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 :בישראל

  חדש מיוחדרישיון  הענקת או קיים רישיון הרחבת

 לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 קובץ הבהרות מס' 2

5.11.2019 

 מבוא. א

 כללי .1

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

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

 למכרז. 60וזאת בהתאם לסעיף  חדש )להלן: "המכרז"(,

אלא  , ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונהיםהפונכדי לא לחשוף את זהות  1.2

 יה.יפי נושא הפנ על

 . שהתקבלה שבפנייה אינו זהה בהכרח לנוסח השאלה נוסח 1.3

 לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם 1.4

  במסמכי המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

ה מתווספות להבהרות שפורסמו בקובץ ההבהרות זההבהרות המתפרסמות בקובץ  1.5

 במסמך זה ייחשבו כחלק כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטיםהקודם. 

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

להבהרות קודמות, ייעשה נסיון ליישב בין קבצי ההבהרות, אך אם לא ניתן יהיה 

 לעשות כן, האמור בקובץ הבהרות זה יגבר. 

 –בתשובות שלהלן שאין לה מענה ישיר להבהרה בנוגע לפרק ב' למכרז, כל בקשה  1.6

  ידי ועדת המכרזים. יש לראותה כבקשה שנדחתה על

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 קבצי הבהרות נוספים .2

תפרסם קבצי  המפורסם בקשר עם המכרז. ועדת המכרזים השני ואקובץ הבהרות זה ה .2.1

  .במכרז הבהרות נוספים, ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטים

קציה כלשהי לעמדת ועדת אין לראות במתן תשובה לבקשת ההבהרה מטה משום אינד .2.2

 המכרזים ביחס ליתר שאלות ההבהרה.  

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

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 
 
 

 

 . תשובות לבקשות הבהרה ב

 .(2בספרה )ההבהרה הראשונה בקובץ זה ממוספרת  1על מנת להקל על המעקב אחר ההבהרות, מספור ההבהרות בקובץ זה נעשה בהמשך לקובץ הבהרות מס' 

 תיקון /הבהרה  /תשובה  תמצית השאלה סעיף מס"ד

הצעה יחד עם יתר המפעילים מפעיל משתף רשת מחויב להגיש  .12 .2

איתם הוא משתף רשת )אא"כ מי מהם הודיע על פרישה(, תוך 

תיאום מלא ביניהם. מבוקש להבהיר האם הסכם ההצעה 

המשותפת, במסגרתו מתאמים מפעילים מתחרים המשתפים 

רשת את מחירי ההצעה ואת הטקטיקה במכרז וכן הסדרי 

ונה על ההגבלים השימוש בתדרים במכרז, מחייב את אישור הממ

משרדי שבוצע על ידי -העסקיים? האם, במסגרת התיאום הבין

המשרד לצורך המכרז, לרבות מול משרד הכלכלה ומשרד האוצר, 

נקבע כי יש פטור מאישור הממונה לצורך ההגשה המשותפת 

 במכרז זה?

ככל וייקבע כי קיימת חובה לקבלת אישור הממונה, יש צורך 

ות הזמנים במכרז, ולהתנות את מועד בעדכון מתאים של כל לוח

קיום שלב התיחור בקבלת אישור הממונה. בענין זה יש להביא 

בחשבון בלוחות הזמנים גם את הערות הממונה ודרישתו 

 האפשרית לתיקון ההסכם ולהגשתו מחדש.

חל גם על מכרז זה ואין פטור  1998-חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח

מקבלת החלטת פטור מהממונה על התחרות. עם זאת, משקיף נציג 

רשות התחרות בוועדת המכרזים מסר לוועדה כי הובהר לגופים שפנו 

לקבל את עמדת רשות התחרות, כי על פניו מדובר בהסכם רכישה 

דים שהם מפעילים בעלי רשת משותפת של תשומה. משכך, מתמוד

משותפת המגישים הסכם הצעה משותפת נדרשים לערוך בחינת 

א לכללי ההגבלים 9הערכה עצמית האם ההסדר נכנס לגדרי סעיף 

 2006-העסקיים )פטור סוג למיזמים משותפים( )הוראת שעה(, תשס"ו

)להלן פטור הסוג(. במידה וההסדר נכנס לעמדת המציעים לגדרי פטור 

בהתאם להערכה העצמית אותה ביצעו אין צורך לקבל החלטת הסוג 

 פטור מהממונה על התחרות. 

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


  
 
 
 
 

 

3. 

 

13. 

