסעיף 

ביטוחית או בנקאית אוטונומית שהונפקה לבקשתו על ידי בנק או חברת ביטוח ישראליים, ערוכה 

 למכרז. 26בהתאם להוראות סעיף 
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 'ג נספח

 אוטונומיתביטוחית /בנקאית ערבותנוסח 

 []הערבות תונפק על ידי בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית, לבקשת המציע ותצורף להצעה

 

 תאריך ______________

 לכבוד
 התקשורתמשרד  -מדינת ישראל 

 23רחוב יפו 
 ירושלים

 

רישיון לפרישת רשת מתקדמת  להרחבת 2021/1רממכרז מס'  -  ערבות אוטונומית מס.הנדון: 
 ולקבלת מענקים כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

 

אנו  "(המבקש)" [המציע שם את למלא]יש  _____________________________ על פי בקשת .1

אשר לסילוק כל סכום  בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, כלפיכם אתערבים בז

שקלים חדשים  חמש מאות אלףעד לסך של המכרז שבנדון  בקשר עם המבקשמאת בכתב תדרשו 

 .יחד עם הפרשי הצמדה שיחושבו בהתאם להוראות שלהלן ,"(סכום הערבות)" ₪( 00,0005)

 לצורך ערבות זו: .2

משמעו מדד המחירים לצרכן הכולל את מדד הירקות והפירות,  - "המדד" אומדד המחירים לצרכן" "

 אשר מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.

יושלם במסגרת , בשיעור של ]2021נת ש אוקטוברמשמעו המדד שהתפרסם בחודש  -" מדד הבסיס"

 דות.נקו [הבהרה למסמכי המכרז

 משמעו המדד האחרון שפורסם לפני מועד ביצוע תשלום מכח ערבות זו. -" המדד החדש"

ככל שבעת ביצוע תשלום כלשהו מכח ערבות זו, המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, אזי יוגדל סכום 

הערבות בשיעור השווה לשיעור הגידול שחל במדד החדש ביחס למדד הבסיס. ככל שהמדד החדש 

 יס או נמוך ממנו, לא יחול שינוי בסכום הערבות. שווה למדד הבס

לפי דרישתכם  מסכום הערבותסכום כל אנו מתחייבים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם  .3

דרישתכם לביצוע תשלום יכולה להתבצע ביחס  ממועד קבלתה. ימים( 7) שבעה הראשונה בכתב, תוך

לסכום הערבות כולו או חלקו, ואנו נשלם את הסכומים בהתאם לדרישתכם, ובלבד שסך כל 

 התשלומים לא יעלו על סכום הערבות.

 דרישת תשלום בכתב מכח ערבות זו תישלח על ידכם בדואר לכתובתנו: .4

כתובת הבנק /  את ]יש למלא_________________________________________________ 

. דרישת תשלום שתשלח או תתקבל במשרדינו באמצעות פקסימיליה או דואר חברת הביטוח[

 אלקטרוני לא תיחשב דרישה בכתב לצורך ערבות זו, ובהתאם לא תכובד על ידנו.

להסביר את החובה להטיל עליכם ואין בה , ית, בלתי מותניתהתחייבותנו מכח ערבות זו היא אוטונומ .5

או  ה באופן כלשהו או לדרוש את הסכום תחילה מהמבקשלבסס להוכיחה אולפרטה, , דרישתכםאת 

 .לפתוח בהליך משפטי כלשהו כנגד המבקש
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לוטה של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום יכי ח ,מוצהר בזאת .6

 שלא חולט.

 .או העברה ללא אישורנו מראש ובכתב כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה  .7

ותוארך בסיומה באופן אוטומטי לתקופה בת עשרים  31.01.2023 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .8

( חודשים, אלא אם תתקבל בכתובתנו הנ"ל הודעה בכתב חתומה על ידכם, אשר מורה לנו 24וארבעה )

ת הערבות באופן אוטומטי לתקופה כאמור או שנקצבה בה תקופת הארכה אחרת, שלא להאריך א

בת רצופה סך כל תקופות ההארכה שיקבעו בהודעתכם כאמור לא יעלו על תקופה  .אחת או יותר

  .( חודשים24עשרים וארבעה )

 לדין הישראלי. ףכפו יהיהכתב ערבות זה  .9

 .זו ערבות של בהארכתה או במימושה הכרוכה הוצאה בכל יישא מבקשה .10

 

 ,בכבוד רב

 

____________________________________________________________ 

     / חתימות + חתימה מטעם מנפיק הערבותחתימה  / מורשי שם מורשה 
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  ׳ד נספח

 הכספית ההצעה טופס - להצעה 8' מס טופס

טופס ההצעה  - 2021/1נספח ד' למכרז רמ שכותרתו " Excel-מצורף על דרך ההפניה לקובץ ה

 לתיבת יוגש לא הכספית ההצעה טופס .www.moc.gov.il: משרד בכתובתהכספית" באתר ה

במועד שיקבע להליך  המקוונת התיחור למערכת המציע ידי על יוזן אלא ההצעות הגשת במועד המכרז

  לכל היותר משעת פתיחתו של הליך התיחור. שעות שלושהתיחור ולא יאוחר מ

 

 הכספיתה האופן הגשת הצע

 תבוצע באופן הבא:  Excel-ההזנת ההצעות בקובץ 

 . בלבד הצעה כספית אחת בטופס תכלולכל שורה  .1

שבסך הכול קיימות  קיים מספור של ההצעות על פי סדר נומינלי, כךשל הטופס  Aבעמודה  .2

הצעות. לא ניתן לשנות את מספר ההצעה שמופיעה בגיליון, ולא ניתן להוסיף הצעות  1,000עד 

 מראש. בו נוספות מעבר לאלה שהוכנסו 

 הצעות.  1,000בטופס אין חובה למלא  .3

 המענק המבוקש עבור ההצעה בכללותה. סכוםיש להזין את  של הטופס Bבעמודה  .4

יש לכתוב את מספרי האזורים הסטטיסטיים  ( של הטופסכולל) CX לעמודה Cבין עמודה  .5

 D, השני יוכנס בעמודה של הטופס Cהכלולים בהצעה, כאשר האזור הראשון יוכנס בעמודה 

 וכן הלאה, מבלי לדלג על תאים.של הטופס 

 

בע במועד שיק* מציע שמעוניין להזין את הצעותיו למערכת התיחור באופן ידני רשאי לעשות כן, 

בהתאם להליך התיחור ולא יאוחר משלוש שעות לכל היותר משעת פתיחתו של הליך התיחור, 

 לעיל.כמפורט להוראות בעניין אופן הגשת ההצעה הכספית 

 

       
 

 

 

 

 

 

  

http://www.moc.gov.il/
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 נספח ה'

פירוט אזורי התיעדוףו מידע בדבר מספר משקי הבית בכל אזור סטטיסטי  

מספר משקי הבית  – 2021/1מנספח ה' למכרז רשכותרתו " Excel-מצורף על דרך ההפניה לקובץ ה

 .www.moc.gov.il: " באתר המשרד בכתובתעדוףיופירוט אזורי הת בכל אזור סטטיסטי
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 נספח ו'

 דוגמאות לפרק הליך התיחור הכספי

 התיחור:דוגמא לשלב א' של הליך 

עדוף, ושאר יהם אזורי ת 1-30. אזורים משק בית אחדאזורים במכרז ובכל אזור  100נניח כי יש 

