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 עניינים תוכן

 

  מכרזפרקי מסמכי ה  

  מבוא. א

  או מתן הודעה על אי הגשת הסכם הצעה משותפתמשותפת ב. הגשת הסכם הצעה 

  תנאי הסף למכרז –הבסיסית  ההצעה. ג

  הכספי התיחור הליך. ד

  זכייה לאחר והליכים במכרז הזכייה. ה

  במכרז הזוכה על שיחולו ההסדרים עיקרי. ו

  המכרז התנהלות אופן. ז

  כללי. ח

 מכרזמסמכי הל נספחים

על אי  ההודענוסח ; נוסח אישור הרשמה למכרז; טופס הרשמה למכרז –א'  נספח

 הגשת הסכם הצעה משותפת. 

 

  .טופס ההצעה הבסיסית –ב'  נספח

  .ח ערבות מכרזסנו –ג'  נספח

  .לתדרים )יימסר לנרשמים למכרז(מידע נוסף בנוגע  –' ד נספח

ונו הכללי של מפעיל רט"ן כמסומן יטיוטת תיקוני הרישיון שייערכו בריש –' ה נספח

 .(נפרד)בקובץ בטיוטת הרישיון הכללי המתוקן 

 

  .(נפרדבקובץ )טיוטת הרישיון המיוחד שיוענק למפעיל חדש  –' ו נספח

  סודיות. התחייבות לשמירה על –נספח ז' 

  .(נפרדבקובץ )נספח מתמטי  -נספח ח' 

דבר בלשר התקשורת ולשר האוצר ועדת המכרזים יושב ראש של מכתבו  -נספח ט' 

 .(נפרדבקובץ )הפחתת אגרות 
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  מבוא .א

 הצעות להציע הזמנה .1

בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו נה שר התקשורת מזמינה יועדת המכרזים שמ

או  שיון כללי למפעיל רט"ן קייםילהרחבת ר 2019/015מס' במכרז  הציע הצעותללהלן 

 כמפורט, הכל למתן רישיון מיוחד לאספקת שירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 . להלן במסמכי המכרז

   רקע .2

 רישיון להרחבת מכרזים ועדת התקשורת שר מינה 15.10.2017 ביום .2.1

מונתה כחלק  הוועדה . מתקדמיםפס  ברוחבי ן"רט שירותי למתן

 ,לקידום המובילות של ישראל בתחום התקשורת מדיניותמיישום 

 הסלולרית התקשורת של השונים לצרכים ועל מנת לתת מענה

שצפוי אף  גובר ביקוש . בין יתר צרכים אלה ניתן למנותבישראל

 ובין ישראל בין הטכנולוגי הפער צמצום, נתונים לתקשורתלהתעצם 

 טכנולוגית תשתית לקידום אפשרות ומתן, בעולם מתקדמות מדינות

 בישראל.

מכרז זה מגבש את התנאים להרחבת רישיון כללי למתן שירותי רט"ן  .2.2

או התנאים למתן רישיון מיוחד חדש שיאפשרו לזוכים במכרז לספק 

 ."(המכרז)" מתקדמים פס ברוחבי ן"רט שירותי

 שיאפשרו שירותי רט"ן לספק נועד הסלולר טכנולוגיות של הבא הדור .2.3

 ברמת, יותר גדולה בקיבולת מהירים אולטרה נתונים העברת קצבי

 יישומים המאפשרים, יותר נמוכה ובהשהיה יותר גבוהה אמינות

 וחדשניים חדשים ושירותים חדשים עסקיים מודלים, חדשים

 ייתן 5דור , לאומית-הבין התקינה לפי. בתעשייה שונים במגזרים

 הקצה משתמש חוויית שיפור תוך זאת וכל קיבולת לבעיות פתרון

 :כדלקמן

 עבורגבוהה מאד  מהירות לספק היכולת: אולטרה פס רחב .א

 מציאות, בווידאו ועידה שיחת, לאינטרנט גישה: כגון יישומים

 ושימושים נוספים ככל שיהיו בעתיד; רבודה

 של עצום מספר בין בתקשורת היכולת לתמוך :Massive  IOT .ב

 סוללה חיי בעלי וחיישנים מכונות, כשיריםרכיבים לרבות מ

 ;ארוכים

המתאפיינת  תקשורתהיכולת לתמוך ב :Mission Critical .ג

: לדוגמה המאפשרים ביותר קצר ושיהוי מאוד גבוהה באמינות

אמצעים , חדשים רפואיים יישומים, תעשייתית אוטומציה

 . אוטונומיים רכב כליבטיחותיים וביטחוניים, 

 

 מטרות המכרז:  .2.4
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 לאספקתשדרוג הרשתות יביא  - ושיפור רשתות הסלולר בישראלשדרוג  .א

לרבות תמיכה  יםשיפור רמת השירותולרוחב פס מתקדמים  שירותי

צמצום . אלו, יובילו בין היתר ל-IOTה בעידןבשירותים דיגיטאליים ו

 .מתקדמות בעולםהמדינות ההפער הטכנולוגי בין ישראל ובין 

תמריצים שיעודדו את פרישת  מתןלצד חובות  קביעת – "5דור " פרישת .ב

 ., בכפוף למסמכי המכרזתקינה העולמיתלבישראל בהתאם  5דור רשתות 

התחרות וקידום תחרות  שמירה על קיומה של –התחרות  קידום .ג

 טכנולוגית בשוק הסלולר.

עולם יישומים נרחב אשר יאפשר בעתיד הנראה לעין לתשתית מרכזית  צפוי להיות 5דור  .2.5

טכנולוגית, ופיתוח יישומים נרחבים מעבר לשירותי הסלולר הידועים לנו פריצת דרך 

יישומים אלו ישפיעו על  היום )תחבורה חכמה, בריאות חכמה, חקלאות חכמה ועוד(.

 אורחות חיי הציבור וצפויים להביא לגידול משמעותי בצמיחת המשק במונחי תוצר.

 רישיון בעליחדשים, רט"ן למפעילי גם קיימת הזדמנות לפתוח שוק פוטנציאלי זה לפיכך 

שיוקצו  במכרז הזוכים. 5 דור, שיחוללו תחרות טכנולוגית, בתשתית ושירותי מיוחד

 תשתיתשתהווה פלטפורמה  5 דורמערכת  יפתחו להם תדרים מתאימים כמפורט להלן,

 חדשים בישראל ובעולם.  ליישומים

  הגדרות .3

 לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:

 ; 1952 -כמשמעו בחוק האזרחות, התשי"ב  - "אזרח ישראל" .3.1

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתו בסעיף  - "אמצעי שליטה" .3.2

אתר האינטרנט של משרד התקשורת, שכתובתו  -"אתר האינטרנט"  .3.3

www.moc.gov.il ;או כל אתר אחר עליו תודיע ועדת המכרזים 

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתו בסעיף  - "בעל עניין" .3.4

 ; חדש רישיוןמי שניתן לו  - רישיון חדש""בעל  .3.5

בעבור רישיון  לשלםהזוכה במכרז  נדרשתשלום שאותו ה - "דמי רישיון" .3.6

 ; כמפורט במסמכי המכרז להלן חדש

מי שמוסמך להקצות תדרי רדיו לפי פקודת הטלגרף  –"הגורם המוסמך"  .3.7

 האלחוטי; 

כללי הדיווח והון, קרנות ועודפים, לפי העקרונות החשבונאיים  - הון עצמי"" .3.8

 למכרז;  31.3 בסעיף המפורטים

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתה בסעיף  - "החזקה" .3.9

 להשתתף רשאים שבו במכרז שאינו החלק הפתוחהחלק  –"החלק הסגור"  .3.10

  ;לבדב"ן רט מפעילי
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מי מפעילי רט"ן וכן החלק במכרז שבו רשאים להשתתף  –"החלק הפתוח"  .3.11

פס התיחור בתחום יחידות שאינם מפעילי רט"ן ולהציע הצעות בנוגע ל

  ;מה"ץ 3,600-3,500התדרים 

 כרז; כמשמעותו בפרק ד' למסמכי המ –" הליך התיחור הכספי" .3.12

שהוא הסמיך לעניין  עובד המשרדמשרד, או ההמנהל הכללי של  - "המנהל" .3.13

  מכרז זה, דרך כלל או לעניין מסוים;

העברת נתונים  מאפשרים אשר"ן רט מערכת מרכיבי -" "המערכת .3.14

לצורך  RELEASE 15החל מ  GPP3בטכנולוגיית רט"ן בהתאם לתקינת 

 ;5אספקת שירות דור 

 ;התקשורת משרד - "המשרד" .3.15

הסכם בין מפעילים בעלי רשת משותפת אשר  –" משותפת הצעההסכם " .3.16

 בכוונתם להגיש יחד הצעה במכרז, כמפורט בפרק ב' למסמכי המכרז; 

