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 מבוא. א

 כללי .1

טלפון  משולב למתן שירותי רדיורישיון  2019/015להלן הבהרות ותיקונים למכרז מס'  1.1

חדש )להלן:  נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון

 למכרז. 60וזאת בהתאם לסעיף  "המכרז"(,

במסמכי  ביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להםל 1.2

  המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

ה מתווספות להבהרות שפורסמו בקובץ ההבהרות זמתפרסמות בקובץ ההבהרות ה 1.3

בלתי  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלקהקודם. 

חוסר התאמה, בין ההבהרות בקובץ זה להבהרות  במקרה של נפרד ממסמכי המכרז.

קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי ההבהרות, אך אם לא ניתן יהיה לעשות כן, האמור 

 בקובץ הבהרות זה יגבר. 

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

 המפורסם בקשר עם המכרז.  ביעיהש ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

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

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
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 מועדים במכרז מטעם ועדת המכרזים לעניין הבהרות .3

 למכרז כדלקמן: 5.1.6ועדת המכרזים מודיעה על המועד המפורט בסעיף  .3.1

 ;12:00, בשעה 04.06.2020המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית: 

 

 הזכייה במכרז והליכים לאחר זכייה –' המטעם ועדת המכרזים לעניין פרק  הבהרות .4

  למכרז יתוקן כדלקמן: 44.1סעיף  .4.1

לאחר סיום הליך התיחור הכספי תודיע ועדת המכרזים למציעים הכשירים על הזוכים, "

במקרה  פסי התיחור ששויכו לזוכים ועל גובה דמי הרישיון, והכל בהתאם לשיוך הזוכה.

שהצעתם נכללת  הוועדה,של מפעילים שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

תודיע ועדת המכרזים על דמי הרישיון ופסי התיחור ששויכו לכל המפעילים בשיוך הזוכה, 

ברשת המשותפת ביחד והכל בהתאם לשיוך הזוכה ומפעילים יגישו לועדת המכרזים 

 ויעש וההודעות בדבר סכום דמי הרישיון פסי התיחור שיוך א.46הודעות כמפורט בסעיף 

 " בהתאם להסכם ההצעה המשותפת.

 

  :יבואא למכרז 46סעיף במקום  .4.2

עדת ו שקיבל את אישור, מפעילים שהגישו הסכם הצעה משותפת לפי פרק ב' 1א.46"

ימים מהודעת ועדת המכרזים לפי  45יגישו הודעה בכתב לוועדת המכרזים, תוך  המכרזים

  ."הודעת החלוקה"("המפעילים",  –)בסעיף זה  ,44.1סעיף 

 הודעת החלוקה תכלול את הפרטים הבאים:

, ובלבד שהחלוקה מפעיליםהבין ת פסי התיחור ויחיד סךתיאור חלוקת  (1)

ועדת המכרזים ובהוראות  השרישאתעמוד בתנאי הסכם ההצעה המשותפת 

 ;17-16המכרז, ובכלל כך בהוראות סעיפים 

(, פתוח או סגור, לפי העניין,  II( או )Iסוגי יחידת פס התיחור )של  החלוקתיאור  (2)

החלוקה תעמוד בתנאי הודעת ובלבד ש, מפעיליםהבין  7.2כמפורט בסעיף 

ובכלל , ועדת המכרזים ובהוראות המכרז השרישאהסכם ההצעה המשותפת 

 ;17-16כך בהוראות סעיפים 

 .מפעיליםהבין  של סכום דמי הרישיוןהחלוקה תיאור   (3)

יחשבו כאילו  1א.46כמצויין בסעיף במועד הודעת חלוקה מפעילים שלא הגישו   2.א46

 , אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת. 45.1משכו את הצעתם ויחולו הוראות סעיף 

ועדת תודיע  – 1א.46כמצויין בסעיף במועד  חלוקההודעת הגישו המפעילים   3א.46

ביניהם עומדת בתנאי הסכם ההצעה יחידות פסי התיחור המכרזים למפעילים אם חלוקת 

אינה אם חלוקה הודעת לא תאשר ועדת המכרזים ובהוראות המכרז.  השרישאהמשותפת 

את  אף אם היא עומדת בתנאי הסכם ההצעה המשותפת שקיבל ,עומדת בתנאי המכרז

 . אישור הוועדה
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בתנאי הסכם ההצעה החלוקה אינה עומדת הודעת הודיעה ועדת המכרזים ש  4א.46

ימי עסקים  7להגיש תוך  , יהיו זכאים המפעיליםבהוראות המכרזאו  השריהמשותפת שא

 ועדתקיבל את אישור אחרת העומדת בתנאי הסכם ההצעה המשותפת ש ת חלוקה הודע

שרה יאלא אחרת או לוקה חת הודע המפעיליםלא הגישו המכרזים ובהוראות המכרז. 

יחשבו המפעילים כאילו משכו את הצעתם  ,האחרת את הודעת החלוקה ועדת המכרזים

 "אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת. 45.1ויחולו הוראות סעיף 
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