המקסימלי שנקבע   הרף₪.  7,000סך הסכום בקופה . (31-100) עדוףיהאזורים במכרז אינם אזורי ת

 הצעות כדלהלן: ארבעלמכרז התקבלו . 300הוא 

 ₪. 3,000בסכום מבוקש של  20-1אזורים הצעה א':  -

 ₪; 4,800בסכום מבוקש של אזורים(  50)סך הכל  75-31-ו 1-5הצעה ב': אזורים  -

 ₪; 4,200בסכום מבוקש של אזורים(  47)סך הכל  75-31-ו 27-26הצעה ג': אזורים  -

 ₪; 240בסכום מבוקש של  27-26הצעה ד': אזורים  -

ליחס היעילות השולית הריאלית. ויחס היעילות השולית שווה  1בסבב הראשון, מקדם הפרישה הוא 

המקסימלי לאחר ביצוע כל  רףהשימו לב, יחס היעילות השולית הריאלית הוא היחס שנבחן אל מול 

למכרז( ואילו יחס היעילות השולית הוא היחס שלפיו בוחרים איזו הצעה  48.4.3 פעולת חישוב )סעיף

 :זה יהיו. יחסי היעילות בסבב למכרז( 48.4.5להכניס לסל ההצעות )סעיף 

 ;150יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;96יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;89יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

 ;120' שווה דיחס היעילות של הצעה  -

 בסבב זה, הצעה ג' תוכנס ראשונה לסל ההצעות. 

 היעילות יהיו כעת:לאחר הכנסת הצעה ג' תערך פעולת החישוב מחדש. יחסי 

 ;150יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;960יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 אינסוף )תרומה שולית של אפס משקי בית(;' שווה דיחס היעילות של הצעה  -

שאין מספיק כסף בקופה להכניס ך ביותר. מכיוון וכעת הצעה א' היא ההצעה עם יחס היעילות הנמ

לאחר סיום הסבב יחושב  , הצעה א' לא תוכנס לסל ההצעות והסבב יסתיים.חדא' גם י-את הצעות ג' ו

. מכיוון ששיעור 4.3%שיעור זה עומד בסבב הראשון על   .הצעותסל השיעור משקי הבית המתועדפים ב

. תוצאות הסבבים לא ישתנו 1-יתחיל סבב חדש בו מקדם הפרישה יהיה גבוה מ 15%זה אינו עולה על 

 )סבב תשיעי(. 1.4-רישה יעלה לעד אשר מקדם הפ

 בסבב התשיעי יחושב יחס היעילות לכל ההצעות כדלקמן:

 ;107יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;92יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;88יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

 ;86' שווה דיחס היעילות של הצעה  -
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 יחושבו יחסי היעילות מחדש:לפיכך הצעה ד' תוכנס ראשונה לסל ההצעות. לאחר מכן 

 ;107יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;92יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;93יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

 לפיכך, תוכנס הצעה ב' לסל ההצעות. לאחר מכן יחושבו יחסי היעילות מחדש:

 ;107יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;וףאינסיחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

' היא ההצעה עם יחס היעילות הטוב ביותר כעת, אך אין מספיק כסף בקופה על מנת לכלול אהצעה 

אותה בסל ההצעות ועל כן הצעה זו לא תיכלל בסל ההצעות והסבב התשיעי יסתיים. בסבב זה נבחרו 

להגדיל ממשיכים . על כן 15%-ונמוך מ 13.5%ועדפים הוא תד', ושיעור משקי הבית המ-הצעות ב' ו

 את מקדם הפרישה.

בו מקדם הפרישה  15-עד הסבב ה 9-הגדלת מקדם הפרישה תימשך והתוצאות לא ישתנו מהסבב ה

 . בסבב זה יחושבו יחסי היעילות כדלקמן:1.7יעמוד על 

 ;88יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;90יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;87יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

 ;71' שווה דיחס היעילות של הצעה  -

 לפיכך הצעה ד' תוכנס לסל ההצעות ראשונה. לאחר מכן יחושבו יחסי היעילות מחדש:

 ;88יחס היעילות של הצעה א' שווה  -

 ;90יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;93יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

 יעילות מחדש:' לסל ההצעות. לאחר מכן יחושבו יחסי האלפיכך תוכנס הצעה 

 ;107יחס היעילות של הצעה ב' שווה  -

 ;93יחס היעילות של הצעה ג' שווה  -

לפיכך, הצעה ג' היא ההצעה בעלת יחס היעילות הטוב ביותר, אך אין מספיק כסף בקופת התמרוץ 

ג' יחדיו ועל כן הצעה ג' אינה נכללת בסל ההצעות והסבב מסתיים. סך משקי -' ואלשלם על הצעות ד', 

 .100%בסבב זה עומד על בסל ההצעות ת המתועדפים הבי

)כאשר מקדם הפרישה הוא  13הסל הזוכה בסבב הקודם, סבב מספר  ,15%-גבוה מ 100%-מכיוון ש

(. על כן ההצעות 9)ואשר תוצאותיו זהות לסבב מספר  הזוכות סל ההצעותל שייקבע ככ( הוא הס1.65

 .13.5%המתועדפים יהיה  ד' ושיעור משקי הבית-יהיו הצעות ב' ו הזוכות
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 דוגמא לשלב ב' של הליך התיחור:

 בתום שלב א' ייתכן מצב בו קיימת חפיפה חלקית בין הצעות שונות בסל, כמתואר בדוגמא להלן:

משקי בית. למכרז התקבלו שלוש הצעות משלושה מציעים  100אזורים במכרז, ובכל אזור  3נניח כי יש 

 שונים כדלהלן:

 ₪. 2,000מבוקש של  סכוםב 1+2אזורים הצעה א':  -

 ₪. 3,000בסכום מבוקש של  2+3הצעה ב': אזורים  -

 ₪.  4,000בסכום מבוקש של  3הצעה ג': אזור  -

ב'. זאת כיוון שלאחר שהצעה א' -בהתאם לשלב א' של המכרז, נכנסו לסל ההצעות וזכו הצעות א' ו

היא מרחיבה את  –של הצעה ג'  היותר מז ךהיעילות השולית של הצעה ב' עדיין נמויחס נכנסת לסל, 

בהצעה  40בהצעה ב' לעומת  30יעילות שולית של יחס הסל בעלות תוספתית נמוכה יותר פר משק בית )

 ג'(.