לצורך הוכחת במכרז  הצעה המוגשת בשלב תנאי הסף - "הצעה בסיסית" .3.17

לפי , 33 - 2726 לסעיפיםעמידתו של המציע בתנאי הסף החלים עליו בהתאם 

  לרבות נספחים או צרופות להצעה, לפי העניין;העניין, 

היכולת להשפיע על פעילותו של תאגיד השפעה של ממש  - "השפעה ניכרת" .3.18

 –בין לבד ובין ביחד עם אחרים או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין  –

עת מהחזקה באמצעי שליטה בו או בתאגיד אחר, לרבות יכולת הנובעת הנוב

פה או באופן אחר, או יכולת הנובעת -מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל

מכל מקור אחר, ולמעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של נושא משרה 

 בתאגיד;

תאגיד אם מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו אדם כבעל השפעה ניכרת ב

הוא מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מאמצעי שליטה כלשהו בתאגיד; 

חזקה כי לאדם השפעה ניכרת, אף אם הוא מחזיק באמצעי שליטה בשיעור 

נמוך מהשיעור האמור, אך בידו זכות אחרת בתאגיד, המקנה יכולת השפעה 

מנות או מעבר לנובע מעצם החזקת אמצעי השליטה בתאגיד, לרבות הזכות ל

 ;למנוע מינויו של דירקטור או של מנהל כללי בתאגיד

 מכרז ניהול צורךל שמונתההמכרזים  ועדת -" הוועדה" או" המכרזים ועדת" .3.19

 ;לעיל 2.1כמפורט בסעיף  זה

 ;פקודת הטלגרף האלחוטיל 1 בסעיףכהגדרתה  –" התדרים ועדת" .3.20

 מציע שוועדת המכרזים הודיעה לו בדבר זכייתו כמפורט בסעיף –" זוכה" .3.21

44.1; 

 כיבמפורש  במסמכי המכרז לרבות תאגיד אחר, אלא אם נקבע - "חברה" .3.22

 ;החברות חוק לפי שהתאגדה לחברה הכוונה
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חברות אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל השפעה  -"חברות אחיות"  .3.23

 ניכרת באחרת;

 בעלת השפעה ניכרת בחברה אחרת; חברה -"חברה אם"  .3.24

 תחברה אם, חברה בת, חברה אחות, חברה שהיא בעל -"חברה בעלת זיקה"  .3.25

 עניין, חברה מסונפת, חברה קשורה, חברה קרובה או חברה שותפה;

 חברה אשר חברה אחרת מקיימת בה השפעה ניכרת; -"חברה בת"  .3.26

 ;בה עניין בעל היא אחרת חברה אשר חברה - "מסונפת"חברה  .3.27

חברה אשר השקעותיה בחברה אחרת הן בשיעור של  -קשורה" -"חברה .3.28

( או יותר מההון העצמי שלה, בין במניות ובין 25%עשרים וחמישה אחוזים )

 בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה;

אשר בעל השפעה ניכרת באחת הוא גם בעל עניין  ותחבר -"חברות קרובות"  .3.29

 באחרת; 

 כל אחת מאלה:  -" שותפות-חברות" .3.30

 חברות אשר שתיהן בעלות השפעה ניכרת בחברה שלישית; .3.30.1

 לישית;שחברות אשר שתיהן חברות קשורות של חברה  .3.30.2

חברות אשר אחת מהן היא חברה קשורה לחברה שלישית והאחרת  .3.30.3

 בעלת השפעה ניכרת בה;

 ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט  -"חוק החברות"  .3.31

 ;1982 -תשמ"ב השורת )בזק ושידורים(, חוק התק -"חוק התקשורת"  .3.32

הרישיון המיוחד שיוענק למפעיל חדש,  טיוטת -" המיוחד הרישיון טיוטת" .3.33

 ;המכרז סמכיהמצורפת כנספח ו' למ

שיונו יטיוטת תיקוני הרישיון שייערכו בר -" הכללי הרישיון תיקוני טיוטת" .3.34

, המצורפת המתוקן הכללי הרישיון בטיוטתשל מפעיל רט"ן כמסומן  הכללי

 מכרז;ה מסמכיל' הכנספח 

 ימים א' עד ה', למעט ימי חג וערבי חג; - "בודה"יום ע .3.35

שיתוף פעולה דרך קבע; ויראו כמשתפים פעולה דרך קבע,  - "יחד עם אחרים" .3.36

אותו, את קרובו, וכן תאגיד שאחד מהם שולט בו, ולעניין תאגיד  -לעניין יחיד 

 ד מהם שולט בו;אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאח -

תחום של שירותים ובהם שירות תמסורת, שירות תקשורת  - "מגזר פעילות" .3.37

גישה  שירותלאומי, -נתונים, שירות טלפוניה, שירות רט"ן, שירות בזק בין

ערוציים למנויים וכיוצא באלה, הניתנים בכל -לאינטרנט, שירות שידורים רב

 ;ל שירותיםהארץ או בחלק ממנה, לרבות חלק מובחן מתחום ש

 לחוק החברות; 1כמשמעותו בסעיף  -"מיזוג"  .3.38
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של מפעיל רט"ן, בין שהיא  (ט"ן)ר נייד טלפון דיומערכת ר -" 5 דור מערכת" .3.39

ובין שהיא נפרדת מהן, באופן פיזי  שלו 4או דור  3, דור 2דור מ תומערכחלק מ

או לוגי, אשר מאפשרת העברת נתונים בטכנולוגיית רט"ן בהתאם לתקינת 

GPP3  החל מRELEASE 15  בין שהיא 5לצורך אספקת שירות דור .

ובין שהיא מאפשרת מתן 5באזור שירות בדור  5מאפשרת מתן שירות דור 

 ;שירות בתחומים גיאוגרפים אחרים

מערכת של מיתקני אלחוט הבנויה  - "מערכת רדיו טלפון נייד )רט"ן(" .3.40

בשיטה התאית ומיתקנים אחרים, שבאמצעותה ניתנים שירותי רדיו טלפון 

נייד לציבור, לרבות מרכזות רדיו טלפון נייד, מוקדי רדיו תאיים ועורקי 

תמסורת אלחוטיים או כבלים המקשרים בין מוקדי רדיו תאיים, בין מוקד 

ד או בין מרכזת רדיו טלפון נייד לרשת בזק רדיו תאי למרכזת רדיו טלפון ניי

  ציבורית אחרת;

מפעיל רט"ן אשר הוא צד להסכם שיתוף  –" משותפת רשת בעל מפעיל" .3.41

שקיבל את אישור  MOCN (Multi Operator Core Network)בצורת 

 המשרד;

 "ן; רטלא היה מפעיל  שבמועד הגשת ההצעה הבסיסיתזוכה  - "מפעיל חדש" .3.42

, בעל רישיון כללי הבסיסית ההצעה הגשת במועד, שהוא מי - "מפעיל רט"ן" .3.43

 "א;בר"ן רט רישיון בעל למעטלמתן שירותי רדיו טלפון נייד, 

, בעל רישיון הבסיסית ההצעה הגשת במועד, שהוא מי -" מפעיל רט"ן בר"א" .3.44

 ;למתן שירותי רדיו טלפון ניידבר"א 

  ;זה למכרז בסיסית הצעה שהגיש מי -" מציע" .3.45

 הסף בתנאי עומד הוא כי קבעה המכרזים שוועדת מציע -" כשיר מציע" .3.46

 של עריכתולא נפסלה מכל טעם שהוא עד למועד  הבסיסיתושהצעתו  למכרז

 ;הכספי התיחורהליך 

מי שמכהן כדירקטור, כמנהל כללי, כמנהל עסקים ראשי,  - "נושא משרה" .3.47

כמשנה למנהל הכללי, כסגן המנהל הכללי, או ממלא תפקיד כאמור בחברה 

 אף אם תוארו שונה; וכן כל מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי של חברה;

הדין בישראל, בהתאם לחוק לשכת -מי שהוא חבר לשכת עורכי -" עורך דין" .3.48

 ;1961-תשכ"אה עורכי הדין,

 ;רציף תדרים מקטע -" תדרים "פס" או פס" .3.49

פס גנרי בתחומי תדר שונים המוצע במכרז זה כשכל אחד בעל  – "תיחור"פס  .3.50

 ;7.2רוחב פס לפי סעיף 

פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[,  -" האלחוטי לגרף"פקודת הט .3.51

 ;1972 -התשל"ב 



 

8 

בן זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, ילד וילדו של ילד, אח,  - "קרוב" .3.52

 ובן זוגו של כל אחד מאלה;

