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 קובץ הבהרות מס' 4

20.11.2019 

 מבוא. א

 כללי .1

טלפון נייד בשיטה  רישיון משולב למתן שירותי רדיו 2019/015להלן הבהרות ותיקונים למכרז מס'  1.1

וזאת בהתאם  חדש )להלן: "המכרז"(, התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון

 למכרז. 60לסעיף 

במסמכי המכרז, אלא  הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ 1.2

  אם יקבע במפורש אחרת.

כל ההבהרות המתפרסמות בקובץ זה מתווספות להבהרות שפורסמו בקבצי הבהרות קודמים.  1.3

 .בלתי נפרד ממסמכי המכרז ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק

במקרה של חוסר התאמה, בין ההבהרות בקובץ זה להבהרות קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי 

 ההבהרות, אך אם לא ניתן יהיה לעשות כן, האמור בקובץ הבהרות זה יגבר. 

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

ות פרסם קבצי הבהרעשויה ל המפורסם בקשר עם המכרז. ועדת המכרזים הרביעי ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

  .ובקבצי ההבהרות מכרזמסמכי הב נוספים, ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטים

אין לראות במתן תשובה לבקשת הבהרה מטה משום אינדקציה כלשהי לעמדת ועדת המכרזים ביחס  .2.2

 ליתר שאלות ההבהרה.

עד המועד האחרון  הוראות מבוא זה יחולו גם על כל קבצי ההבהרות למכרז שתפרסם ועדת המכרזים .2.3

 להגשת ההצעות למכרז.
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 המכרזים ועדת של מטעמה תוכלליהבהרות . ב

 דחיית מועדים

הוועדה לדחות את המועדים הקבועים בסעיף  החליטה, בקשות שהתקבלו אצל ועדת המכרזים לאור .2.4

 בהתאם לכך, יתוקנו מסמכי המכרז כדלקמן:. למסמכי המכרז 5.1

      או הודעה של  19המועד האחרון להגשת הסכם הצעה משותפת בהתאם לסעיף  .5.1.4"

 ;8.12.19: 21או  20מפעיל בעל רשת משותפת לפי סעיף            

 ;15.12.19 המועד האחרון לאישור ועדת המכרזים את הסכם ההצעה המשותפת: .5.1.5

 ";12:00בשעה , 29.12.19 . המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית:5.1.6

 .יתר המועדים בסעיף זה יקבעו בהמשך

 

 הבהרות למסמכי המכרזג. 

מובאות הבהרות נוספות  לצד התיקונים הנדרשיםנפלו כמה טעויות טכניות מעיקרן,  3בקובץ הבהרות מס' 

 והכל כמפורט להלן:

 למסמכי המכרז( יתוקן כדלקמן:  108)עמ'  פרק ד'ב 1סעיף בנספח ב' )טופס ההצעה הבסיסית(,  .2.5

שהוא  1ד'על המציע שהוא מפעיל רט"ן לצרף להצעתו הבסיסית במכרז תצהיר בנוסח כמפורט בטופס "

למען הסר ספק הוראה זו  4עומד באבני הדרך הקבועות בנספח ה' ברישיונו הקיים בדבר פרישת דור 

הגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור תחול גם על כל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת ש

 "ועדת המכרזים בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז, כך שכל אחד מהם ידרש להגיש תצהיר נפרד.

בנוסחו המתוקן  4. לקובץ זה מצורף טופס ב'3שצורף לקובץ ההבהרות מס'  4נפלו טעויות בטופס ב' .2.6

 והמחייב.

 למסמכי המכרז 31.3.1.3, נוסחו של סעיף  (3 'בקובץ הבהרות מס)כאמור  98 מס' בהמשך להבהרה .2.7

 יתוקן כדלקמן:

ובלבד שתצורף להצעה הבסיסית הצהרת רואה חשבון  IL GAAP כללי  הם ערוכים לפי  31.3.1.3"

 ."31.1ההון העצמי עומד בתנאי סעיף  IFRS  -לפיה אם היו ערוכים לפי כללי ה מבקר

 התשובה תתוקן כדלקמן:(, 3' מס בקובץ הבהרות)כאמור  106 מס' הבהרהלעניין  .2.8

 להלן;" 40.3.5 כהגדרתו בסעיף –" היחסי הנגלות ההעדפות כלל"