כיצד צריכים לנהוג השותפים לרשת המשותפת במקרה  .א

שבו יש חוסר הסכמה על סוג והיקף פסי התדרים שעליהם 

 נדרש להתמודד במכרז? 

כיצד צריכים לנהוג השותפים לרשת המשותפת במקרה  .ב

שבו יש חוסר הסכמה על המחיר המקסימלי של פסי 

 התדרים שאותו הם מוכנים להציע במכרז? 

 

למסמכי  16עקרונות הסכם ההצעה המשותפת מפורטים בסעיף 

. מעבר לכך, ועדת המכרזים אינה מתערבת בשיקולים של המכרז

 בהסדרים ביניהם. מפעילים בעלי רשת משותפת ו

 

  

 

4. 

 

 

13. 

 

 

האם לשיטת ועדת המכרזים ניתן להגיע להסכמות שבמסגרתן 

, חומי התדריםתחלק משותף לרשת המשותפת לא משלם על 

שבהם תזכה הרשת המשותפת, ולכן גם לא ייעשה בתדרים אלה 

לשותפים ברשת יינתן שימוש? ככל שהדבר יתאפשר, האם 

המשותפת זמן לצורך תיקון הסכמי השיתוף, במידה והדבר 

 יידרש? 

 

לים ימפע שבו יחלקו ביניהםועדת המכרזים אינה מתערבת באופן 

ההצעה סכם . כאמור על הסכום דמי הרישיוןאת  בעלי רשת משותפת

 למסמכי המכרז.  16בסעיף  המפורטיםבעקרונות המשותפת לעמוד 

 קנו באופן הבא:תומסמכי המכרז י

 שלשונו כדלקמן: 16.3( יוסף סעיף 1)

בין  הסכם הצעה משותפת יקבע את אופן החלוקה 16.3"

למציע  מפעילים בעלי רשת משותפת של סכום דמי הרישיון

 ."42.7, כמשמעו בסעיף זוכה

 יתוקן כדלקמן: 17( סעיף 2)

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


  
 
 
 
 

יפרט הסכם הצעה משותפת  16בלי לגרוע מהאמור בסעיף "

החלוקה  אופן לרבות ,את חלוקת יחידות פסי התיחור בנוסף,

בין השותפים  ,42.7 של סכום דמי הרישיון, כמשמעו בסעיף

להסכם במקרה שוועדת המכרזים פסלה אחד או יותר 

מהמציעים ברשת משותפת, או שאחד או יותר מהמציעים 

ברשת המשותפת פרש מהמכרז. אין באמור כדי לגרוע 

מסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את ההצעה הבסיסית של 

 "המציעים ברשת משותפת בכללותה.

 

 שלשונו כדלקמן: 42.7.1.4( יוסף סעיף 3)

במקרה של מציע זוכה שהוא מספר מפעילים ברשת  42.7.1.4"

משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

ועדה, סכום דמי הרישיון שישלם כל מפעיל ברשת משותפת וה

 ההצעהבמציע כאמור יהיה בהתאם לחלוקה שנקבעה בהסכם 

 למסמכי המכרז."; 16.3המשותפת כמפורט בסעיף 

 כדלקמן: 44.1( יתוקן סעיף 4)

ועדת המכרזים  ודיעהתיחור הכספי ת הליךסיום  לאחר 44.1"

ששויכו לזוכים ועל  התיחורהכשירים על הזוכים, פסי  למציעים

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


  
 
 
 
 

. במקרה של הזוכה לשיוך בהתאם והכלגובה דמי הרישיון, 

מפעילים שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

 התיחורהוועדה, שהצעתם נכללת בשיוך הזוכה, שיוך פסי 

בהתאם להסכם  יעשו הרישיון דמי סכוםבדבר  ותההודעו

 "ההצעה המשותפת.

 