מי שהוא בעל רישיון תקף לעסוק במקצוע ראיית  -" רואה חשבון ישראלי" .3.53

 ;1955-רואי חשבון, התשט"והחשבון בישראל, בהתאם לחוק 

 - FDDולעניין , יםתדרים מסו פסהמה"ץ שמכיל  כמות -" פס רוחב" .3.54

יורד הערוץ ה לתדרי הן( וUPLINKעולה )הערוץ ה לתדרי הןהמתייחסת 

(DOWNLINK;)  

או רישיון מיוחד רישיון קיים שהורחב בעקבות זכייה במכרז  -שיון חדש" י"ר .3.55

 ; שניתן לזוכה במכרז

למפעיל רט"ן לפני  ניתןשכללי למתן שירותי רט"ן רישיון  - יים""רישיון ק .3.56

 מכרז זה;

 לפי, המערכת או 5 דור מערכתבאמצעות  הניתןרט"ן  שירות -" 5 דור שירות" .3.57

 תיקוני בטיוטתאו המיוחד  הרישיון בטיוטת להגדרות בהתאםהעניין 

 ;הכללי הרישיון

שירות בזק הניתן באמצעות מערכת רט"ן  - "שירות רט"ן )רדיו טלפון נייד(" .3.58

  ;המערכת באמצעות ניתן או לציבור

 ;בפרק ד' למסמכי המכרז וכמשמעות–" מיאהדינ התיחור שלב" .3.59

 ;בפרק ד' למסמכי המכרז וכמשמעות –" התיחור הסטטי שלב" .3.60

 לחוק התקשורת; 1כהגדרתה בסעיף  -"שליטה"  .3.61

 .1965-כמשמעו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה - "תושב" .3.62

 המכרז מסמכי .4

 מהווים למכרז הנספחיםמסמכי המכרז כוללים את תנאי המכרז ונספחיו;  .4.1

 .ממנו נפרד בלתי חלק

 :להלן כמפורט הם למכרז הנספחים .4.2

; נוסח אישור הרשמה למכרז; טופס הרשמה למכרז –א'  נספח .4.2.1

 ;משותפתעל אי הגשת הסכם הצעה  ההודענוסח 

 ;בסיסיתהצעה הטופס ה –ב'  נספח .4.2.2

 ;ח ערבות המכרזסנו –נספח ג'  .4.2.3

אשר יהיה זמין לעיון החל  מידע נוסף הנוגע לתדרים –נספח ד'  .4.2.4

; מותנה בחתימה על יימסר לנרשמים למכרזו 29.7.2019מיום 

 ;לפי נספח ז' למכרז התחייבות לשמירה על סודיות
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טיוטת תיקוני הרישיון שייערכו ברישונו הכללי של  –נספח ה'  .4.2.5

מפעיל רט"ן כמסומן בטיוטת הרישיון הכללי המתוקן )בקובץ 

 ;נפרד(

בקובץ )טיוטת הרישיון המיוחד שיוענק למפעיל חדש  –נספח ו'  .4.2.6

 (;נפרד

  ;סודיות התחייבות לשמירה על -' זנספח  .4.2.7

 (;בקובץ נפרד)נספח מתמטי  -נספח ח'  .4.2.8

לשר התקשורת ועדת המכרזים  מכתבו של יושב ראש -נספח ט'  .4.2.9

 (.בקובץ נפרדדבר הפחתת האגרות בולשר האוצר 

  המכרז לעריכת הזמנים לוחות .5

 :המכרז לעריכת הזמנים לוח להלן .5.1

 ;22.7.2019: למכרז להרשמה האחרון המועד .5.1.1

: 60 האחרון להגשת בקשה להבהרות, בהתאם לסעיף המועד .5.1.2

22.8.2019; 

לבקשות  המכרזים ועדת של יההאחרון לפרסום תשובות המועד .5.1.3

 ;25.9.2019: הבהרהה

 19 המועד האחרון להגשת הסכם הצעה משותפת בהתאם לסעיף .5.1.4

: 21 או 20 או הודעה של מפעיל בעל רשת משותפת לפי סעיף

3.10.2019; 

המועד האחרון לאישור ועדת המכרזים את הסכם ההצעה  .5.1.5

 ;31.10.2019המשותפת: 

 בשעה, 21.11.2019: הבסיסית ההאחרון להגשת ההצע המועד .5.1.6

12:00; 

המועד האחרון להודעת ועדת המכרזים בדבר מציעים כשירים  .5.1.7

 ;12.12.2019מכרז: מסמכי הל 63 י סעיףלפ

 ;10:00 בשעה, 29.12.2019: מועד תחילת שלב התיחור הדינאמי .5.1.8

 .21.11.2021: המכרז ערבות לפקיעת המועד .5.1.9

רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו  המכרזים ועדת .5.2

ובכלל זאת להשעות את פעם אחת ומספר פעמים,  פיהם,-בתנאי המכרז או על

ולמציעים לא תהיה כל טענה פעם אחת או מספר פעמים,  ניהול הליכי המכרז,

 או דרישה ביחס לשינוי מועדים כאמור.
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 המכרז עריכת אופן .6

 עיקריים:  שלבים בשלושה יתנהל המכרז .6.1

 על אי הגשת הסכםהודעה שלב הגשת הסכם הצעה משותפת או  .6.1.1

ביחס למפעילים בעלי רשת חל  – הצעה משותפת )פרק ב'(

שאינו מפעיל בעל רשת משותפת מפעיל רט"ן משותפת בלבד. 

לפי פרק ג' למסמכי  בסיסית הצעה יגישומעוניין להשתתף במכרז, 

  המכרז.

( הסכם הצעה 1בעלי רשת משותפת )בשלב זה יגישו מפעילים  

, והכל ( הודעה על אי הגשת הסכם הצעה משותפת2משותפת או )

 . כמפורט בפרק ב' למסמכי המכרז

 הצעה המציעים יגישוה זבשלב  – )פרק ג'( הסף תנאי שלב .6.1.2

 בפרק ג'עליהם, כמפורט  החלים הסף לתנאי בהתאם, בסיסית

 מציעהוא  הודיעה לו כי. מציע שוועדת המכרזים למסמכי המכרז

 להתמודד רשאי יהיה, בהתאם לזכאותו לפי תנאי הסף כשיר

 . הכספי התיחורהליך ב

 את כשירמציע  כל זה יציע בשלב – )פרק ד'( הכספי התיחור הליך .6.1.3

, עבור החלקים במכרז למסמכי המכרז כמפורט בפרק ד' יו,תוהצע

ודיע בתום הליך זה, תבהם הוא זכאי להשתתף כמפורט להלן. 

הזוכים, על פסי התיחור  עללמציעים הכשירים  ועדת המכרזים

 .ששויכו להם ועל גובה דמי הרישיון לכל זוכה

מציע שהוא מפעיל רט"ן יהיה רשאי להגיש הצעה  .6.1.3.1

פסי התיחור הכלולים במכרז,  יחידות ביחס לכל

בהתאם למגבלות המקסימום שחלות ביחס אליו 

 ;7.3 לפי סעיף

מציע שאינו מפעיל רט"ן יהיה רשאי להגיש הצעה  .6.1.3.2

-3,500פס התיחור בתחום התדרים יחידות רק עבור 

"ץ, שהם החלק הפתוח במכרז זה, בהתאם מה 3,600

 סעיףלמגבלות המקסימום שחלות ביחס אליו לפי 

7.4. 

 47במועד הקבוע בסעיף  רישיוןה דמיאת  לשלם יידרשו במכרז הזוכים .6.2

 טיוטתל 114או בסעיף המיוחד לטיוטת הרישיון  48למסמכי המכרז, ובסעיף 

 .תיקוני הרישיון הכללי

 שפורטו אחרות להוראות זה 6 סעיף הוראות בין סתירה של מקרה בכל .6.3

 .האחרונות יגברו, מכרזמסמכי הב



 