  התשובה תתוקן כדלקמן: (3' בקובץ הבהרות מס)כאמור  190 מס' הבהרהלעניין  .2.9

 ".202 ראו הבהרה לסעיף"

  התשובה תתוקן כדלקמן:( 3)כאמור בקובץ הבהרות מס'  206 מס' הבהרהלעניין  .2.10
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 ".307לסעיף וכן ההבהרה  202ראו הבהרה לסעיף "

 התשובה תתוקן כדלקמן: (3)כאמור בקובץ הבהרות מס'  228 מס' להבהרהלעניין  .2.11

 ישונה כדלקמן: 60.7נוסח סעיף "

 למכרז הקשור אחר מידע כל וכן המכרזים ועדת של מטעמה אחרות הודעות, ותההתייחסות לפני

. ועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת לשנות את נוסח בלבד האינטרנט באתר יפורסמו

, ן, אם נתןשנתו/או בכתב רשאי להסתמך על הבהרות בעל פה אין המציע הפנייה לפי שיקול דעתה. 

התייחסות לפניות בנוגע זאת, עם שלא באמצעות הדרך הקבועה לעיל.  וו/או מי מטעממשרד ה

עבירה אליו נספח זה כמפורט ה המכרזים שוועדתמי רק ל לרבות שינויים בנספח תופץ 'דנספח ל

 ".לעיל 58.2 בסעיף

 

למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה טיוטת רישיון כללי  –למסמכי המכרז פח ה' סהבהרות לנד. 

 שיוענק למפעיל חדש טיוטת הרישיון המיוחד - ולנספח ו' למסמכי המכרז התאית )רט"ן(

תיקוני לטיוטת  48, למען הסר ספק, נוסחו של סעיף 3 'מסבקובץ הבהרות  5.2בהמשך לסעיף  .2.12

 כדלקמן: יתוקן (נספח ה' למסמכי המכרזהרישיון הכללי )

 בחירוםהיערכות להבטחת הרציפות התפקודית  .48" 

בעל הרישיון ימנה בעל תפקיד )כולל סגן א' וסגן ב'( שיהיה אחראי בחירום לקשר  48.1

בינואר, את פרטי בעל התפקיד  1-למנהל, אחת לשנה, בעם המשרד; בעל הרישיון ימציא 

 וסגניו, וכן את דרכי ההתקשרות אליהם.

 – בעל רישיון יהיה ערוך להבטחת הרציפות התפקודית בחירום, כמפורט בנספח ד' 48.2

 "היערכות להבטחת הרציפות התפקודית בחירום".

 – 1ד'בעל הרישיון יהיה ערוך לניהול ההגנה בסייבר בהתאם להוראות נספח  48.3

 "."היערכות לניהול ההגנה בסייבר"

 למסמכי המכרזולנספח ו'  47.6סעיף יווסף  (טיוטת הרישיון הכללי)לנספח ה' למסמכי המכרז  .2.13

 שלשונם כדלקמן: ,25.6יווסף סעיף  (שיוענק למפעיל חדש טיוטת הרישיון המיוחד)

 

 מה"ץ 3,600עד  3,500ולות בתדרי הפעלת מוקד רדיו תאי סמוך לגב"

מטרים מקו  500 -בעל הרישיון לא יפעיל מוקד רדיו תאי שמיקומו הוא במרחק הקטן מ

הגבול עם לבנון, סוריה, ירדן ומצרים, בטרם יוכיח להנחת דעתו של הגורם המוסמך לפי 

מטרים  3, הנוצרת בגובה Power Flux-Densityפרק ה' לפקודה כי צפיפות שטף ההספק, 

למשך יותר  -Db(W/(m2*4kHz) 154.5מעל פני הקרקע לא תהיה גבוהה יותר מאשר 
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 ITU-R Table of Allocations -ב 5.430Aמהזמן )בהתאם להערת שוליים  20%מאשר 

 "לאומי(.-בתקנות הרדיו של איגוד הבזק הבין

ו' למסמכי המכרז )טיוטת תיקוני הרישיון -חים ה' ולקובץ זה מצורפות גרסאות מתוקנות של נספ .2.14

 הכללי וטיוטת הרישיון המיוחד שיוענק למפעיל חדש, בהתאמה(, שעודכנו בהתאם לקבצי ההבהרות. 
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