 :משותפת הצעה .14 .5

המצויים  למפעילים לאפשר הדעת על יעלה לא כי היא עמדתנו . 1

 ,שבשיתוף המפעילים יתר כל עם שלאבשיתוף להגיש הצעה 

 :סבירונ

 במסגרת בתדרים זוכה בשיתוף המצוי במקרה בו מפעיל

ברם שותפיו האחרים , החדש )"המפעיל הזוכה"( המכרז

ברשת לא התמודדו או לא זכו במכרז )"המפעילים 

ישתף את  המפעיל הזוכה לא אםהרי גם האחרים"(, 

עדיין צומחת בתדרים נשוא המכרז,  האחרים המפעילים

הקיימים  שהתדרים בכך, למפעילים האחריםהטבה עצומה 

)של המפעיל הזוכה והמפעילים האחרים( כיום בשיתוף 

 תעלה בהם השירות שרמת ומכאן רבה,מתפנים במידה 

. גם ובעיקר לטובת המפעילים האחרים –ניכרת  בצורה

 למנויי הגלישה בקצב משמעותי שיפורהתוצאה היא 

 ניתן לא היתר ובין הואיל נדחית הבקשה – 1לעניין סעיף  .1

 .במכרז הצעהגורם מסוים להגיש  על לכפות

השתתפות וזכייה כמפורט במסמכי המכרז,  – 2לעניין סעיף  .2

במכרז הם תנאי להרחבת רישיונו של בעל רישיון רט"ן. בעל 

ולא יוקצו לו תדרים מתחום  לא יורחב רישיונוש רישיון

לא יוכל ו 5לספק שירותי דור  לא יהיה רשאי מה"ץ 3,500

למסמכי  52.1בהתאם לסעיף  אלה לעשות שימוש בתדרים

 המכרז.  

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


  
 
 
 
 

 . המפעילים האחרים, שכלל לא התמודדו או לא זכו במכרז זה

, זוכה בטובת הנאה דומה לזו שהיה אחר שכזה מפעיל כך,

זוכה לה במסגרת המכרז, כל זאת מבלי להשקיע בתשתיות, 

)ובמילים אחרות, מבלי להדרש  בדמי רישיון ובאגרות תדרים

                                      .כיה במכרז(להוצאות ולהשקעות האדירות הנובעות מז

 כי, הכבד חששנו את הבענו 4המכרז בתדרי דור  במסגרת

שבמסגרתם זוכים מפעילים  הרגולטורים ההסדרים העצמת

מסויימים בשירותים טכנולוגים מבלי להשקיע בהם ולטול 

עלויות הקמת  בין שלילי, יוצרת פער שבהקמתםאת הסיכון 

 ומבססת, לצרכן המחיר לבין הסלולארירות והפקת השי

 את ימנעו אשר, בכללותו"ן הרט בשוק הפסדיים מחירים

ויפגעו בתמריץ לפעול במסגרתו.  בענף הראויות ההשקעות

אף לא אחת  בואנו מצויים, בעידן  בה המציאות, לצערנו

 בפעילותן רווח לראות יכולות הגדולות המפעילות מארבע

, חלקן של קיומן להמשך ממש של סכנה וקיימת, הסלולארית

 כאמור, שעיקרו מבוסס הנוכחי השוק מבנה של תוצאה הינה

שאינם  מפעיליםרב של  למספר תשתית שירותי אספקת על

נושאים בפועל במלוא העלויות והסיכונים הכרוכים בהקמת 

 רשת ובתפעולה. 

את המגמה  יחזקו רקתנאי המכרז דהיום, למרבה צער, 

 עללחבר בקבוצת שיתוף להתמודד  שיותר ככל, הקיימת

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


  
 
 
 
 

 באפס ימתינו שותפיו יתר כאשר, שותפיו יתר ללא התדרים

 כמתואר, לידיהם שיפלו המכרז לפירות השקעה ואפס מעשה

 על המסופקים 4 דור בשירותי משמעותי שיפור בדמות, לעיל

 אלללקוחותיהם, ויכולת להמשיך להתחרות "כשווים"  ידם

 מהמכרז הנובעות בעלויות שישאו, 5 דור במכרז הזוכים מול

יכולת  מבלי, מכך המשתמע כל על, החדשה הרשת ומהקמת

את התשואה על השקעות עתק אלו, לנוכח חוסר  להחזיר

האיזון התחרותי שנוצר כתוצאה מהסבסוד הלכה למעשה של 

 ולאזה )היה  מכרז תנאיאיכויות הרשת שרק יגדל ויעמיק עקב 

 כאן(.  כמבוקש, ישונו

 בשוק הפגיעה ריסון למען, עליונהחשיבות  קיימת, לפיכך

 שהמפעילים מנת ועל, בכלל בישראל הסלולרית התקשורת

 על מהם הנדרשות בהשקעות לעמוד יוכלו זה במכרז הזוכים

 קבוצת חברי כל על, כי ההסדר יעודכן כך שלפיו: בפרט, פיו

 ישאו שכולם כך, במכרז אחד כמציע להתמודד השיתוף

 על יתמודד מהם אחד לא שאף או, ובסיכונים בעלויות

, מפורק( 4ו/או  3שאם השיתוף הקיים )בדור  מובן. התדרים

אזי כל מפעיל יוכל להתמודד על התדרים ובתנאי שלצורך 

מה"צ רמת העומס הצפויה ברשת  2600 –מה"צ ו  700תדרי 

 שלו, תצדיק מתן אפשרות זו.
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לעיל, נבקש, כי  1ונים שבסעיף כמו כן, מבלי לגרוע מהטיע . 2