11 

 המכרז מהות .7

 מאלה: אחת לצורך הצעות להציע הזמנה הוא זה מכרז .7.1

הרישיון הקיים  – "ןרט שירותי למתן כללי רישיון של הרחבה .7.1.1

מסמכי ל ה', נספח הכללי הרישיון תיקוני בטיוטת כמפורטרחב יו

 . לזוכהלתדרים שיוקצו לימה בהכולם או חלקם, , מכרזה

 בטיוטתקבלת רישיון מיוחד למתן שירותי רט"ן, כמפורט  .7.1.2

  .מכרזמסמכי הל ו'נספח , המיוחדהרישיון 

קצה הגורם המוסמך לזוכים , ייםהחדש נותהרישיומתן  לצד .7.1.3

 7.4 עד 7.2כמפורט בסעיף מי התדר בתחו תדריםה יפסיחידות 

 .המכרזת , בהתאם לתוצאולהלן

 של רציפות להבטיח לצורך לב בשים תעשה התדרים הקצאת .7.1.4

התדרים שהוקצו  או אחד רישיון בעל של שימוששהוקצה ל התדר

 .שיתוף קיום בעת מפעילים בעלי רשת משותפת של שימושםל

מי התדרים תחו במסגרת הפרטנית התדרים הקצאת, בנוסף .7.1.5

להשתנות מזמן לזמן  עשויהלהלן,  7.4עד  7.2המפורטים בסעיף 

 פי החלטתו של הגורם המוסמך.-על

 להועדה בהתאם הוא תדר תחום בכל התדרים המוצע במכרז זה מצאי .7.2

 התקשורת ארגון של הרדיו סקטור שהועיד כפי Region 1- האזורית

 התדרים בדבר הועדתם: וכן בהתאם להחלטה של ועדת ITU-R, הבינלאומי

בהתבסס  – FDD"ץ בשיטת מה 30X2רוחב פס של   -מה"ץ  700תדר  בתחום .א

 -על נספח ד' למסמכי המכרז תחום תדר זה יתחלק ל

 ;מה"ץ 2X5חמש יחידות של פס תיחור ברוחב פס של  –( I"ץ )מה 700

   מה"ץ. 2X5יחידה אחת של פס תיחור ברוחב פס של  –( II מה"ץ ) 700

 

  – FDD"ץ בשיטת מה 60X2 שלכולל  פס רוחב -מה"ץ  2,600 תדר תחוםב .ב

  -למסמכי המכרז תחום תדר זה יתחלק ל ד' בהתבסס על נספח    

 מה"ץ; 2X10ארבע יחידות של פס תיחור ברוחב פס של  – (Iמה"ץ ) 2,600

 מה"ץ. 2X10שתי יחידות של פס תיחור ברוחב פס של  –( IIמה"ץ ) 2,600

 

; TDD"ץ בשיטת מה 300 של פס רוחב -"ץ מה 3,500-3,800תדר  בתחום .ג

מה"ץ; ובחלק  20עשר יחידות של פס תיחור ברוחב פס של  –בחלק הסגור 

 .מה"ץ 10עשר יחידות של פס תיחור ברוחב פס של  –הפתוח 

עבור  פסי תיחור"( יחידות מכסת" )להלן:תדר  תחום בכל מקסימום מגבלת .7.3

מפעיל רט"ן יחיד, או מפעילי רט"ן השותפים להסכם  - מציע כשיר שהוא
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מסמכי קיבל את אישור ועדת המכרזים לפי פרק ב' להצעה משותפת ש

 :מכרזה

 -((II"ץ )מה 700 -ו( Iמה"ץ ) 700)ובכלל כך  "ץמה 700 תדר תחום .7.3.1

מובהר, כי סך כל יחידות פס התיחור  .שלוש יחידות פס תיחור

שלוש  הוא לכל היותר( מה"ץ II) 700ובתחום  מה"ץ (I) 700בתחום 

 יחידות.

מה"ץ  2600 -( וIמה"ץ ) 2,600)ובכלל כך  "ץמה 2,600 תדר תחום .7.3.2

(II ))- מובהר, כי סך כל יחידות פס התיחור  .ארבע יחידות פס

 הוא לכל היותר( מה"ץ II) 2600ובתחום  מה"ץ (I) 2600בתחום 

 ארבע יחידות.

כל צירוף של יחידות פס תיחור  –מה"ץ  3,800-3,500תדר  תחום .7.3.3

 . מה"ץ 120של ובכלל כך בחלק הפתוח ברוחב פס מצטבר 

)החלק הפתוח( עבור מציע מה"ץ  3,500-3,600תדר  תחוםב מקסימום מגבלת .7.4

 מה"ץ. 50-ותר מחמש יחידות פס תיחור, קרי לא י -כשיר שאינו מפעיל רט"ן 

 לעיל:  7.4 - 7.2 סיכום עקרונות סעיפים .7.5

 

תחום תדר 

 )מה"ץ(

רוחב סה"כ 

 פס )מה"ץ(

פס תיחור 

 )מה"ץ(

כמות 

יחידות פס 

 תיחור

 חלק

 פתוח/סגור

700 (I) 25X2 5X2 5 סגור 

700 (II) 5X2 5X2 1 סגור 

2,600 (I) 40X2 10X2 4 סגור 

2,600 (II) 20X2 10X2 2 סגור 

 סגור 10 20 200 3,600-3,800

 פתוח 10 10 100 3,500-3,600
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 אספקת שירותי רט"ן בידי מפעיל חדש .8

 רישיון השר נתן לוו במכרז, תיחור ביחידות של פס שזכה ן"רט מפעיל מציע שאינו

, שירותי דור 2דור  שירותיקודמים ) בדורות ן"רט שירותי לספק רשאי יהיה לא ,מיוחד

  ארצית.-פנים נדידה לרבות באמצעות, (4דור  ושירותי 3

 לתדרים בנוגע למציעים המסופק המידע .9

 התדרים, לרבות לעניין קיומן של הפרעות.  פסי אתבדוק ל המציעבאחריות  .9.1

 במסגרת כיהתדרים יצוין,  פסיאת  דוקלגרוע מאחריותו של המציע לב מבלי .9.2

ועם גורמים  הפלסטינאית הרשות עם, שכנות מדינות עם תדרים אוםית

 או כל לגבי לשימוש מגבלות או פיםמשות יםשימוש להתקיים עשוייםנוספים 

 .מסויימים באיזורים התדרים מפסי חלק

, מכרז. נספח זהמסמכי הל' דמפורט בנספח  שיוקצו לתדרים בנוגע נוסף מידע .9.3

, להלן 59למי שנרשם למכרז בהתאם להוראות  רקיימסר  כולו או חלקו,

למסמכי ז' סודיות בנוסח נספח  התחייבות לשמירה על וחתם על טופס

 . , בהתאם לחלק במכרז בו הוא רשאי להציע הצעותהמכרז

 לתדרים בנוגע שינויים .10

למועד פרסום  נכון ,לעיל 7.2בסעיף  כמפורט, התיחור פסייחידות  מספר .10.1

 המכרז. 

תחומי  את לשנות, המכרז משלבי שלב בכל, רשאית תהיה המכרזים ועדת .10.2

 את וכן תיחור פס של הפס רוחב את, מספר יחידות פסי התיחור את, התדרים

 לזוכה קצהשיו י התיחורפסהמספר המינימאלי או המקסימאלי של יחידות 

 :הבאות ההוראות יחולו זה במקרה. במכרז

המכרז ייקראו בשינויים המחוייבים. ועדת המכרזים  הוראות .10.2.1

הוראות המכרז, ככל  אתלהתאים  אותהיה רשאית להבהיר 

 המועד לאחר גם, האמורים השינוייםמ כתוצאה יידרש שהדבר

 .למכרז ההצעות להגשת האחרון

שהוא שינוי  לתדרים בנוגעועדת המכרזים על שינוי  הודיעה .10.2.2

 השתתפותו את זו החלטה בגין להפסיק המציע רשאי יהיה, מהותי

 . הוועדה של הודעתה, וזאת תוך ארבעה עשר ימים ממועד במכרז

 נזקיםאו  הוצאותהשתתפותו במכרז מוותר המציע על כל טענה בגין  בעצם .10.3

. לתדרים בנוגע שינוי עלשייגרמו לו בשל החלטה של ועדת המכרזים 

לא ישולמו לו ש לכך המציע מטעם הסכמה מהווה במכרז ההשתתפות

 גםידו בגין ההשתתפות במכרז, -תשלומים או יוחזרו לו כספים ששולמו על

 .לתדרים בנוגע שינוי של במקרה
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 החדש הרישיון ותוקף התדרים הקצאת תוקף .11

המכרזים תמליץ לגורם המוסמך, להקצות תדרים לזוכים במכרז זה  ועדת .11.1

  -בהתאם למפורט להלן 

 15 של לתקופה -"ץ מה 700-ה בתחום תיחור פסי של יחידות 11.1.1

 ;שנים

 10 של לתקופה -"ץ מה 2,600-ה בתחום תיחור פסי של יחידות 11.1.2

 ;שנים

 10 של לתקופה -"ץ מה 3,500-ה בתחום תיחור פסי יחידות 11.1.3

 .שנים

 שנים עשר של לתקופה יהיה חדש למפעיל שיוענק מיוחד רישיון של תוקפו .11.2

מיוחד ה הרישיון את חדשל רשאי השר; החדש הרישיון מתן ביום שתחילתה

תקנות התקשורת )בזק ושידורים()פרטי בקבוע כ, שנים חמשת ב לתקופה

 .2004 -תשס"ד הבקשה לרישיון מיוחד(, 

בעקבות זכייה של מפעיל רט"ן במכרז יוותר הורחב ש תוקפו של רישיון קיים .11.3

חדש את ל רשאי יהיה השרללא שינוי. לקראת תום תקופת הרישיון כאמור, 

  .הכללי הרישיון בטיוטת כמפורט שנים עשר של לתקופההרישיון 

 תהקצאתוקפה של  את להאריך כדי"ן רט מפעיל של רישיונו בהרחבת אין .11.4

 ., או לשנות איזה מתנאי ההקצאהמכרזהתדרים שהוקצו לו לפני 
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הגשת הסכם הצעה משותפת או מתן הודעה על אי הגשת הסכם  .ב

