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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' 9 

17.5.2020 

 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  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

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

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

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

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

  .ובקבצי ההבהרות מכרזמסמכי הב הזמנים המפורטים הבהרות נוספים, ובכפוף ללוחות

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

 להגשת ההצעות למכרז.
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  המכרזים ועדת של מטעמההבהרות . ב

 6בנושא טפסים ב', התקבלה אצל וועדת המכרזים בקשת הבהרה 8לאחר פרסום קובץ הבהרות מס' 

 בנספח ב' למסמכי המכרז, בנוגע למילוי הטפסים. 7ב'-ו

המיועדים ליתר המציעים חליטה להפריד בין הטפסים המיועדים למפעילי רט"ן לבין הטפסים ההוועדה 

 : באופן הבא

 ;7ב'-ו 6מציעים שהם מפעילי רט"ן כהגדרתם במכרז ימלאו את הטפסים ב'

 .13ב'-, ו12, ב'11, ב'10כהגדרתם במכרז ימלאו את הטפסים ב'מציעים שאינם מפעילי רט"ן 

 .  13ב'-, ו12, ב'11, ב'10, ב'7, ב'6לקובץ הבהרות זה מצורפים נוסחים של הטפסים ב'

 8)ב( שפורסמו בקובץ הבהרות מס' 7ב'-)א( ו7)ב(, ב'6)א(, ב'6למען הסר ספק, אין להשתמש בטפסים ב'

  .12.5מיום 

 סמכי המכרז כדלקמן:בהתאם לכך יתוקנו מ

 : יתוקן כדלקמן למסמכי המכרז 30.3סעיף נוסחו של  .1

מציעים שהם מפעילי ) שהמציע צירף להצעתו הסכמה בכתב ואמוקדם להשתתפות במכרז ה תנאי"

)ב(, 6)א(, ב'6סים ב'בטפ 13ב'-10ומציעים שאינם מפעילי רט"ן בטפסים ב', 7וב' 6טפסים ב'רט"ן ב

, מטעמם של כל בעלי ההשפעה הניכרת במציע וכל נושאי המשרה במציע, לכך ()ב(7)א( וב'7ב'

 מןלגביו מידע  רשאי לקבל, יהיה דרישתו ולפי עת בכל, גורם המוסמך במשרד התקשורתשה

למען הסר ספק  .1981-"אהתשמ, השבים ותקנת הפלילי המרשם חוקכמשמעותו ב הפלילי המרשם

הוראה זו תחול גם על כל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת 

, כך שכל אחד מבעלי ההשפעה הניכרת בהם וכל נושאי המשרה בהם הוועדהשקיבל את אישור 

 "דרש להגיש הסכמה בכתב כאמור.יי

 

 :כדלקמן יתוקן (87)עמוד   הבסיסית נספח ב' טופס ההצעהבפרק ב' בחלק ג' של  4.2סעיף נוסחו של  .2

 ,ידי כל אחד מנושאי המשרה במציע-יש לצרף כנספח לפרק זה תצהירים חתומים על .4.2"

, ומציעים 7וב' 6שהם מפעילי רט"ן בטפסים ב'מציעים ) )ב(7'וב)ב( 6ב' בנוסחים המפורטים בטפסים

בסוף פרק זה(. מפעילים בעלי רשת הטפסים מצורפים  - 13ב'-ו 11שאינם מפעילי רט"ן בטפסים ב'

משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל אישור ועדת המכרזים לפי פרק ב' למסמכי המכרז 

 "יגישו כל אחד תצהיר נפרד.

 

  כדלקמן: יתוקן( 87בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית  )עמוד  5.3סעיף נוסחו של  .3

 ואופן ניכרת השפעה בעל להיותו הנימוקים את במציע ניכרת השפעה בעל כל לגבי לפרט יש  5.3"

-)א( ו6ב' יםטפסב ים המפורט יםבנוסח יםתצהיר לצרףכן ו ,במציע הניכרת ההשפעה של מימושה

, ומציעים שאינם מפעילי רט"ן 7ב'-ו 6מציעים שהם מפעילי רט"ן בטפסים ב')בנספח זה  )א(7ב'
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להשיב לסעיף  אינו נדרשקיים רט"ן ]מפעיל  בסוף פרק זה( פיםמצור יםהטפס -  12ב'-ו 10בטפסים ב'

 "זה[

 

 יתוקן כדלקמן: (91)עמוד בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית  8.5סעיף נוסחו של  .4

תצהירים מטעמם של נושאי משרה במציע או בעלי השפעה ניכרת במציע, כנדרש בסעיפים  .8.5"

מציעים שהם  –בנספח זה  )ב(6)א( וטופס ב'6ב'בטופס בפרק זה בהתאמה, בנוסח המפורט  5.3-ו 4.2

 ".11ב'-ו 10ומציעים שאינם מפעילי רט"ן בטפסים ב' 6מפעילי רט"ן בטופס ב'

 

  יתוקן כדלקמן:( 91בפרק ב' בחלק ג' של נספח ב' טופס ההצעה הבסיסית )עמוד  8.6סעיף נוסחו של   .5

תצהירים מטעמם של תאגידים שנושאי משרה במציע או בעלי השפעה ניכרת במציע,  .8.6"

בנספח  )ב(7ב'טופס )א( ו7ב'טופס בבהתאמה, בנוסח המפורט  בפרק זה 5.3-ו 4.2כנדרש בסעיפים 

 ".13ב'-ו 12ומציעים שאינם מפעילי רט"ן בטפסים ב' 7מפעילי רט"ן בטופס ב'מציעים שהם  –זה 
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