יובהר, כי שותף לרשת משותפת, שאינו שותף להצעה 

משותפת יחד עם מי משותפיו לרשת, )בין שלא השתתף 

נפסל או פרש מהמכרז(, לא יוכל לספק שירות  ןמראש, בי

ללקוחותיו בהסתמך על התדרים, ששותפיו יזכו בהם 

, ארציתלרבות באמצעות נדידה פנים במסגרת מכרז זה, 

אירוח, הקצאה מישנית של תדרים מצד הזוכה, מתן רשות 

. אין קורלציה ישירה בין כמות אחרת שיטה כל אושימוש, 

 -התדרים לבין מספר המפעילים המצויים בשיתוף, ולדוגמא 

אחת מקבוצות השיתוף בישראל כלל אינה עושה שימוש 

בתדרי חלק מהשותפות. בהעדר קביעה כזו במסמכי המכרז, 

שויה קבוצת מפעילים משתפים להחליט, כי אחד מהם ע

במכרז בעבור כל יתר המפעילים המשתפים, תוך  דיתמוד

התחמקות מאישורו של הסכם השיתוף בינהם בטרם קיום 

המכרז ותוך עיוות מטרת המשרד שבבסיס מדיניות שיתוף 

 הרשתות.

 

נבהיר כי התייחסותנו אלו מהותיות ביותר להתמודדותנו 

כן הן נוגעת בלב ליבה של ההתמודדות בו ושל שוק במכרז, ש

הסלולר בכללותו במבט קדימה. השארת פרצה בנושאים אלו 

במכרז, עלולה להביא לפגיעה חמורה עוד יותר מזו הקיימת 

היום ביציבות החברות וביכולתו של שוק התקשורת בישראל 
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להתקדם ולגשר לפחות חלקית על הפער שנוצר בתחום זה 

 ות המפותחות.ביחס למדינ

  – 15סעיף  .15 .6

שימוש  לעשות כלוי למכרז גשינ שלא משותפת ברשת מפעיל האם

 בתדרים שהוקצו לשותפיו במסגרת זכייה במכרז? 

 

לא יינתן אישור ועדת המכרזים מעדכנת, על דעת הגורם המוסמך, כי 

במכרז לעשות שימוש שתתף ימפעיל ברשת משותפת אשר לא לעניין 

  זכייה במכרז. לרשת המשותפת בעקבותלשותפיו וקצו ישבתדרים 

 :משותפת הצעה .16 .7

 השיתוף הסכם במסגרת השוויוניתחלוקה שהנבקש כי יובהר, 

 לכל תחום תדר ותת תחום תדר בנפרד.  נדרשת

הדרישה לחלוקה שיוויונית, ככל הניתן, של סך יחידות פסי התיחור 

ולא לחלוקה  16 התדר כמפורט בסעיף מימתייחסת אך ורק לתחו

 .7.2כמפורט בסעיף תחום תדר תוך כל שב

8. 16.1 ,16.2 ,

51.3  ,52.1 

 מתיישבים זה עם זה. 51.3-ו 16.2נבקש להבהיר כיצד סעיפים 

קובע כי תישמר חלוקה שוויונית לעניין חלוקת תחומי  16.1סעיף 

התדרים בין מפעילי רט"ן בעלי רשת משותפת. כחריג לכך, נקבע, 

מן המפעילים ברשת משותפת זכה  שכל אחדבין היתר, כי במידה 

מה"ץ, אזי כל זכייה  3,500-3,800מה"ץ לפחות בתחום  20-ב

תר של יחידות פסי תיחור תחולק בין הצדדים בכמות גדולה יו

 באופן לא שוויוני.

. במקרה 1דוגמאות אפשריות להמחשה: אין סתירה בין הסעיפים. 