 הצעה משותפת

כמפורט בפרק זה ומבלי לגרוע  הגיש הצעה אחת בלבד.כל משתתף במכרז יהיה רשאי ל .12

מכרז יעשו ב להשתתף המעוניינים משותפת רשת בעלי מפעילים 26.1.1 בסעיףמהאמור 

 הצעה משותפת לכלל המפעילים השותפים ברשת. תהגש של בדרךזאת 

להגיש הצעה נפרדת משותפיו לרשת המשותפת,  יותרלמפעיל בעל רשת משותפת לא  .13

אלא אם כל שותפיו לא משתתפים במכרז. מובהר, כי במקרה של רשת משותפת בת 

שלושה מפעילים, בה אחד השותפים לא משתתף במכרז, תתאפשר הצעה משותפת 

 .  לשני השותפים האחרים

בד ובל ,השתתף במכרזלבעלי רשת משותפת מפעילים מאפשרת ל הצעה משותפת .14

שוועדת המכרזים אישרה את הסכם ההצעה המשותפת כמפורט להלן. יובהר כי הסכם 

 אין, וכי שאישר משרד התקשורת בעבר חלק מהסכם השיתוףההצעה המשותפת אינו 

בהתאם  ינהגבעל רשת משותפת  מפעילאישור לשינוי הסכם השיתוף.  להוות כדי באמור

 . תיקונו ולאופן, השיתוף להסכם הנוגע בכללהוראות רישיונו 

 תדרים ועדת המכרזים תמליץ לגורם המוסמך להקצותבהתאם לתוצאות המכרז  .15

ועדת המכרזים,  ישרהזוכים במכרז, ובמקרה של הצעה משותפת לפי הסכם שאל

, בהתאם להסכמי למפעילים בעלי הרשת המשותפתההמלצה תהיה להקצות תדרים 

 . ההצעה המשותפת שאישרה

 לעמוד בעקרונות הבאים:משותפת  הצעהעל הסכם  .16

: מה"ץ ,5003 – ,8003, מה"ץ 2,600, מה"ץ 700 -ם תדריפסי תיחור בתחומי ה .16.1

 פסייחידות  סך של הניתן ככל שוויונית חלוקההסכם הצעה משותפת יקבע 

. הסכם הצעה משותפת תחומי תדרים אלה בין השותפיםשלושת ב התיחור

של יחידות פסי התיחור במקרה שבו בהתאם לתוצאות  חלוקההאת  יקבע

המכרז לא ניתן לחלק את יחידות פסי התיחור באופן שוויוני בין השותפים 

הסכם שהם צדדים למפעילים בעלי רשת משותפת י נשה, בנוגע ללדוגמ. להסכם

שלוש יחידות של פס בכי זכו  ודיעההועדת המכרזים  אשרהצעה משותפת 

מה"ץ יקבע הסכם ההצעה המשותפת מי מהשותפים  700-ה תיחור בתחום תדרי

 .יקבל שתי יחידות של פס תיחור ומי יקבל יחידה אחת של פס תיחור

יכול שיקבע כי במידה  תפתהסכם הצעה משולעיל  16.1בסעיף על אף האמור  .16.2

בתחום  לפחות מה"ץ 20-שכל אחד מהמפעילים ברשת המשותפת זכה ב

, אזי שכל זכייה בכמות גדולה מכך של יחידות מה"ץ 3,800 – 3,500התדרים 

פסי תיחור תחולק בין הצדדים להסכם באופן לא שוויוני, והכל בכפוף למגבלות 

 . 7.3 המקסימום בכל תחום תדר כמפורט בסעיף

יפרט הסכם הצעה משותפת בנוסף, את חלוקת יחידות  16בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .17

פסי התיחור בין השותפים להסכם במקרה שוועדת המכרזים פסלה אחד או יותר 

ברשת משותפת, או שאחד או יותר מהמציעים ברשת המשותפת פרש  מהמציעים
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ר כדי לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים לפסול את ההצעה מהמכרז. אין באמו

 הבסיסית של המציעים ברשת משותפת בכללותה.

ועדת המכרזים רשאית שלא לאשר את הסכם ההצעה המשותפת אם הסכם ההצעה  .18

 .17 -ו 16המשותפת אינו מתיישב עם האמור בסעיפים 

לאישור ועדת  הגישלהמעוניינים להשתתף במכרז נדרשים  משותפת רשתעלי ב מפעילים .19

כתובת , ל5.1.4מהמועד הקבוע בסעיף את הסכם ההצעה המשותפת לא יאוחר  המכרזים

 . 5G_auction@moc.gov.il דוא"לה

אחד המפעילים אינו מתכוון של רשת משותפת בעלת שלושה מפעילים בה  במקרה .20

עד למועד הקבוע משותפת הסכם הצעה המפעילים הנותרים  נילהשתתף במכרז, יגישו ש

תצהיר של נושא משרה מורשה באחד משני המפעילים שעניינה זה  כללוב 5.1.4בסעיף 

 למסמכי המכרז: 3א' בנספח 1א'כלהלן, בהתאם לנוסח בטופס 

כי נמסרה למפעיל שאינו מתכוון לגשת למכרז הודעה על כוונתם להשתתף  .20.1.1

ימים לפני  7במכרז בלעדיו, וכי ההודעה נמסרה במסירה אישית לפחות 

 מועד התצהיר.

טב ידיעתו ולאחר בירורים שערך, נכון ליום הגשת התצהיר המפעיל כי למי .20.1.2

 שאינו מתכוון לגשת למכרז אכן אינו מתכוון לגשת למכרז.  

במכרז לבדו ולא בדרך של הסכם הצעה  להשתתףמפעיל בעל רשת משותפת שמתכוון  .21

המשותפת לא ישתתפו במכרז, יגיש  לרשת האחריםמשותפת בשל כך שכל המפעילים 

 : אלה כל את 5.1.4 בסעיףעד למועד הקבוע 

 הודעה על כוונתו להשתתף במכרז לבדו.  .21.1

 3א' בנספח 2א'תצהיר של נושא משרה שעניינו כלהלן, בהתאם לנוסח בטופס  .21.2

 למכרז:

כי נמסרו הודעות ליתר המפעילים ברשת המשותפת על כוונתו  .21.2.1

להשתתף במכרז לבדו, וכי ההודעות נמסרו במסירה אישית לפחות 

 ימים לפני מועד התצהיר. 7

ת התצהיר כי למיטב ידיעתו ולאחר בירורים שערך, נכון ליום הגש .21.2.2

 לגשת למכרז.  מתכווניםיתר המפעילים ברשת המשותפת אינם 

 כי: 5.1.5עד המועד הקבוע בסעיף ועדת המכרזים תודיע  .22

היא מאשרת את הסכם ההצעה המשותפת וכי שותפים להסכם הצעה משותפת  .22.1

 רשאים להגיש ביחד הצעה בסיסית אחת במכרז. 

, להגיש 20היא מאשרת לשני מפעילים ברשת משותפת שהגישו הודעה לפי סעיף  .22.2

  ללא המפעיל השלישי. תהצעה בסיסי

, 21היא מאשרת למפעיל בעל רשת משותפת שהגיש לה הודעה כאמור בסעיף  .22.3

 להגיש הצעה בסיסית במכרז לבדו. 

mailto:5G_auction@moc.gov.il
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קיבלה הודעות שאינן מתיישבות זו עם זו ממפעילים בעלי רשת משותפת וכי  .22.4

 ימים להגיש הודעות המתיישבות זו עם זו.  14ניתנת להם אורכה בת 

 18 ףבסעי כמפורטהיא אינה מאשרת את הסכם ההצעה המשותפת מהטעמים  .22.5

 מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה.או , 20 בסעיףמכיוון שאינו עומד באמור  או

 .21 ההודעה שהגיש מפעיל בעל רשת משותפת אינה מקיימת את תנאי סעיף .22.6

 - 22.4הודיעה ועדת המכרזים כאמור בסעיף  .23

או הודעה של מפעיל בעל רשת  ,קיבלה ועדת המכרזים הסכם הצעה משותפתו .23.1

)למעט סעיף   22 סעיףבמועד שקבעה, יחולו הוראות  ,21משותפת לפי סעיף 

 בשינויים המחוייבים. (22.4

קיבלה ועדת המכרזים במועד שקבעה הודעות שאינן מתיישבות זו עם זו, או ו .23.2

לא קיבלה במועד כאמור דבר, אזי כל המפעילים בעלי רשת משותפת יהיו 

מנועים מלהשתתף במכרז, אלא אם כן קבעה ועדת המכרזים אחרת. ועדת 

 המכרזים תודיע למפעילים בעלי הרשת המשותפת הרלוונטים על החלטתה.