. לפיכך בשלב השני כל מציע יציע את 2אזור  –ב' וההצעות שלהם כוללות אזור חופף -זכו מציעים א' ו

 500שהוא מוכן להפחית מהצעתו עבור קבלת פטור מפרישה באזור זה. נניח שמציע א' הציע  סכוםה

בתמורה לפטור. במקרה זה מציע ב' יזכה בפטור מפרישה של ₪  700בתמורה לפטור ומציע ב' הציע ₪ 

)על פי  2-ו 1ויפרוש את אזורים ₪  2,000-. לפיכך התוצאות הסופיות יהיו: מציע א' יזכה ב2אזור 

 בלבד. 3( ויפרוש באזור 700פחות  ₪3,000 ) 2,300-הצעתו המקורית(, ומציע ב' יזכה ב

 

 :הצעה מתייתרת

משקי  100אזורים במכרז, ובכל אזור  2יש שלהלן דוגמא המדגימה כיצד הצעה יכולה להתייתר. נניח 

 בית. למכרז התקבלו שתי הצעות כדלהלן:

 ₪. 2,000מבוקש של  סכוםב 1 הצעה א': אזור -

 ₪. 4,500בסכום מבוקש של  1+2הצעה ב': אזורים  -

( נמוך מיחס היעילות השולית של הצעה 20על פי הליך התיחור, יחס היעילות השולית של הצעה א' )

( ועל כן הצעה א' תוכנס לסל ההצעות. לאחר כניסת הצעה א' לסל, העלות התוספתית של 22.5ב' )

והתרומה השולית שלה היא של הסרת הצעה א' מהסל( ב 2,000פחות  4,500)₪  2,500הצעה ב' היא 

משקי בית. בהינתן שהצעה ב' אינה חורגת מרף היעילות המקסימלי, ובהינתן שמגבלת התקציב  100

מאפשרת זאת, בשלב הבא תיכנס לסל ההצעות הצעה ב' אשר מחברת את שני האזורים. הכנסת הצעה 

כתוצאה  ת השולית שלה נמוך מזה של הצעה ב׳.ב׳ לסל מייתרת את הצעה א׳, על אף שיחס היעילו

 מכך מנגנון בחירת ההצעות יוציא את הצעה א' מסל ההצעות.

 

 

 



 

89 

 עלות תוספתית שלילית:

משקי בית. למכרז  100אזורים במכרז, ובכל אזור  3עלות תוספתית שלילית. נניח כי יש ללהלן דוגמא 

 התקבלו שלוש הצעות כדלהלן:

 ₪; 2,000בסכום מבוקש של  1+2הצעה א': אזורים  -

 ₪; 2,200בסכום מבוקש של  2+3 הצעה ב': אזורים -

 ₪; 1,600בסכום מבוקש של  1 הצעה ג': אזור -

מנגנון הבחירה יכניס לסל ההצעות ראשית את הצעה א' שכן יחס היעילות השולית שלה הוא הנמוך 

עילות של אינסוף בהצעה ג' , לעומת יחס י22ביותר. לאחר מכן תוכנס הצעה ב' שלה יחס יעילות של 

. לאחר הוספת הצעה ב' ()שכן כעת להצעה ג' יש עלות, אך היא אינה מוסיפה משקי בית לסל ההצעות

לסל ההצעות, העלות התוספתית של הצעה ג' הופכת לשלילית שכן אם הצעה ג' מוכנסת לסל ההצעות 

הכולל של הצעה  סכוםג', אך ה-היא מייתרת את הצעה א', שכן אזורי הצעה א' כלולים בהצעות ב' ו

הכולל של הצעה א'. לפיכך הכנסת הצעה א והוצאת הצעה ג' יקטינו את סך  סכוםג' נמוך יותר מה

 ₪.  400-ב 1+2+3התשלום הנדרש על מנת לפרוש את אזורים 
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 'זנספח 

  הגרלה נוהל

 ]נוהל זה ישמש לצורך עריכת הגרלות בחלק ב' של שלב התיחור הכספי[

 

 הגרלהועדת  .1

חברי ועדת המכרזים, או נציגים מטעמם, יהיו חברי ועדת ההגרלה. יו"ר ועדת המכרזים או מי 

 מטעמו יהיה יו"ר ועדת ההגרלה.

 

 עבודה נוהל .2

במקרים שבהם על פי המכרז נוצר צורך בקיומה של הגרלה, תשלח ועדת המכרזים למציעים  .א

הרלוונטיים הודעה שתכלול את הפרטים הבאים: מועד עריכת ההגרלה, האפשרות לשלוח נציג 

מטעמם למעמד ההגרלה ופרטים בדבר המקום שבו תיערך ההגרלה )מובהר מראש כי במידת 

 יים באמצעות תקשורת חזותית מרחוק(. הצורך ייתכן כי ההגרלה תתק

מציע שלא ישלח להגרלה נציג מטעמו, מכל סיבה שהיא )ולרבות באם התכוון המציע לשלוח  .ב

נציג מטעמו, אך נבצר מנציגו להגיע למעמד ההגרלה במועד שנקבע במסגרת ההודעה(, יראה 

 כמי שהסכים לקיומה של ההגרלה ללא נציג מטעמו. 

רוטוקול אשר יתעד את מהלך ההגרלה ותוצאותיה. הפרוטוקול ייחתם ועדת ההגרלה תרשום פ .ג

 בידי יו"ר ועדת הההגרלה או בידי מי שמונה על ידי יו"ר ועדת ההגרלה.

 ועדת ההגרלה תיידע את המציעים בדבר תוצאות ההגרלה.  .ד

 שמות המציעים אשר השתתפו בהגרלה יהיו פתוחים לעיון.  .ה

 

 שיטת ההגרלה .3

שימה של המציעים המשתתפים בהגרלה ופתק השתתפות זהה לכל מציע, ועדת ההגרלה תכין ר .א

 שעליו יירשם שם המציע ומספר סידורי.

 כל פתק השתתפות ייחתם בידי חברי ועדת ההגרלה. .ב

 פתקי ההשתתפות יקופלו ויוכנסו לתוך קופסה.  .ג

ן יו"ר ועדת ההגרלה או מי שמונה על ידי יו"ר ועדת ההגרלה ישלוף פתק השתתפות אחד מ .ד

 הקופסה.

יוכרז כזוכה בהגרלה, וכפועל יוצא מכך  -המציע אשר שמו ומספרו יופיעו על הפתק שהוצא  .ה

יוכרז כזוכה בפרישת הרשת ובמתן השירותים באזור החופף. שאר המציעים שהשתתפו 

 בהגרלה יקבלו פטור מפרישת רשת ומתן שירותים באזור החופף. 

בהגשת ההצעה הבסיסית למכרז מסכימים המציעים לנוהל זה לעיל, ומוותרים על כל טענה  .ו

  והשגה בדבר אופן עריכת ההגרלה ועצם קיומה ככלל בחירה במקרים שנקבעו במכרז. 
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 'ח נספח

 מחייבים ותנאים הדין הוראות

לצורך התמודדותו במכרז יביא המציע בחשבון את מכלול החיקוקים, הכללים והתנאים המחייבים, 

 :בכלל כך בין היתר הוראות אלההנוגעים לנושא המכרז והתיקונים להם, 

 ;1982-חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב .1

 ;2013-תשע"דהחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,  .2

 ;1985-, תפעול ותחזוקה(, התשמ"התקנות הבזק )התקנה .3

 ;2020-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )דיווח של בעל רישיון על אירוע מיוחד(, התשפ"א .4

 ;2011-תשע"אהתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת(,  .5

 ;2010-תש"עה)הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי אחוד(, תקנות התקשורת )בזק ושידורים(  .6

 ;2004-תשס"דהתקשורת )בזק ושידורים( )פרטי בקשה לרישיון מיוחד(, תקנות ה .7

 ;2014-"התשעה"א(, מפ של ציבורית בזק ברשת( )שימוש ושידורים)בזק  התקשורת תקנות .8

 ;2000-גומלין(, התש"ס-תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים בעד קישור .9