שקיבל את אישור  של שלושה שותפים הסכם הצעה משותפתשל 

הוועדה, כאשר לאחד השותפים הזוכים לא מוקצה פס תדרים בתחום 

מה"ץ, בעוד שלכל אחד משני השותפים הנותרים מוקצה פס  3,500

 מה"ץ. 20 תדרים של

של שני שותפים שקיבל את  הסכם הצעה משותפתבמקרה של : 2

אישור הוועדה, כאשר רק לאחד השותפים הזוכים יוקצה פס תדרים 

 מה"ץ. 3500-3800מתחום  מה"ץ  20ברוחב 
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קובעת כי מפעיל רט"ן שלא הוקצו לו תדרים  51.3הוראת סעיף 

אם הוא צד  51.2יקיים את התנאי האמור בסעיף  3,500-בתחום ה

להסכם הצעה משותפת, והוקצו למפעיל אחד או יותר שהם צד 

 מה"ץ. 3,500-להסכם הצעה משותפת תדרים בתחום ה

לא ברור אפוא באיזו סיטואציה יכול להיווצר מצב שבו למפעיל 

מסוים שהוא צד להסכם הצעה משותפת לא יוקצו כלל תדרים 

 .3,500-בתחום ה

 

נבקש להבהיר כי מפעיל יוכל לעשות שימוש בחלק מפסי התיחור  .16.1 .9

באופן עצמאי, וזאת ככל שהסכם שיתוף הרשתות הרלוונטי, אשר 

אושר על ידי משרד התקשורת, מאפשר הקמת אתרים במתכונת 

 (.unilateralחד צדדית )

 

הן בכפוף למדיניות השיתוף המחייבת כי תדרים באפשרויות השימוש 

 צדדית חד במתכונת אתרים להקים הסכמי השיתוף יאפשרו

(unilateral.) 

 

 מבוקש להבהיר: .16.2 .10

"כמות גדולה יותר של יחידות פסי תיחור תחולק באופן  .1

האם הכוונה לפסי תיחור בכל תדר,  –לא שיוויוני" 

 ?3,500-3,800או  3,500-3,600לפסים בתדר 

, ללא אבחנה בין פסי מה"ץ 3500-3800  בכל התחום – 1לעניין שאלה 

 .התיחור בו

  .52.1 סעיף ראו וכן, לעיל 8לסעיף נא ראו תשובה  – 2לעניין שאלה 
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 51.3. לפי סעיף 51.3סעיף זה עומד בסתירה לסעיף  .2

ייתכן מצב בו לא לכל המפעילים יש רצועה בתחומי 

. 5אך מפעיל משתף רשאי לספק שירותי דור  3,500תדר 

קיימת אפשרות לחלוקה לא שיוויונית, גם  –דהיינו 

כאשר לא כל המפעילים רכשו לפחות רצועה אחת 

 בתחום תדר זה.

 :משותפת הצעה .17 .11

האם אחד  :לפרטהסכם ההצעה המשותפת  שעלכי יובהר,  ,נבקש

מהשותפים משתתף או מסייע במימון תשלום דמי הרישיון 

ואגרות התדרים של צד אחר, וכי יתקיים איסור על העמדת 

 כבטחון להחזר המימון. 5התדרים וציוד רשת דור 

 4סעיף ראו  תשלום דמי הרישיון ואגרות התדרים על לעניין שאלה

 במסמכי המכרז.התיקונים  ובכלל כךלעיל 

על המציעים לנהוג בהתאם להוראות החוק, הרישיון  – 2לעניין שאלה 

 והמגבלות החלות עליהם.

 :משותפת הצעה .17 .12

, לעיל 14 סעיף לעניין( 1) הראשונה מהתייחסותנו לגרוע מבלי

, כי ככל שאחד השותפים נפסל או שיקבע נבקש, תתקבל ולא והיה

פרש, הרי דין השותף שנותר צריך להיות כדינו של מי שמתמודד 

לבד, ועל הסכם השיתוף להתבטל. אין סיבה להבחין בין שותף 

שמתמודד לבדו לבין מי שמכורח הנסיבות היה לשותף בודד 

 מתמודד. 

השאלה אינה ברורה. למותר לציין, כי במקרה בו נותר מפעיל יחיד 

כתוצאה מפרישה או פסילה של שותפיו, הסכם ההצעה המשותפת 

 .שקיבל את אישור הוועדה כבר אינו רלוונטי להמסך הליכי המכרז

 .למסמכי המכרז 68.2-ו 45, 43.4, 26.4בסעיפים האמור  גם ראו
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לשורשו של המכרז, שלא סביר שלא  היורשמדובר בנושא מהותי 

 סדירו מראש. לה

13. 17 

43.3 

43.4 

45.2 

68.2 

 

סעיף זה מופיע במספר רב של סעיפים לאורך המכרז, ובקשת 

הבהרה זו מתייחסת לכל הסעיפים הרלוונטיים )ואשר חלקם 

 מפורט בעמודה הימנית(.