לתת למפעילים תהיה ועדת המכרזים רשאית  22.5 הודיעה ועדת המכרזים כאמור בסעיף .24

המשותפת הזדמנות להגיש הסכם הצעה משותפת מתוקן במועד שתקבע ועדת בעלי רשת 

 המכרזים.

הגישו מפעילים בעלי רשת משותפת הסכם הצעה משותפת מתוקן במועדים  .24.1

 ימי עבודה כדלקמן: 7שקבעה ועדת המכרזים, תודיע ועדת המכרזים תוך 

כמפורט  כי היא מאשרת את הסכם ההצעה המשותפת המתוקן .24.1.1

השותפים להסכם ההצעה המשותפת  וכי 22.2או  22.1בסעיפים 

 רשאים להגיש ביחד הצעה בסיסית אחת במכרז. 

כי היא אינה מאשרת את ההסכם ההצעה המשותפת המתוקן וכי  .24.1.2

כל המפעילים בעלי רשת משותפת השותפים להסכם המתוקן יהיו 

 המכרזים ועדת קבעה כן אם אלא, מנועים מלהשתתף במכרז

 . אחרת

שת משותפת הסכם הצעה משותפת מתוקן במועד לא הגישו מפעילים בעלי ר .24.2

שקבעה ועדת המכרזים כאמור, אזי תודיע ועדת המכרזים למפעילים בעלי 

 שתתף במכרז. ההרשת המשותפת הרלוונטים כי הם מנועים מל

לתת למפעיל תהיה ועדת המכרזים רשאית  22.6הודיעה ועדת המכרזים כאמור בסעיף  .25

 בעל רשת המשותפת הזדמנות להגיש הודעה מתוקנת במועד שתקבע.

 21הגיש מפעיל בעל רשת משותפת הודעה מתוקנת העומדת בהוראות סעיף  .25.1

ימי עבודה כי היא  7במועד שקבעה ועדת המכרזים, תודיע ועדת המכרזים תוך 

 מאשרת לו להגיש הצעה בסיסית במכרז לבדו.
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לא הגיש מפעיל בעל רשת משותפת הודעה מתוקנת במועד שקבעה ועדת  .25.2

 21ר הודעה שאינה עומדת בהוראות סעיף המכרזים או הגיש מפעיל כאמו

 תודיע לו ועדת המכרזים כי הוא מנוע מלהשתתף במכרז.
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 תנאי הסף במכרז -הצעה בסיסית  .ג

 כללי -סף  תנאי .26

 כלכמפורט להלן. מציעים , הסגור והפתוח, מכרזחלקי הבשני רשאים להשתתף  .26.1

 כדלקמן: בלבד אחת בסיסית הצעה להגיש רשאי מציע

מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל  .26.1.1

, ואשר ועדת המכרזים מצאה כי מתקיימים בכל הוועדהאת אישור 

כל התנאים המפורטים  הבסיסית ההצעה הגשת במועדאחד מהם 

מפעילים כאמור . מכרזמסמכי הל 32-ו 30, 29,  27, 28בסעיפים

 ;יגישו הצעה בסיסית אחת בלבד

מפעיל בעל רשת משותפת, שקיבל מוועדת המכרזים הודעה לפי פרק  .26.1.2

ב' למסמכי המכרז שהוא רשאי להגיש לבדו הצעה במכרז ואשר 

 ההצעה הגשת במועדועדת המכרזים מצאה כי מתקיימים בו 

 32-ו 30, 29, 28 ,27 בסעיפים כל התנאים המפורטים הבסיסית

  מכרז;ה מסמכיל

מפעיל רט"ן שאינו מפעיל בעל רשת משותפת, ואשר ועדת המכרזים  .26.1.3

כל התנאים  הבסיסית ההצעה הגשת במועדמצאה כי מתקיימים בו 

 .מכרזמסמכי הל 32 -ו 30, 29, 28 ,27 בסעיפיםהמפורטים 

 :כדלקמןמציעים בלבד  מכרזבחלק הפתוח ברשאים להשתתף  .26.2

אשר ועדת המכרזים מצאה כי מתקיימים בו בר"א,  רט"ן מפעיל .26.2.1

 בסעיפיםכל התנאים המפורטים  הבסיסית ההצעה הגשת במועד

 מכרז; מסמכי הל 33 -, ו32, 31, 30, 29, 28 ,27

מציע אשר אינו מפעיל רט"ן או מפעיל רט"ן בר"א ואשר ועדת  .26.2.2

 הבסיסית ההצעה הגשת ועדבמהמכרזים מצאה כי מתקיימים בו 

 33 -, ו32, 31, 30, 29, 28 ,27בסעיפים כל התנאים המפורטים 

ה בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצע, וכן כי מכרזמסמכי הל

 בעל שליטה במציעהמציע או  נטית"(וו)"התקופה הרל הבסיסית

במהלך התקופה סיים הפעיל )במשך כל התקופה הרלוונטית( ו/או 

 ש"ח( 10,000,000)מיליון  10בשווי של פרויקט להקים הרלוונטית 

 ;לפחות

 היה אחראי לתחזוקה שללרבות ניהל ו/או  – "הפעיל" ,לעניין זה

 ;הפרויקט

( הותקנו ו/או 1שמתקיימים בו כל אלה:  -" פרויקט" ,לעניין זה

מופעלות בו מערכות תשתית ו/או תקשורת ו/או מחשוב ו/או 

במועד ( הוא נמצא בהפעלה השוטפת 2 ;תחבורה ו/או ציוד רפואי

 ;הגשת ההצעה הבסיסית
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אם  - ( ש"ח לפחות"10,000,000)מיליון  10שווי של לעניין זה, "

היה קבלן ראשי ו/או קבלן משנה במציע  האו בעל שליטהמציע 

 10נטית בגין פעילויותיו סך של וויבל בתקופה הרלק -בפרויקט 

הקים עבור  )לא כולל מע"מ( לפחות, ואם ש"ח( 10,000,000)מיליון 

שילם לאחרים ו/או השקיע בתקופה  - עצמו את הפרויקט

)לא כולל מע"מ( ש"ח ( 10,000,000)מיליון  10נטית סך של ווהרל

 . לפחות, עד מועד הגשת ההצעה הבסיסית

עומדים  י רט"ן ומפעילי רט"ן בר"אמפעיל של נותתנאי הרישיו כי יובהר .26.3

המופיע ברישיון  שתנאי בכך לראות אין. ערב פרסום המכרז בנוסחם בתוקפם

 לפי ,26.2.1 או 26.1בסעיף  המפורטיםהסף  בתנאי נכלל לאמפעיל  של הקיים

 בהוראותלעמוד  בעל הרישיון כאמור לעילשל  חובתוויתור על  משום, העניין

 . רישיונו תנאי

תנאי הסף  עומד בכל לא בסיסית צעהמצאה ועדת המכרזים כי מציע שהגיש ה .26.4

חרף האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה  יו, תפסול את הצעתו.על החלים

רשאית שלא לפסול הצעה בסיסית שהגישו מפעילים בעלי רשת משותפת, אם 

פסלה אחד או יותר מהמפעילים שהגישו את ההצעה הבסיסית, בשל אי עמידה 

בתנאי הסף החלים על מפעיל כאמור, בתנאים שתקבע ועדת המכרזים, לרבות 

 לעניין ערבות המכרז שהגישו. 

ובמקרה של  – עצמו במציע להתקייםעל מציע מסוים  החליםתנאי הסף  על .26.5

ועדת  אישרהמפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת ש

 אינו מציעאם נקבע במפורש אחרת.  אלא -המכרזים, בכל אחד מהמפעילים 

, אחר גורם כל או אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס רשאי

. עם זאת, מציע רשאי לייחס במסמכי המכרז במפורש הותר הדבר אם אלא

 לעצמו נתונים של חברה שהתמזגה עימו בהתאם להוראות חוק החברות.

