
  
 
 
 
 

 

 

 

 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 מספר 1

10.10.2019 

 מבוא. א

 כללי .1

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

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

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

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

 פי נושא הפניה. על

 ידי הפונה.  אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על השאלה נוסח 1.3

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

  במסמכי המכרז, אלא אם יקבע במפורש אחרת.

בלתי נפרד  כל ההבהרות, השינויים והתיקונים המפורטים במסמך זה ייחשבו כחלק 1.5

 ממסמכי המכרז.

 יש לראותה כבקשה שנדחתה על –ה מענה ישיר בתשובות שלהלן כל בקשה שאין ל 1.6

 ידי ועדת המכרזים.
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 קבצי הבהרות נוספים .2

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

  .ובמסמך זה במכרז הבהרות נוספים, ובכפוף ללוחות הזמנים המפורטים

אין לראות במתן תשובה לבקשת ההבהרה מטה משום אינדקציה כלשהי לעמדת וועדת  .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.

 

 המכרזים ועדת של מטעמה כללית הבהרה. ב

 למכרז כדלקמן: 5.1.3המכרזים מודיעה על שינוי המועד המפורט בסעיף ועדת 

  10.11.2019המועד האחרון לפרסום תשובותיה של ועדת המכרזים לבקשות ההבהרה: 
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 . תשובות לבקשות הבהרה ג

 תיקון /הבהרה  /תשובה  תמצית השאלה סעיף

, נספח ב' 30.3

פרק ב' סעיף 

 8-ו 5.3

למכרז( תנאי מוקדם להשתתפות  22)עמוד  30.3בהתאם לסעיף 
במכרז הוא שכל נושאי המשרה וכל בעלי ההשפעה הניכרת במציע 

(, לכך שהגורם 7ב' -ו 6צירפו להצעתם הסכמה בכתב )טפסים ב'
המוסמך במשרד התקשורת יהיה רשאי לקבל לגביו מידע 

גבי כל אחד מהמרשם הפלילי, כאשר מצוין כי הוראה זו חלה גם ל
 מהמפעילים בעלי רשת משותפת. 

לצד הוראה זו במסגרת פרק ב' )עמידה בתנאי הסף המפורטים 
למכרז(  87)עמוד  5.3למסמכי המכרז( נמצא סעיף  30בסעיף 

נדרש להשיב לאמור בסעיף זה  שמפעיל רט"ן קיים אינושמבהיר 
)הקובע שעל בעל השפעה ניכרת במציע לצרף תצהירים בנוסח 

הדן במסירת תצהירים  4.2(. זאת בשונה מסעיף 7ב'-ו 6ם ב'טפסי
 שם אין הוראת פטור דומה.  -על ידי נושאי משרה במציע 

למכרז( חוזר וקובע שמפעיל רט"ן אינו  91)עמוד  8.7גם סעיף 
נדרש לצרף את המסמכים כמפורט בסעיף זה ביחס לבעלי השפעה 

רה גם לא נדרש ניכרת המציע )יצוין, כי מסעיף זה עולה שלכאו
 ליתן תצהירים כאמור מטעם נושאי משרה במציע(.

נדרש  לא שמפעיל רט"ן קייםמכאן המסקנה המתבקשת היא 

בעלי השפעה לגבי  7ב'-ו 6לצרף תצהירים כמפורט בטפסים ב'

. להסרת ספק נבקש אישורכם לנכונות המסקנה ניכרת במציע

המסקנה אינה נכונה. מפעיל רט"ן קיים נדרש לצרף תצהירים בנוסחים 
שפעה ניכרת במציע בהתאם לגבי בעלי ה 7ב'-ו 6המפורטים בטפסים ב'

במפורש ו"ברחל בתך במכרז, למעט הסעיפים בהם צויין  30.3לסעיף 
כי "ניתן למחוק סעיף זה מהתצהיר אם המציע הוא מפעיל רט"ן הקטנה" 

 רט"ן בר"א".   לקיים או מפעי

לנימוקים אך ורק מתייחס  בפרק ב'  5.3למען הסר ספק, האמור בסעיף 
, אשר לא נדרשים במציע ואופן מימושה לעניין בעל השפעה ניכרת

 . ממפעילים קיימים

 :מסמכי המכרז יתוקנו כדלקמןבהמשך לאמור, ולמען הסר ספק, 

בפרק ב' שבנספח ב' לתנאי המכרז, בסופו יבוא: "למעט  8.7 בסעיף
 התצהירים המנויים בסעיף זה."
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כמפורט מפעיל רט"ן קיים לא נדרש לצרף תצהירים לעיל.

להסרת ספק  לגבי בעלי השפעה ניכרת במציע. 7ב'-ו 6בטפסים ב'

ועדת המכרזים  .נבקש אישורכם לנכונות המסקנה לעיל

 להתייחס בהקדם לצורך התארגנות מבעוד מועד. מתבקשת
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