 ;2005-בזק(, התשס"ה תקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלומים עבור שירותי .10

-צו התקשורת )בזק ושידורים( )פטור מרישיון ומהיתר כללי לפעולות בזק ולשירותי בזק(, תשע"ד  .11

2014; 

 שניתנו לפי חוק התקשורת; שיונותיר .12

משרדי לבחינת מדיניות פרישת תשתיות תקשורת -מדיניות השר לעניין המלצות הצוות הבין .13

 20;2020ביולי,  20אל מיום רחבות פס נייחות במדינת ישר-אולטרה

ביולי  27, מיום הוראת מינהל לעניין שיתוף תשתית סיבים אופטיים בבנייני מגורים קיימים .14

2020;21 

 22;2020באוגוסט  25החלטת השר לעניין רשת מתקדמת )בעלת קיבולת גבוהה מאוד(, מיום  .15

באוקטובר  13 , מיוםת תשתיות פס רחב"ש"הסרת חסמים לפריבעניין מדיניות שר התקשורת  .16

2020.23 

  

                                                 
20 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/20072020_2/he/Communication_infrastructure_deployment_polic

y_ministers_reference.pdf 
21 
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructur

e_27072020.pdf 
 
22 https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_3  
23 https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructure_27072020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructure_27072020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/27072020_1/he/instruction_Joint_use_of_fiber_optic_infrastructure_27072020.pdf
https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_3
https://www.gov.il/he/departments/policies/25082020_3
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf
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 נספח ט'

 הליכי אסדרה משלימים עתידיים

הנוגעים עתידיים  גם הליכי אסדרהבעריכת הצעותיהם למכרז נדרשים המציעים לשקלל בין היתר 

. להלן יפורטו לתשומת לב המציעים מספר הליכים כאלה אשר צפויים להתקדם בעתיד לנושא המכרז

 רשימה סגורה או ממצה.הנראה לעין. יודגש כי אין באמור 

 סיטונאי על גבי רשת מתקדמת לזוכים במכרזי התמרוץ BSAקביעת תעריף לשירות  .1

חובת מתן שירות סיטונאי לקביעת  24פרסם משרד התקשורת שימוע 2021באוקטובר  12ביום 

 שיספק זוכה במכרז לבעלי רישיונות אחרים באזורי התמרוץ BSA-שירות ה ותשלום מירבי בעד

בתקנות השימוש ביחס לשימוש  25התשלומים הקבועים כיום טת תיקון לתקנות השימוש.וכן טיו

 550)ללא מע"מ( עבור קצב מצטבר של עד ₪  71.20בזק עומדים על חברת ברשת המתקדמת של 

 1,100מגהביט/שניה ועד  550)ללא מע"מ( עבור קצב מצטבר של מעל ₪  79.20מגהביט/שניה ועל 

והכל  לקבוע כי תשלומים אלה יחולו גם ביחס לזוכים במכרזי התמרוץ . השר שוקלמגהביט/שניה

 בכפוף להסכמת שר האוצר כנדרש.

 בזק באזורי התמרוץחברת קביעת תעריף מופחת עבור שירותי גישה לתשתיות פיזיות של  .2

ד)ט( לחוק, בכוונת משרד התקשורת 14בהחלטת הממשלה, ובהתאם לסעיף  9בהמשך לסעיף 

נות השימוש לשם קביעת תעריף מופחת עבור שימוש בתשתיות הפיזיות )שירות לקדם תיקון לתק

ובאזורים המובילים אל אזורי  בזק באזורי התמרוץחברת גישה לקנה ושירות סיב אפל( של 

שתידרש, בהתאם לשיקול דעתו של שר התקשורת, ובכפוף להסכמת שר האוצר, ככל , התמרוץ

לשימוע ציבורי שיערך בנושא. עד לקביעת התעריף המופחת, התעריף שיחול עבור  והכל בכפוף

בזק באזורי התמרוץ הוא התעריף המלא הקבוע בתקנות חברת שימוש בתשתיות הפיזיות של 

 השימוש כיום.

 אסדרת זכויות השימוש של בעלי רישיון מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב .3

לבעלי רישיון במסגרתו מוצע לאשר  26שרד התקשורת שימועפרסם מ 2021באוקטובר  4ביום 

תשתיות פסיביות לעשות שימוש ב"(בעלי רישיון מיוחדמיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב )"

בעלי רישיונות אחרים )וכן לאפשר לבעלי רישיונות אחרים לעשות שימוש בתשתיות הפסיביות של 

 שלהם(. 

 שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק .4

( 76עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק התקשורת )בזק ושידורים( )תיקון מס'  2021במאי  24יום ב

החלו  2021ובחודש יולי  "(הצעת החוק)" 2021-התשפ"א )שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק(

. בין היתר, מוצע בוועדת הכלכלה של הכנסת בהכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית דיונים

אסדרת שירותי בזק מסוימים תיעשה מכוח רישום במרשם ובכפוף להוראות  בהצעת החוק כי

בהיתר כללי ולא תחייב מתן רישיון. ככל שיתוקן חוק התקשורת בהתאם לאמור בהצעת החוק, 

וייקבע כי חובות הזוכים במכרזי התמרוץ יכולים להתבצע מכוח רישום ובכפוף להיתר כללי, 

                                                 
24 www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/12102021_2 
 .2022האמורים במהלך שנת  תשלומיםבכוונת המשרד לבחון את ה 25
26 https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/04102021_2  

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/04102021_2
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אם, ובין היתר יותאמו תנאי הסף וההליכים לאחר הזכייה מסמכי המכרז בהתב ייערכו שינויים

  אסדרה, והכל מבלי לגרוע מהחובות שיחולו על הזוכים במכרז.בלשינוי 

 חובת פרישה ברשת מתקדמתלעניין תקנות הוועדה המייעצת  תיקון .5

תקנות הוועדה )" 2011-תשע"אהתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )ועדה מייעצת(, בהתאם ל

בעלי חובת  בקשה להחרגה או הגבלה של חובת הפרישה הם כיוםמי שרשאים להגיש "( המייעצת

פרישה אוניברסלית ברשתות המסורתיות )רשת הנחושת של בזק ורשת הכבלים של הוט(. בכוונת 

יהיו רשאים  הזוכים במכרזי התמרוץו כך שחברת בזקאת תקנות הוועדה המייעצת  לתקןהמשרד 

 חובת פרישה ברשת מתקדמת. ור לוועדה המייעצת ביחס ללהגיש בקשה כאמ

 1970-"להתש(, ואגרות תנאיו, להיתר)בקשה  והבניה כנוןתקנות הת .6

קובעות, בין  (תקנות התו"ב")" 1970-תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל

פורסם תיקון  2021ביוני  8 היתר, הוראות לעניין התקנת תשתיות תקשורת בבניינים חדשים. ביום

במסגרתו נקבעו הוראות לעניין הקמת תשתיות תקשורת מתקדמות של סיבים התו"ב לתקנות 

אופטיים בבניינים חדשים, התקנת תשתית הסיבים האופטיים במועד הקמת הבניינים תקל באופן 

על והוא יחול , 2021בדצמבר  8ת תשתית הסיבים. התיקון ייכנס לתוקף ביום שמשמעותי על פרי

