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 מבוא. א

 כללי .1

 משולב למתן שירותי רדיו רישיון 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"),

 לביטויים בהם יעשה שימוש בקובץ הבהרות זה תהיה המשמעות שניתנה להם 1.2

  במסמכי המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

ה מתווספות להבהרות שפורסמו בקובץ ההבהרות זההבהרות המתפרסמות בקובץ  1.3

 כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלקהקודם. 

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

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

 לעשות כן, האמור בקובץ הבהרות זה יגבר. 

 

 קבצי הבהרות נוספים .2

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

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

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 

 

 



  
 
 
 
 

 

 הסכם ההצעה המשותפת –מטעם ועדת המכרזים לעניין פרק ב'  הבהרות .3

 שלשונו כדלקמן: 16.5יווסף סעיף  .3.1

כי ההסכם כולל את כל  מובהרהסכם ההצעה המשותפת יכלול סעיף לפיו   .16.5"

ההסכמות בין הצדדים לעניין חלוקת יחידות פסי התיחור וסכום דמי הרישיון ביניהם, וכי 

נוגע לאמור, שלא פורט , או כל הסדר, בכתב או בעל פה, באין הסכם, מסמך או הבנה

 "בהסכם זה.

 

כיצד המפעילים נדרשים לפרט בהסכם ההצעה המשותפת למסמכי המכרז,  16.1סעיף לפי  .3.2

-מה"ץ ו 2,600מה"ץ,  700 -בשלושת תחומי התדרים רפסי התיחויחולקו ביניהם יחידות 

יחידת פס התיחור  יאופן חלוקת סוגחובה לפרט בהסכם את אין  , אךמה"ץ 3,800-3,500

)I) או (II(,מה"ץ  2,600, תחום תדר לדוגמה .בין המפעילים לפי העניין, , פתוח או סגור

בהסכם ההצעה לפרט חובה אין ). II( סוגמפסים  שני) וI( סוגכולל ארבעה פסים מ

ובלבד  )II( סוגמ יקבל את הפסים ומי (I) סוגמ את הפסים קבלי מהמפעילים המשותפת מי

ככל שהסדרי  למסמכי המכרז. 17-16תיחור עומדת בהוראות סעיפים שהחלוקה של פסי ה

לפי  אישור ועדת המכרזיםאת פורטו בהסכם ההצעה המשותפת שקיבל  החלוקה הנ"ל לא

 45ידרשו להביא לאישור ועדת המכרזים תוך י, אזי שהמפעילים פרק ב' למסמכי המכרז

, )IIאו ( )Iיחידת פסי התיחור (אופן חלוקת סוג את  44.1מהודעת הזכייה לפי סעיף  יום

אם  הסדר זהועדת המכרזים תהא רשאית שלא לאשר ביניהם.  פתוח או סגור, לפי העניין,

הוראות באינו עומד בתנאי הסכם ההצעה המשותפת שאושר על ידי ועדת המכרזים ו הוא

  .)למסמכי המכרז 17-16 (ובכלל כך בהוראות סעיפים המכרז

 

 א שלשונו כדלקמן:46וסף סעיף וי

 

בדבר ה ביניהם שלא כלל חלוקפרק ב' לפי  מפעילים שהגישו הסכם הצעה משותפת  .א46"

 ,בין המפעילים פתוח או סגור, לפי העניין, ,)II) או (Iיחידת פס התיחור ( יאופן חלוקת סוג

ימים מהודעת ועדת  45תוך  ,בכתב לוועדת המכרזים הודעה, יגישו 7.2כמפורט בסעיף 

 סוגי יחידת פסי התיחורחלוקת , ובה תיאור 44.1לפי סעיף בדבר הזוכים במכרז המכרזים 

ובלבד שהחלוקה תעמוד בתנאי הסכם ההצעה המשותפת שאושר על ידי ועדת  ,כאמור

  .17-16ובכלל כך בהוראות סעיפים  ,הוראות המכרזבהמכרזים ו

 יחשבו כאילו משכו את הצעתם ויחולו כאמור במועד הודעהמפעילים שלא הגישו   1א.46

  ., אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת45.1 הוראות סעיף

ועדת המכרזים תודיע למפעילים בעלי  -כאמור במועד  הודעההגישו המפעילים   .2א.46

 פתוח או סגור, לפי העניין, ),II) או (Iסוגי יחידת פס התיחור (רשת משותפת אם חלוקת 

הוראות בו המכרזים ועדת ידי על שאושר המשותפת ההצעה הסכם תנאיב עומדתביניהם 

 המכרז. 



  
 
 
 
 

 

 

 

יהיו זכאים  אלו,אינה עומדת בתנאים כאמור הודיעה ועדת המכרזים שהחלוקה  . 3א.46

בתנאי הסכם ההצעה המשותפת  אחרת העומדת הודעהימי עסקים  7המפעילים להגיש תוך 

הוראות המכרז. לא אושרה חלוקה זאת על ידי ועדת בשאושר על ידי ועדת המכרזים ו

אלא אם  45.1 שכו את הצעתם ויחולו הוראות סעיףכאילו מהמכרזים יחשבו המפעילים 

 ."  קבעה ועדת המכרזים אחרת

 

 

 מועדים .4

המועד האחרון להגשת הסכם הצעה משותפת  מודיעה ועדת המכרז כי 24בהתאם לסעיף  .4.1

 .12.03.2020מתוקן: 

 יתר המועדים יקבעו בהמשך. .4.2