השאלה היא ביחס לסמכות ועדת המכרזים לפסול את ההצעה 

הבסיסית ו/או את הצעות התיחור ו/או הזכיה במכרז וכן סמכות 

לחלט את הערבות הבנקאית של כל מגישי הצעה הוועדה 

משותפת, במקרה שאחד המציעים נפסל ו/או חזר בו ו/או משך 

את הצעתו, ואפילו מבלי שיתר המציעים ידעו או היה עליהם 

לדעת על המעשה או המחדל של מפעיל זה, ובוודאי שאין להם כל 

 שליטה על מעשיו.

תפי הרשת. הסעיף עוסק בפסילתו של אחד מהמפעילים מש

מפעילים משתפי רשת קשורים ביניהם בהסכם שיתוף רשתות 

בלבד. אין למי מהם שליטה כלשהי על מעשיו של המפעיל האחר, 

אפשרות להנחות את פעולתו, לדעת מה מעשיו ומה תכניותיו, 

ולכן אין גם כל סיבה או היגיון להטיל על מפעיל אחד אחריות 

וט הערבות, יחד ולחוד, או למעשיו של המפעיל האחר )בדמות חיל

 פסילת הצעת המפעיל האחר(. 

במקרה בו אחד המפעילים ברשת משותפת פרש או נפסל, תשקול 

ועדת המכרזים כיצד להתייחס לכך בהתאם לנסיבות המקרה, בין 

אור השפעתה של הפרישה או הפסילה על יתר המפעילים היתר, ל

ברשת המשותפת או על המשך התנהלות המכרז והכל כמפורט 

 45, 43.4, 26.4פים לאמור בסעילב בין היתר  ובשים, במסמכי המכרז

 .מסמכי המכרזל 68.2-ו
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ככל ואחד המפעילים משתפי הרשת חזר בו מהצעתו, אין כל סיבה 

לפגוע ביתר המפעילים העומדים בתנאי המכרז. חילוט ערבות, 

בוודאי של מפעיל שפעל כדין ואין עילה לפסילתו, הינו צעד קיצוני 

ל שכן פסילת הצעתו הפוגע במפעיל זה פגיעה מהותית. לא כ

. מדובר בצעד שלא 5הבסיסית וביטול זכותו לרכוש תדרי דור 

 יפגע רק במפעיל עצמו אלא גם בתחרות בשוק. 

בהתאם, מבוקש כי בכל מקרה כאמור בו מתעוררת עילה לפסילת 

אחד המפעילים משתפי הרשת, תחולט ערבותו בלבד )ככל 

בוקש בהערה ותתקבל בקשת החברה להגשת ערבויות נפרדות כמ

(, או חלקה היחסי של הערבות המיוחס אליו )ככל 28.1לסעיף 

ובקשת החברה לא תתקבל(, וכי מפעיל זה, והוא בלבד, ייפסל 

 מהמשך השתתפות במכרז. 

במקום לחייב מציע שניגש להצהיר שמסר הודעה למפעיל אחר  .20-23 .14

עימו הוא משתף רשת והמפעיל האחר אינו מעונין להשתתף, ובכך 

( ולסכן את 23.2להסתכן בקבלת הודעות סותרות )כאמור בסעיף 

הצעת כל המציעים המשתפים רשת, מוצע לקבוע כי כל מציע 

פת במועד שהגיש הצעה בסיסית ושלא הגיש הסכם הצעה משות

יהיה מנוע מלהשתתף במכרז, וזאת ללא כל צורך בתצהיר או 

 בקבלת הודעות מכל המשתתפים. 

 הבקשה נדחית.
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כל המפעילים מודעים לחובת הגשת הצעה משותפת, ולכן מבוקש 

לקבוע שמפעיל שלא יחתום על הסכם הצעה משותפת/שלא הגיש 

הסכם הצעה משותפת חתום, כמוהו כמפעיל שהודיע שאין 

 ף במכרז.בכוונתו להשתת

לעיל, ככל ואחד המציעים  17במקרה זה, וכאמור בהערה לסעיף 

לא הגיש הצעה, המשרד לא יפסול את יתר המשתתפים בגלל 

 מעשה או מחדל של מציע זה.

, כי יובהר שהחלטות הועדה על פי פרק ב' תפורסמנה לכל נבקש ב' פרק .15

 המשתתפים במכרז.

 הבקשה נדחית. 
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