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 משרד התקשורת

 2019/015מכרז מס' 

התאית (רט"ן)  בשיטהשירותי רדיו טלפון נייד  למתןמשולב  רישיון

 :בישראל

  חדש מיוחדרישיון  הענקת או קיים רישיון הרחבת

 לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 קובץ הבהרות מס' 11 

25.05.2020 

 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  בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להםלביטויים בהם יעשה שימוש  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

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

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

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

פרסם קבצי עשויה ל בקשר עם המכרז. ועדת המכרזים המפורסם האחת עשרה ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

  .ובקבצי ההבהרות מכרזמסמכי הב ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטיםהבהרות נוספים, 

עד המועד האחרון  הוראות מבוא זה יחולו גם על כל קבצי ההבהרות למכרז שתפרסם ועדת המכרזים .2.2

 להגשת ההצעות למכרז.
 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw3sWxxMXYAhVOyaQKHYfcBhEQjRwIBw&url=https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9E%D7%9C_%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&psig=AOvVaw3mgaOKIX9lPvzfX1tUvjEr&ust=1515403578688095


  
 
 
 
 

2 
 

  המכרזים ועדת של מטעמה תוכלליהבהרות . ב

בשל משבר נגיף הקורונה העולמי, ולאור מגבלות תנועה שהוטלו במדינות שונות בעולם, החליטה ועדת 

הנחתמים על ידי בעלי תפקידים הנמצאים  13ב'-ו, 12, ב'11, ב'10, ב'7, ב'6פסים ב'ביחס לטהמכרזים 

 :ניתן יהיה להגישם באופן הבא כי מחוץ לישראל

) 4.6.2020יום נקבע ל 10ולפי קובץ הבהרות מס' ( 5.1.6עיף במועד הגשת ההצעה הבסיסית הקבוע בס

כשהם חתומים על ידי בעל  13, ב'12, ב'11, ב'10, ב'7ב' ,6טפסים ב' ניתן להגיש את עותקי המקור של

 2.2לפי הוראות סעיף  אינם מאומתיםהתפקיד (בעל השפעה ניכרת או נושא משרה, לפי העניין), אך 

 ). 73 ודהמכרז (עמ ג' בנספח ב' למסמכי חלקל

מציעים שהגישו טפסים שחתימתם אינה מאומתת כאמור, יגישו עותקי מקור נוספים של טפסים 

 . 14.6.2020ג' בנספח ב' למסמכי המכרז עד ליום  חלקל 2.2שחתימתם מאומתת לפי סעיף 

האמור ייחשב כאי עמידה בהוראות פרק ג' למסמכי  של הטפסים הנוספים במועד אי הגשהמובהר כי 

  המכרז.

  

 מסמכי המכרז יתוקנו כדלקמן: 

 :כלדקמן 29.3יווסף סעיף  .1.1
תאגיד או יחיד  מטעםרשאים ביחס לתצהירים  יהיו 29.2- 29.1פים על אף האמור בסעי 29.3"

 כדלקמן:לפעול  13ב'-ו 12, ב'11, ב'10ב' 7ב' 6בטפסים ב'מחוץ לישראל  ניםשנית

 6לצרף להצעתם שתוגש ביום הגשת ההצעה הבסיסית את התצהירים בטפסים ב' 29.3.1

בנוסח מקורי כשהם חתומים על ידי המצהירים, אך אינם  13ב'-ו 12, ב'11, ב'10ב' 7ב'

 ג' בנספח ב'. חלקל 2.2מאומתים לפי סעיף 

 12:00שעה לועד הגשת ההצעה הבסיסית  ממועד םימי עשרהלא יאוחר מאשר  29.3.2

כשהם  29.3.1כאמור בסעיף בטפסים  את התצהירים במעטפה סגורה להגישלאותו יום 

   . בשינויים המחויבים יחול 61 ףסעי ג' בנספח ב'. לחלק 2.2מאומתים בהתאם לסעיף 

יחשב הדבר כאילו לא מילא המציע את  29.3.2לא הוגשו התצהירים כנדרש בסעיף  29.3.3

 ".זה. 29הוראות סעיף 

 כלדקמן: 30.4יווסף סעיף  .1.2
תאגיד או יחיד  מטעם, יהיו המציעים רשאים ביחס לתצהירים 30.3ף על אף האמור בסעי 30.4"

 לפעול כדלקמן: 13ב'-ו 12, ב'11, ב'10ב' 7ב' 6בטפסים ב'מחוץ לישראל  ניםשנית

 6לצרף להצעתם שתוגש ביום הגשת ההצעה הבסיסית את התצהירים בטפסים ב' 30.4.1

בנוסח מקורי כשהם חתומים על ידי המצהירים, אך אינם  13ב'-ו 12, ב'11, ב'10ב' 7ב'

 ג' בנספח ב'. לחלק 2.2מאומתים לפי סעיף 
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 12:00ועד לשעה  ההצעה הבסיסית הגשת ממועד םימי עשרהלא יאוחר מאשר  30.4.2

, כשהם 30.3כאמור בסעיף בטפסים  את התצהיריםבמעטפה סגורה להגיש  לאותו יום

   יחול בשינויים המחויבים. 61סעיף  ג' בנספח ב'. לחלק 2.2מאומתים בהתאם לסעיף 

יחשב הדבר כאילו לא מילא המציע את  30.4.2לא הוגשו התצהירים כנדרש בסעיף  30.4.3

 זה. 30הוראות סעיף 

 

 כדלקמן: 1.4סעיף ) יווסף 71ב' בנספח ב' (עמוד  בחלק .1.3
 -ו 29.3.2בשינויים המחויבים ביחס לאופן הגשת התצהירים לפי סעיף  יחול 1.1האמור בסעיף  1.4

30.4.2. 
 

 א כדלקמן:2.2) יווסף סעיף 73ג' בנספח ב' (עמוד  בחלק .1.4
אך יחול על  30.4.1או  29.3.1לא יחול על תצהיר שהוגש בהתאם לסעיף  2.2א האמור בסעיף 2.2

 בהתאמה., 30.4.2או  29.3.2גשו בהתאם לסעיף והתצהירים שי
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