 .בניין שהבקשה להיתר לבנייתו הוגשה ביום התחילה או לאחריו

 10.10פרט מחיקת על הפנים לשרת הארצית המליצה המועצה 2021בספטמבר  14יוער כי ביום 

לשם בימים אלה מקודם  , התיקוןפטור מחובת התקנת מיתקני תקשורתבעניין התו"ב לתקנות  א

 שרת הפנים. ו על ידיחתימת

 ב לעניין פרישת רשתות מתקדמות בבתים משותפים21יף סע .7

ב)ב( 21תיקון לסעיף  2020-2021בימים אלה מקודם במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 

(, אשר נועד לקבוע מנגנון חלופי חוק התקשורת")" 1982-לחוק התקשורת בזק ושידורים, התשמ"ב

ת רשת מתקדמת בבתים משותפים, גם בהיעדר מהמנגנון הקבוע כיום בחוק לפריש ויעיל יותר

  הסכמת רוב בעלי הדירות בבניין המשותף.
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 'י נספח

 נדסיתהה התוכנית

במכרז ים זוככל בעל רישיון שהוכרז כאחד מבין ההודעה על זכייה במכרז, ממועד הימי עסקים  5בתוך 

 מפורט להלן:הכוללת את השל הרשת המתקדמת כללית תכנית הנדסית  ,התקשורתלמשרד  יגיש

 :שלבמילים תיאור  (1

 ;והגישה ,אגרגציהההמערכת בשכבות הליבה, ורכיבי מבנה  .א

, ובכלל כך אופן איסוף התנועה בין שכבות הליבה, אופן מתקני הבזק אופן הפעלת .ב

חיבור הרשת המתקדמת לרשת בזק ציבורית או למתקני בזק של בעל רישיון אחר 

 רכיבי המערכת;והפעלתם, וכן אופן ניהול מ

 ;טכנולוגיית הגישה הנבחרת .ג

 .ואופן מתן השירות שבכוונת בעל הרישיון לתת על גבי הרשת המתקדמת השירות/ים .ד

לכל שכבת  אגרגציה והגישה תוך ציוןהשל מבנה הרשת בשכבות הליבה,  יטסכמתרשים  (2

 :רשת

 ;רכיבי המערכת .א

 [.Gbpsלבעלי רישיון אחרים לרבות קיבולת הקישורים ]קישורים  .ב

 :, ובכלל כךמערכת עיקרייםהאודות מרכיבי תיאור מפורט  (3

 ;מערכת כוח .א

 ;מערכת סנכרון .ב

 ;שרידות וגיבויים .ג

 ;מערכת שליטה ובקרה .ד

 .מערכת ניהול .ה

בית בהמבוססת במלואה על סיבים עד לשקע אופטי  FTTH רשת היאהמתקדמת רשת ה (4

 : כן/לא. הלקוח

  - לא אם

הפרמטרים הבאים? נא לציין את צפי ביצוע הרשת בעמודה  בכללהאם הרשת עומדת  .א

 הרלוונטית.

 

 מבחינת הנדסית, באיזה אופן עומדת הרשת בפרמטרים וערכים אלו. .ב

 

 

    סף מינימלי צפי ביצועי הרשת

 ≥ 1000 

Mbps  
Downlink data rate 1. קצב הורדה 

 ≥ 200 Mbps  Uplink data rate 2. קצב העלאה 

 ≤ 10 ms  Round-trip IP packet delay (RFC 2681) 3. לקצה-השהיה קצה 

 ≤ 2 ms  IP packet delay variation (RFC 3393) ( השינוי בהשהיה(Jitter .4 
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 'יא נספח

 חובת פרישה של רשת מתקדמת – הנספח שיצורף לרישיונו של כל זוכה במכרז

 

  הגדרות .1

-התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב חוקל א14בסעיף כהגדרתו  -" אזור סטטיסטי" .1.1

1982; 

סטטיסטי באזור השירות האזור הקביעת ועד מ –" עבור אזור סטטיסטי הקובע מועדה" .1.2

 ;יה במכרזיבהמשך לזכ

לקוח הקצה;  -לעניין שירות גישה לאינטרנט על גבי רשת מתקדמת  –" מבקש שירות" .1.3

על גבי רשת מתקדמת  BSA במודללעניין שירות סיטונאי שימוש בתשתית רחבת פס מנוהלת 

 ספק השירות. –

רישיון לפרישת רשת מתקדמת ולקבלת מענקים  להרחבת 2021/1רממס' מכרז  –"מכרז" ה .1.4

 ;כספיים לעידוד פרישת רשתות נייחות מתקדמות באזורים נעדרי כדאיות כלכלית

מערך  המאפשר רותיוספק הש הזוכה מערכות קישור ממוחשב ביןמישק  –" API ממשק" .1.5

לספק תמיכה מלאה מקצה לקצה  לזוכהשירות ותמיכה סיטונאי ממוחשב ומקוון שיאפשר 

בלקוחות ספק השרות לאורך כל מסלול השירות למקטעיו וכן לאפשר לספק השירות קבלת 

 ;מידע מושלם בזמן אמת וניהול השירותים המסופקים ללקוחותיו

 א לחוק;14כהגדרתה בסעיף  –"רשת מתקדמת"  .1.6

סיטונאי על גבי רשת מתקדמת הניתן בהתאם לתיק  BSAשירות  –"תיק שירות סיטונאי"  .1.7

 Bit Stream Access + Telephony –BSA ;27סיטונאי שירות 

  ח לחוק.4בסעיף  כהגדרתו –"תיול פנימי"  .1.8

 

 כללי .2

 אלא אם נכתב אחרת, ההוראות החלות על בעל הרישיון לפי רישיון זה יחולו בשינויים המחויבים

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הרישיון  גם לעניין רשת מתקדמת ואספקת שירותים על גביה.

 לבין ההוראות הכלולות בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה לעניין רשת מתקדמת בלבד.

 

 

 

                                                 
לאחר השלמת שימוע בעניין תיק השירות הסיטונאי, ובהתאם להחלטות שיתקבלו כפי שיחול על הזוכים במכרז  27

 בעקבותיו.
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 , קיומה והפעלתה המתקדמת פיתוח הרשת .3

מור להלן, בהתאם בעל הרישיון יקים רשת מתקדמת באזור השירות שהוגדר ברישיונו כא .3.1

יקיימה, יתחזק אותה, יפעילה ויעשה בה שימוש, ככל יתקינה,  לנספח זה, 4יף לאמור בסע

 .לנספח זה 0-ו 0 לסעיפיםבהתאם על גביה  שנחוץ לשם אספקת השירותים

בבעלותו של בעל  , תהיהלעיל 3.1 בסעיףהרישיון כאמור הרשת המתקדמת שיקים בעל  .3.2

 הרישיון.

אזור השירות של בעל הרישיון לעניין רשת מתקדמת יכלול את כל האזורים הסטטיסטיים  .3.3

 ו לחוק.14בהתאם לסעיף  כפי שיעודכנו מעת לעת 1-'המפורטים בנספח א

של הרשת המתקדמת, קיומה, הפעלתה ופיתוחה, לרבות איכותה בכל הנוגע לפיתוחה  .3.4

הטכנית של רכיביה השונים ומבנה הרשת ורכיביה, יפעל בעל הרישיון הטכנית ואיכותם 

התכנית בהתאם להוראות הרישיון, והתכנית ההנדסית כפי שאושרה על ידי המנהל )"

 "(.ההנדסית המאושרת

מעת לעת את התכנית ההנדסית המאושרת ויפרט בה לפי דרישת המנהל, יעדכן בעל הרישיון  .3.5

 את:

בכל אחת משכבות הרשת לרבות הסטנדרטים הנתמכים על ידי  יצרן ודגם הציוד .3.5.1

 הציוד האמור.