כדי הודעה של ועדת המכרזים כי מציע עמד בתנאי הסף החלים עליו, ב אין .26.6

 אוועדת המכרזים או המשרד לכלל המצגים  מטעםהסכמה  אולהוות אישור 

של  עמידתו לעניין או, הבסיסית של אותו המציע בהצעה המפורטיםהנתונים 

 .רישיונו בהוראות לפי העניין, המציע, או עמידתו של מפעיל בעל רשת משותפת,

בלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה ובנוסף, תשומת לב המציעים לסמכותה של  .26.7

נאי , לרבות בשלב בדיקת תשל מציע ועדת המכרזים לפסול או לדחות הצעה

 .76 -ו ,75, 74הסף, בשל אחד הטעמים או יותר המפורט בסעיפים 

  מציע של המשפטי מעמדו .27

 הוא שאותו מציע עומד בכל אלה: של מציע במכרז להשתתפות מוקדם תנאי .27.1

 . כחברה בע"מ או כשותפות בישראל כדין תאגדה .27.1.1

עבור השנים  לרשות התאגידים שנתית אגרה בגין חוב בעל אינו הוא .27.1.2

 ;2019שנת הקודמות ל
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 עלמפר חוק או ב תאגידכברשם החברות אינו בעל רישום  הוא .27.1.3

 ;כתאגיד כאמור בפני רשות התאגידיםהתראה לפני רישום 

בהתאם לחוק עסקאות גופים  האישורים הנדרשיםלמציע כל  .27.1.4

  .1976 –ציבוריים, התשל"ו 

להצעתו תצהיר בדבר מציע שהוא מפעיל רט"ן או מפעיל רט"ן בר"א, יצרף  .27.2

הסר ספק הוראה זו ; למען 27.2.4 – 27.1.2עמידתו בתנאים המנוים בסעיף 

תחול ביחס לכל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה 

, כך שכל אחד מהם ידרש להגיש תצהיר הוועדהמשותפת שקיבל את אישור 

 להצעה הבסיסית.  ולצרפונפרד, 

 מכרז ערבות .28

מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו של במכרז  להשתתפותתנאי מוקדם  .28.1

, הוא שיצרפו להצעתם הוועדההסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

, הערבות שתצורף תהיה .אחת ערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומיתהבסיסית 

המפעילים בעלי הרשת  לבקשת, או חברת ביטוח ישראלית ישראלי מבנק

של כל אחד  םאו חלקם בלבד להבטחת התחייבויותיההמשותפת, כולם 

, בסכום שלא יפחת מהמפעילים כאמור בקשר למכרז בתנֵאי "ביחד ולחוד"

 ובנוסח זה בלבד( 2ג'ח )בנוסח כמפורט בנספח "ש (10,000,000מעשרה מיליון )

 . 5.1.9 בסעיף המצויןעד למועד שתהיה בתוקף  הערבות שתצורף

מפעיל רט"ן שאינו מפעיל בעל רשת של במכרז  להשתתפותתנאי מוקדם  .28.2

מפעיל בעל רשת משותפת שקיבל מוועדת המכרזים הודעה לפי של משותפת או 

להצעתו  שיצרףהוא  ,לבדו פרק ב' למסמכי המכרז שהוא רשאי להגיש הצעה

או מחברת  ישראלי מבנקערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, הבסיסית 

המציע בלבד להבטחת התחייבויותיו בקשר למכרז  לבקשת, ביטוח ישראלית

 1ג'ח בנוסח כמפורט בנספח "ש (10,000,000מעשרה מיליון )בסכום שלא יפחת 

 .5.1.9בסעיף  ויןהמצעד למועד ובנוסח זה בלבד( שתהיה בתוקף 

להצעתו  שיצרףהוא  בלבדשל מציע בחלק הפתוח  להשתתפות מוקדם תנאי .28.3

או מחברת  ישראלי מבנקערבות בנקאית/ביטוחית אוטונומית, הבסיסית 

המציע בלבד להבטחת התחייבויותיו בקשר למכרז  לבקשת, ביטוח ישראלית

 1ג'ח )בנוסח כמפורט בנספח "ש (7,000,000משבעה מיליון )בסכום שלא יפחת 

 .5.1.9בסעיף  המצויןעד למועד ובנוסח זה בלבד( שתהיה בתוקף 

בנסיבות של התארכות הליך המכרז, מכל סיבה שהיא, תהיה ועדת המכרזים  .28.4

ת, ונוספ ותבתקופ המכרז להאריך את תוקף ערבותמהמציעים רשאית לדרוש 

תוכל  28.1. ביחס למי שהגישו ערבות מכרז כאמור בסעיף כפי שתמצא לנכון

 ותבתקופשהוגשה  המכרז להאריך את תוקף ערבותועדת המכרזים לדרוש 

או להגיש ערבות מכרז חדשה העומדת בתנאי  ת, כפי שתמצא לנכוןונוספ

 . ת, כפי שתמצא לנכוןונוספ ותבתקופהסעיפים לעיל להגשת ערבות מכרז 
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בנסיבות  או אי המצאת ערבות מכרז חדשה המכרז הארכת תוקף ערבות-אי .28.5

פרישת , שקולה ל, באופן ובמועד בו תקבע ועדת המכרזים28.4בסעיף  כאמור

המציע מהמכרז. מבלי לגרוע מכל סמכויותיה, ועדת המכרזים תוכל לחלט את 

 . למסמכי המכרז  68ערבות המכרז של מציע כאמור לפי סמכותה לפי סעיף

המכרזים תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז של מציע, כולה או חלקה  ועדת .28.6

 .68בנסיבות המפורטות בסעיף 

 

  בעלות צולבתואיסור ניגוד עניינים  .29

הוא שיצרף להצעתו  מפעיל רט"ןשהוא  מציעשל במכרז  להשתתפותתנאי מוקדם  .29.1

כל בשהוא עומד ב' למסמכי המכרז הבסיסית במכרז תצהיר בנוסח כמפורט בנספח 

רישיונו הקיים שעניינם איסור בעלות צולבת וניגוד עניינים. למען ב הקבועיםתנאים ה

הסר ספק הוראה זו תחול ביחס לכל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו 

, כך שכל אחד מהם ידרש להגיש תצהיר הוועדההסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

 . תלהצעה הבסיסי ולצרפו, נפרד

 כל מתקיימים שבמציע של מי שאינו מפעיל רט"ן הואבמכרז  להשתתפותתנאי מוקדם  .29.2

יצרף להצעתו הבסיסית תצהיר בדבר עמידתו בתנאים המפורטים , וכי שלהלן התנאים

 למסמכי המכרז.  ב'בנוסח המצורף בנספח  להלן,

 משרה נושאי או עניין בעלי אינם בו עניין בעל או בו משרה נושא, המציע .29.2.1

 ;בר"אלרבות מפעיל רט"ן  רט"ן במפעיל

רט"ן לרבות מפעיל רט"ן  מפעיל שהוא עניין בעל או משרה נושא במציע אין .29.2.2

 ;בר"א

 מגזר באותו רישיון שהם בעלי( יותר)או  ניכרת השפעה בעלי שני במציע אין .29.2.3

 .פעילות

 הרשעות העדר .30

או נושא משרה  ניכרת השפעהשאין במציע בעל  ואה ,מוקדם להשתתפות במכרז תנאי .30.1

 הוא אין ונסיבותיה חומרתה, מהותה שלפי, לישראל מחוץ או בישראלשהורשע בעבירה, 

)בסעיף  בו משרה נושא לשמש להיות בעל השפעה ניכרת, או ,המכרזים ועדת לדעת, ראוי

 "(. חמורה עבירהזה: "

השפעה ניכרת במציע או נושא משרה במציע הורשע  בעלועדת המכרזים כי  סברה .30.2

 לאפשר, לה העומדת אחרת סמכות מכל לגרוע מבלי, רשאית היא תהיהבעבירה חמורה, 

 לאחר גם, המשרה נושא את להחליף או בו הניכרת ההשפעה בעל את לשנות למציע

  .במכרז ההצעות להגשת האחרון המועד

 6)טפסים ב' שהמציע צירף להצעתו הסכמה בכתב ואמוקדם להשתתפות במכרז ה תנאי .30.3

, מטעמם של כל בעלי ההשפעה הניכרת במציע וכל נושאי המשרה במציע, לכך (7ב'-ו

לגביו  לקבלרשאי יהיה , דרישתו ולפי עת בכל, גורם המוסמך במשרד התקשורתשה
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-"אהתשמ, השבים ותקנת הפלילי המרשם חוקכמשמעותו ב הפלילי המרשם מןמידע 

לים בעלי רשת משותפת למען הסר ספק הוראה זו תחול גם על כל אחד מהמפעי .1981

, כך שכל אחד מבעלי ההשפעה הוועדהשהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

 דרש להגיש הסכמה בכתב כאמור. יהניכרת בהם וכל נושאי המשרה בהם י

 עצמי הון .31

במכרז של מציע שאינו מפעיל רט"ן הוא שמתקיים במציע  להשתתפותו מוקדם תנאי .31.1

 התנאים הבאים:  תלפחות אחד משלוש

מסכום של  לא יפחת במועד הגשת ההצעה הבסיסית המציע של העצמי ההון .31.1.1

מעלות הקמת הפרויקט לפי  20%או  ח"ש( 30,000,000שלושים מיליון )