  מיקום גיאוגרפי וכתובת של מתקני הבזק המרכזיים במערכת. .3.5.2

הרישיון ימלא אחר כל הכללים והמפרטים שקבע המשרד, וכן אחר תקנים שנקבעו  בעל .3.6

, ITU-R, ITU-T, ISO/IEC, IEC, ETSIדי ארגוני תקינה בארץ ובעולם, כגון מכון התקנים, בי

לאומיים אחרים, בתחום הבזק והאלחוט וכן בכל תחום -וכן הלאה, או בידי ארגונים בין

 ,D.S.L, ATM, OMA, WiFi Alliance, Fiber Broadband Associationאחר, כגון 

NECA/FOA-301, FOA - Fiber Optic Association, ATIS, OIF - Optical 

Interoperability Forum, The FTTH Council Europe, MEF Forum, WRC, 

Broadband Forum, ככל שאלה נוגעים לעניין הקמתה של הרשת המתקדמת, הלאה וכן ,

 .קיומה, הפעלתה ופיתוחה, ולעניין השירותים הניתנים או המיועדים להינתן באמצעותה

 השלמת פרישת רשת מתקדמת .4

לא יאוחר מתום  –אזור השירות באזור סטטיסטי הכלול בה שפריאת ה ישיון ישליםבעל הר .4.1

 .מהמועד הקובע עבור האזור הסטטיסטי האמור יםחודש 15

 סיבים על המבוססת התקנת רשת בזק –" באזור סטטיסטי השלמת פרישה" ,בסעיף זה

בכל  הבית משקי כללהמחוברים למחברים אופטיים סופיים שמהם ניתן לחבר את  אופטיים

  ;באזור הסטטיסטי לרשת מתקדמתהמצויים  המבנים
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האחרון הפסיבית אופטי המותקן ברכיב התשתית  מחבר –" סופי אופטי מחבר" לעניין זה,

בלבד אחד או יותר ו, מסוים מבנה חברשממנו ניתן ל, , פילר וכדומה(עמוד)גוב,  מחוץ למבנה

 האמור. הפסיבית תשתיתההמתחברים לרכיב  המבנים כלשל  שהמחבר יאפשר חיבור

 שינוי תכניות במהלך ההקמה והפיתוח .5

, באופן שיש המאושרתהתברר לבעל הרישיון כי נוצר צורך לסטות או לחרוג מהתכנית ההנדסית 

 המועד לפנילא יאוחר מתשעים ימים בו להשפיע על מתן השירותים, יודיע על כך למנהל בכתב 

, יפרט את מהותו וטיבו של השינוי בתכנית ויצרף להודעה את השירות מתן לתחילת המיועד

 . התכנית ההנדסית המעודכנת לאישור המנהל

 

 אספקת שירותי בעל הרישיון על גבי הרשת המתקדמת בהמשך לזכייה במכרז .6

על גבי רשת מתקדמת,  3-'א -ו 2-'בנספחים אבעל הרישיון יספק את השירותים הכלולים  .6.1

למעט השירותים הניתנים לכוחות הביטחון בהתאם להוראות רישיון זה או שירות אחר 

הדרישות הרישיון, ולרבות בהתאם להוראות שייקבע מראש ובכתב בידי השר, והכל 

הוראות בהתאם לכן ו ,לרישיון 1.1כהגדרתן בסעיף טיב השירות ההוראות בדבר הטכניות ו

 . הדין

 מתקדמת רשת גבי על 3-'א -ו 2-'את השירותים הכלולים בנספחים אספק בעל הרישיון י .6.2

השירות, ללא תלות במיקום מבקש לפי סוג , בתנאים שוויוניים ובלתי מפלים באזור השירות

 .מתן השירותים לכל מקבל שירותהכרוכה בהשירות או בעלות הייחודית 

 בנספחלעיל, בעל הרישיון יספק את השירותים הכלולים  לנספח זה 6.1בכפוף לאמור בסעיף  .6.3

השירותים יסופקו  28.לכל דורש, בכל האזורים הסטטיסטיים הכלולים באזור השירות 2-'א

הקובע עבור האזור הסטטיסטי מועד המ יםחודש 15-מ לא יאוחר סטטיסטיבכל אזור 

  השלמת הפרישה באותו אזור, לפי המוקדם. עבור או מיום קבלת כספי הזכייה האמור,

ממבקש  יסופקו לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת בקשה האמורים השירותים .6.4

, רשאי בעל הרישיון להתחיל יותרה לכלעשרים אחוזים מן הבקשות -ביחס ל; ואולם שירות

 .ממבקש שירות ממועד קבלת בקשה ,היותר לכל עד תום שלושה חודשיםבמתן השירותים 

, בעל הרישיון רשאי לספק את השירותים הכלולים זה לנספח 6.1בכפוף לאמור בסעיף  .6.5

 .3-'בנספח א

 או 2-'א בנספחים כלול אינועל גבי רשת מתקדמת, אשר  שירות לספקהרישיון  בעל ביקש .6.6

יודיע לבעל הרישיון  המנהל .למנהל(, יודיע על כך בכתב חדש שירות –)לעניין סעיף זה  3-'א

 3-'אבנספח  ייכללהחדש  השירות, אם הרישיון בעלממועד קבלת הודעת  ימים שלושיםתוך 

 .השירות להתחלת כתנאי, המנהל של לאישורו שירות תיק להמציא ועלי אם או

                                                 
לות על כמות המנויים הפרטיים להם הוא רשאי לספק שירות או על כמות יובהר כי ככל שקיימות לבעל הרישיון מגב 28

נקודות סיום הרשת של מנויים עסקיים בהם השירות יינתן, מגבלות אלה לא גורעות מחובת אספקת השירות לכל דורש 
 2020ובר באוקט 13כאמור בנספח זה, ועל בעל הרישיון לפעול להתאמת רישיונו כאמור בסעיף י' להחלטת השר מיום 

 :בנושא "הסרת חסמים לעידוד פרישת תשתיות פס רחב"
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/14102020/he/Decision_Broadband_13102020.pdf
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מחוייב לספק על פי תנאי רישיונו, יכונו במסמכי המכרז  כלל השירותים שבעל הרישיון רשאי או

 ".השירותיםיחד: "

 

 בעל רישיון המספק שירות סיטונאי  .7

המחויב לספק בהתאם לרישיונו  בעל רישיון ביקש ,לנספח זה 0 בסעיףמהאמור מבלי לגרוע 

באזור  ,3-'או בנספח א 2-'בנספח אלהתחיל לספק את אחד השירותים הכלולים  שירות סיטונאי,

 , יחולו ההוראות הבאות:לעיל 6.3סטטיסטי במועד המוקדם מהאמור בסעיף 

לכל דורש בכל האזורים והכתובות  2-'בנספח אהרישיון יספק את השירותים הכלולים  בעל .7.1

פרישת רשת להוראות בדבר פרסום אודות בהתאם למשרד שנכללו בדיווח שהעביר 

וזאת החל ממועד שיווק השירותים האמורים  29,מתקדמת בתיק השירות הסיטונאי

 באזורים וכתובות אלה.

ממבקש  לא יאוחר מארבעה עשר ימים ממועד קבלת בקשה ויסופק האמורים השירותים .7.2

על גבי רשת  עשרים אחוזים מן הבקשות לשירות גישה לאינטרנטעד ואולם ; שירות

ממבקש  בקשהיוכלו להיות מסופקות עד תום שלושה חודשים ממועד קבלת  מתקדמת

 . שירות

בכל האזורים  3-'א בנספחבעל הרישיון יהיה רשאי לספק את השירותים הכלולים  .7.3

, וזאת החל ממועד שיווק השירותים באזורים כאמורר שהעבי והכתובות שנכללו בדיווח

 וכתובות אלה.

 

 פעולותהשלמת  .8

הכלולים  יםבצע את כל הפעולות הנדרשות לאספקת השירותי הרישיון בעללמען הסר ספק,  .8.1

 ,לעיל 7.2-ו 6.3 סעיפיםעד למועד שנקבע להשלמתם, לרבות כאמור ב 3-'א -ו 2-'אבנספח 

 התקנת התיול הפנימי ככל הנדרש. כך ובכלל

ככל שבעל הרישיון משתמש בתיול הפנימי לשם מתן שירותיו, יתן בעל הרישיון לבעל  .8.2

בהם, לפי העניין, לפי בקשתו, שירות תחזוקה לתיול  החצרים, למי מטעמו או למחזיק

 הפנימי, לרבות תיקון התיול הפנימי או החלפתו.

לעניין זה, מתן שירות תחזוקה של התיול הפנימי ובכלל כך החלפתו, לא ייחשב להתקנה 

 בידי בעל הרישיון, ולא יקנה לו כל זכות קניינית בתיול הפנימי.

  

                                                 
העוסקים בפרסום אודות פרישת רשת   Bit Stream Access + Telephony –BSA –הסיטונאי סעיפי תיק השירות  29

 .ובאתר האינטרנט של בעל התשתית API-מתקדמת ב
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 שת מתקדמתלר אזור שירות – 1-א'נספח 

מספר  מס"ד

אזור 

סטטיסטי 

 מלא

תת 

 אזור

שם 

 יישוב

קוד 

 יישוב

מס' 

מכרז 

בו 

נוסף 

 האזור

מועד 

תיקון 

רישיון 

להוספת 

 האזור

מועד עמידה 

באבן הדרך 

 השנייה

 

 שירותים על גבי רשת מתקדמת לכל דורש באזור השירות – 2-א'נספח 

שם  "דמס
 השירות

 הערות השירות מועד אספקת תיאור השירות

1. 

 

שירות 

 –סיטונאי 

שימוש 

בתשתית 

רחבת פס 

מנוהלת 

 BSAבמודל 

 רשת גבי על

 מתקדמת

(Bit 

Stream 

Access) 

  (סיב

שימוש בתשתית 

רחבת פס ומנוהלת 

של בעל הרישיון 

 לצורך הפעלת רשת

מתקדמת לקישור 

 לקוחבינו לבין ה

  שלו.

בהתאם לקבוע בסעיפים 

 לנספח זה 0-ו 0

 

 

על פי תיק 

שירות ה

 סיטונאי ה

 30שירות .2

 גישה

 לאינטרנט

 רשתעל גבי 

  מתקדמת

כהגדרתו בסעיף 

 א לחוק14

בהתאם לקבוע בסעיפים  

 לנספח זה 0-ו 0

 

בהתאם 

להוראות 

 ןרישיוה

 

 שירותים נוספים על גבי רשת מתקדמת באזור השירות – 3-א'נספח 

שם  מס'
 השירות

מועד  תיאור השירות

 אספקת

 השירות

 הערות

 

  

                                                 
 שירות זה לא יופיע ברשימת השירותים עבור בעל רישיון שבהתאם להוראות רישיונו אינו רשאי לספק שירות זה. 30
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 נספח יב'

 טפסים להוכחת עמידה באבני הדרך

 (ויחובת מיפ) 1עמידה באבן דרך ה בחינת - 1יב'טופס  .1

מיפוי  קובץ להגיש הזוכה על, של הצעה זוכה 1 דרך אבן בהשלמת הזוכה עמידת בדיקת לשם

 , בשני פורמטים:הזוכה בהצעה הכלולים הסטטיסטיים באזורים המבנים כל של

 ;csvאו  xlsxקובץ טבלת אקסל בפורמט  .א

 ;QGIS-או אחר הניתן לקריאה ב shapefile (shp)קובץ גיאוגרפי בפורמט  .ב

 יש להגיש את כל הפרטים כמפורטעבור כל מבנה באזורים הסטטיסטיים בהצעה הזוכה, 

 בטבלה הבאה:

 הערות /תווים מספר פורמט ייחוס תיאור עמודה שם 'מס
1 

ID מזהה רשומה 
חד חד ערכי מזהה  מספר מספר 

 מבנה במיפויעבור כל 
2 CityName בעברית היישוב שם טקסט  שם יישוב 
3 CityCode סלמ פי על היישוב קוד מספר "סלמ קוד יישוב" 
4 

Street_Name שם רחוב 
 יש -הרחוב בעברית שם טקסט 

למלא רק במקרה שיש 
 למבנה כתובת

5 
StreetCode קוד רחוב 

יש  -הרחוב על פי למ"ס קוד מספר "סלמ
למלא רק במקרה שיש 

 למבנה כתובת
6 

HouseNumber מספר בית 
 שיש במקרה רק למלא יש מספר 

 למבנה כתובת
7 

HouseEntry כניסה 
למלא רק במקרה שיש  יש טקסט 

 למבנה כתובת
8 

ZIP_Code מיקוד 
יש למלא קוד  -ככל שקיים מספר 

 ספרות 7מיקוד 
9 

AddressID  מספר מפ"י קוד כתובת 

 פי על למלא יש -ספרות 8
 -"י מפ של הכתובות קובץ
 להם שיש מבנים עבור

 כתובת
10 

BuildingID מספר מפ"י קוד בניין 
 קובץ פי על למלא יש

 עבור -"י מפ של הכתובות
 כתובת להם שיש מבנים

11 

MaagalNum מחרוזת מפ"י מספר מעג"ל 

 במקרהרק למלא  נדרש
על פי  – כתובת למבנה איןש

קובץ נתוני המעג"ל של 
 31מפ"י

12 

GushNum מספר מפ"י מספר גוש 

למלא על פי קובץ  נדרש
רק  - גוש/חלקה של מפ"י

 במקרה שאין כתובת למבנה
  או מספר מעג"ל

13 

ParcelNum מספר מפ"י מספר חלקה 

למלא על פי קובץ  נדרש
רק  - גוש/חלקה של מפ"י

 במקרה שאין כתובת למבנה
 או מספר מעג"ל

                                                 
 על מנת לקבל את קובץ נתוני המעג"ל לאזור הרלוונטי ללא עלות יש לפנות למרכז השירות של מפ"י.  31
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14 
StatisticNum 

מספר אזור 
 סטטיסטי

 מספר 
 האזורים רשימתעל פי 

 המצורפת הסטטיסטיים
 למכרז

15 

X 

קואורדינטות 
מיקום נקודת 

 -הדגימה במבנה 
 Xנתוני 

לפי רשת 
ישראל 
 החדשה

 ספרות 6 מספר

16 

Y 

קואורדינטות 
מיקום נקודת 

 -הדגימה במבנה 
 Yנתוני 

לפי רשת 
ישראל 
 החדשה

 ספרות 6 מספר

17 

BuildingLayer 

שכבה ה מקור
גיאוגרפית של ה
מבנים ה

)מפ"י/מיפוי 
 עצמאי(

 מספר מפ"י/ אחר
=רשות מקומית, 2=מפ"י, 1
 = אחר4=מידע ארגוני, 3

18 

LocationMethod 
 (נדרש)אם 

שיטת דגימת 
 המיקום

 מספר  

= מדידה בשטח באמצעות 1
 .GPSמכשיר 

= דגימה במשרד במערכת 2
GIS . 

)אם עבור הנתון 
BuildingLayer  סומן כי

 -מקור הנתונים הוא ממפ"י
 ריק זה נתון להשאיר יש

(0.)) 
19 

Apartments 
כמות דירות 

 בבניין/בכניסה
   מספר 

 

 (פרישהחובת ), סעיף משנה א' 2 עמידה באבן דרך בחינת - 2יב'טופס  .2

 :םשני קבצי להגיש הזוכה על, סעיף משנה א', 2 דרך אבן בהשלמת הזוכה עמידת בדיקת לשם

באזורים הסטטיסטיים בהצעה הזוכה  הסופיים האופטיים מחבריםכל ה מיפוי .א

 (.1)בשני פורמטים כמפורט מעלה בטפסים הנדרשים להגשה לאבן דרך 

ה על פי המיפוי שהוגש לצורך אבן דרך מבנ לכל הסופיים האופטיים המחברים שיוך .ב

 )בפורמט אקסל בלבד(. 1
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 :סופיים מיפוי מחברים אופטיים -א'  טבלה

 הערות /תווים מספר פורמט ייחוס תיאור עמודה שם מס'
1 

ID_Machbar 

מספר מזהה של 
המחבר האופטי ברכיב 
התשתית הפסיבית 

 האחרון

 מספר   

המחבר  של מזהה מספר
האופטי על פי מספר 

במערכות  פנימימזהה 
 זוכהה

2 

FinalPasivDate 

 של תאריך חיבור
המחבר האופטי ברכיב 
התשתית הפסיבית 

  האחרון מחוץ למבנה

 תאריך  
בפורמט 

DDMMYYYY 

3 

FinalPasivType 
 התשתית הרכיב וגס

 האחרון הפסיבית
 מספר 

 = גוב 1
 = עמוד 2
 = ארון 3
 פילר=  4
 אחר=  5

4 

PortNumber 

מספר הפורטים 

(ports ) של המחבר
 בהאופטי ברכי

התשתית הפסיבית 
 האחרון

  מספר 

5 
X_Machbar 

קואורדינטות מיקום 
נתוני  -המחבר האופטי 

X 

 רשת לפי
 ישראל

 החדשה
   מספר

6 
Y_Machbar 

קואורדינטות מיקום 
נתוני  -המחבר האופטי 

Y 

 רשת לפי
 ישראל

 החדשה
   מספר

 

 שיוך מחבר אופטי למבנה: –ב'  טבלה

 הערות /תווים מספר פורמט תיאור עמודה שם מס'
1 

ID מזהה רשומה 
 עבור ערכי חד חד מזהה מספר מספר

 32במיפוי מבנה כל
2 

ID_Machbar 
מספר מזהה של המחבר האופטי 
ברכיב התשתית הפסיבית 

 האחרון

מספר מזהה של המחבר  מספר
האופטי על פי מספר מזהה 

 זוכהה במערכותפנימי 

 

 :APIחובת הקמת  –, סעיף משנה ב' 2 לבחינת עמידה באבן דרךפסים להגשה ט .3

 לוועדה: להגיש הזוכה על, סעיף משנה ב', 2 דרך אבן בהשלמת הזוכה עמידת בדיקת לשם

 המפורטים בתיק השירות API-ממשקי המסמך אפיון מפורט הכולל את כלל  .א

 33.הסיטונאי

רף נתונים הבדיקה  מאיזהלכל ממשק וממשק כולל הגדרה  מסמך תסריטי בדיקות .ב

 .עוברת כבדיקהתוגדר 

                                                 
בהתאם למיפוי שהוגש עבור אבן הדרך הראשונה. יובהר כי יש להגיש את כל המבנים שהוגשו בשלב המיפוי, גם בשלב  32

 זה.
סיטונאי בהתאם להוראות  BSAלשירות  APIממשק  יובהר כי לצורך עמידה באבן דרך זו, יראו את הזוכה כאילו הקים 33

( בהמשך להתקשרות בהסכם לשם 1, גם אם הקים את הממשק כאמור )"BSA+Telephonyתיק השירות הסיטונאי "
( בהמשך להתקשרות בהסכם עם 2קיים שעומד בדרישות תיק השירות כאמור, או ) APIשימוש באפיון של בעל ממשק 

 .APIזוכה אחר לצורך אפיון והקמת ממשק 
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ותוצאות הבדיקה של כל אחד מהממשקים  ,אסמכתא לביצוע בדיקות הרצה ושפיות .ג

 .API-המפורטים ב

 

מהבקשות בתוך שבועיים מיום  80%חובת חיבור ) 3 בחינת עמידה באבן דרך - 3יב' טופס .4

 (הפנייה

לחיבור. על  בקשות ח"דו להגיש הזוכה על 3בדיקת עמידת הזוכה בהשלמת אבן דרך  לשם

ועבור  לחיבורלקוח  בקשתהדו"ח להיות מוגש בקובץ אקסל כאשר כל שורה בקובץ מסמלת 

קיימים כל הפריטים המפורטים בטבלה להלן. הדו"ח יכלול את כל בקשות החיבור  בקשהכל 

 .59.2.1.5 הבדיקה כאמור בסעיף בתקופתשהתקבלו 

 הערות /תווים מספר תיאור עמודה שם 'מס
1 RequestDate בפורמט תאריך בקשת הלקוח הראשונה DDMMYYYY 
2 

ClientNumber מספר לקוח 
על פי הנתון במערכות 

 החברה
3 CityName שם היישוב בעברית יישוב 
4 StreetName בעברית רחובשם ה רחוב 
5 

StatisticNum מספר אזור סטטיסטי 
 האזורים רשימתעל פי 

 המצורפת הסטטיסטיים
 למכרז

6 SupplyDate בפורמט תאריך אספקת השירות DDMMYYYY 
7 TestTime בפורמט שעת הבדיקה HH:MM 
8 Download  קצב הורדה [Mbps] 
9 Upload  קצב העלאה [Mbps] 

11 
TwoWayDelay 

Round-trip IP packet delay 
(RFC 2681)  

[msec] 

12 
Jitter 

IP packet delay variation (RFC 
3393)  

[msec] 

2 
ServiceFailed 

ביקש להתחבר ולא סופק  לקוחאם 
 לו שירות, יש להסביר מדוע ולפרט.

 

  

 

 