 ;הגבוה מבין השניים -התוכנית העסקית 

ההון העצמי המצטבר של בעלי העניין במציע )לפי שיעור החזקותיהם בו(  .31.1.2

מעלות הקמת  20%( ש"ח או 30,000,000ם מיליון )הוא סכום של שלושי

 ;הגבוה מבין השניים -הפרויקט לפי התוכנית העסקית 

השליטה במציע הוא סכום של שלושים  ישל בעלהמצטבר ההון העצמי  .31.1.3

מעלות הקמת הפרויקט לפי התוכנית  20%( ש"ח או 30,000,000מיליון )

 הגבוה מבין השניים. -העסקית 

 חושב שיעור אחזקה בעקיפין לפי המפורט להלן:לצורך סעיף זה, י .31.2

 המוחזקים השליטה אמצעי החזקת במלואה תיוחס במציע שליטה לבעל 31.2.2

 ;בידיו

, תיוחס החזקת אמצעי השליטה באופן מציעלבעל עניין שאינו בעל שליטה ב 31.2.3

, ותחושב כמכפלת שיעור מציעיחסי לשיעור אחזקותיו של בעל העניין ב

באמצעי השליטה בכל אחת מהחברות באמצעותן מחזיק החזקת בעל העניין 

 .מציעבעל העניין ב

  :הבאים הנתונים בסיס עלעצמי יחושב  הון .31.3

 2018עצמי של חברה יחושב לפי הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת  הון .31.3.1

 :מהשניים אחד בהם שמתקיים

 IFRS (International Financial -ערוכים על פי ה הם .31.3.1.1

Reporting Standards ;) 

 . IFRS-להם ביאור התאמה ל צורף .31.3.1.2

 :מהשניים אחדעצמי של שותפות יחושב לפי  הון .31.3.2

 הכספיים, בהתאם לדוחות השותפות של העצמי ההון היקף .31.3.2.1

שמתקיים בהם אחד מהתנאים  2018 לשנת המבוקרים

 . 31.3.1.2 – 31.3.1.1 המפורטים בסעיפים

 .בשותפות השותפים של ערבותם היקף .31.3.2.2
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זה יצרף רואה  לאישור. ישראליבידי רואה חשבון  יאושרעצמי של יחיד  הון .31.3.3

החשבון חוות דעת מפורטת הכוללת את החישוב, המידע, והנתונים 

אישור הון עצמי של יחיד שאינו  לצורךהרלוונטיים למתן האישור כאמור. 

 נתונים על דעתו בחוות להתבסס הישראלי החשבון רואהאזרח ישראל רשאי 

 "ל. מחו חשבון רואה לש דעת בחוות המופיעים

 הנדסית תוכנית .32

שהמציע יצרף  ואהשאינו מפעיל רט"ן  מציע של במכרז להשתתפותו מוקדם תנאי .32.1

, נספח הבסיסית ההצעהלהצעתו תוכנית הנדסית, בהתאם להוראות המפורטות בטופס 

 . מכרזמסמכי הלב' 

 ולאפשר, ההנדסית תוכניתל בנוגע שאלות למציע להציג רשאית תהיה המכרזים ועדת .32.2

למען הסר ספק, אין באמור כדי לחייב את ועדת  .הוועדה להערות בהתאם, נהלתק לו

 המכרזים להציג שאלות או לאפשר למציע לתקן את התוכנית ההנדסית.

 .למכרז 74.1.4סעיף לב המציעים מופנית להוראות  תשומת .32.3

שהוא מפעיל רט"ן הוא שיצורף להצעתו  מציעשל במכרז  להשתתפותתנאי מוקדם  .32.4

אבני בשהוא עומד למסמכי המכרז  1בטופס ד'הבסיסית במכרז תצהיר בנוסח כמפורט 

למען הסר ספק הוראה . 4ר שת דוונו הקיים בדבר פריה' ברישי בנספח הקבועיםהדרך 

זו תחול ביחס לכל אחד מהמפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת 

 , כך שכל אחד מהם ידרש להגיש תצהיר נפרד. הוועדהשקיבל את אישור 

 עסקית תוכנית .33

שהמציע  ואהשאינו מפעיל רט"ן  מציע שלבמכרז  להשתתפותו מוקדם תנאי .33.1

 ההצעה בטופסיצרף להצעתו תוכנית עסקית, בהתאם להוראות המפורטות 

העסקית תהיה לעשר שנים,  תוכניתה מכרז.מסמכי ה' לב, נספח הבסיסית

 לעיל. 32ש המציע לפי סעיף יועליה להיות בהלימה לתוכנית ההנדסית שהג

, עסקיתה תוכניתל בנוגע שאלות למציע להציג רשאית תהיה המכרזים ועדת .33.2

למען הסר ספק, אין באמור כדי  .הוועדה להערות בהתאם, נהלתק לו ולאפשר

התוכנית  לחייב את ועדת המכרזים להציג שאלות או לאפשר למציע לתקן את

 העסקית.

 .למכרז 74.1.4לב המציעים מופנית להוראות סעיף  תשומת .33.3

אם התכנית העסקית מופנית לכך ש שאינם מפעילי רט"ן המציעים לב תשומת .33.4

ברישיון  נוספות הוראות קביעת תישקלכוללת מתן שירותים למנויים פרטיים, 

קופה הקרובה במהלך הת .במכרז יזכו אםהגנה על הצרכן,  עניינןהמיוחד ש

 התקשרות עם מנויים עסקייםטיב השירות בהוראות ברישיון החדש שעניינן 

 לפי מידת הצורך האסדרתי בהן.ולמכרז  2.5אמור בסעיף בשים לב ל ייבחנו
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  הכספי התיחור הליך .ד

 הכספי התיחור הליךהמציעים ב .34

 .בלבד)כהגדרתם בפרק זה להלן( מציעים  הכספי התיחורהליך רשאים להשתתף ב .34.1

 לשני חלקי המכרז, הסגור והפתוח,משותפים  הכספי התיחור ךהלישלבי מובהר, כי 

 ואולם אין בכך כדי לגרוע מתנאי הכשירות לחלקים השונים במכרז, כאמור לעיל.

התיחור הכספי, יודיע על כך לוועדת המכרזים תוך  הליךהמבקש שלא להתמודד ב מציע .34.2

המכרזים על היותו מציע כשיר. אין  שלושה ימי עבודה מהמועד שבו הכריזה ועדת

את ערבותו של מציע כאמור,  לחלטבהודעתו של המציע כדי לגרוע מסמכותה של הוועדה 

 .68.1לסעיף  בהתאם

 כללי - כספיה תיחורה הליך .35

 התיחור והליךשונים,  תחומי תדריםכמה פסי תיחור מבמכרז זה מוצעים במקביל  .35.1

ועדת המכרזים בחרה לנהל  כן עלומגוונות.  רבותקומבינציות זכייה ב כספי מאפשרה

" הקומבינטורייםהשעון  מכרזי" ממשפחתהתאם לשיטה את הליך התיחור הכספי ב

(CCA - Combinatorial Clock Auction)הליך התיחור . , והכל כאמור וכמפורט להלן

פסי התיחור למציעים הזוכים וקביעת התשלומים לכל מציע זוכה  הכספי, שיוך יחידות

 : יתבצעו בסדר הבא בהתאם לזכייתו,

 (. סבבי הדינאמי )רב התיחור שלב .35.2

 (.Last and final offersתיחור הסטטי )ה שלב .35.3

 שלב שיוך פסי התיחור.  .35.4

 שלב קביעת התשלומים לכל מציע זוכה בהתאם לשיוך הזוכה.  .35.5

  הגדרות .36

בפרק ד' זה. מובהר, כי אלא אם נכתב  הבאים תהיה המשמעות שלצידם ולמונחים לביטויים

כפי ההגדרות המובאות המכרז תהא אותה משמעות י פרקאחרת לביטויים ולמונחים בשאר 

  להלן:

קבוצת בידים של כל המציעים הכוללת עבור כל מציע ביד אחד בלבד,  –" בידים אוסף" .36.1

 בידים רשימתהלקוח מרשימת הבידים משלב התיחור הדינאמי של אותו מציע או מ

 ;של אותו מציע או חבילה ריקה הסטטי התיחור משלב כשירה

אוסף בידים אשר סך יחידות פסי התיחור שמרכיבות אותו עבור  –" קביל בידים אוסף" .36.2

 ;41.1 בסעיףכמפורט  ,כל פס תיחור אינו גדול מהיצע היחידות מאותו פס תיחור

 ;חבילה ומחיר המוצע לה –" ביד" .36.3

 ;להלן 40.2ביד המקיים את תנאי הכשירות כמפורט בסעיף  –"ביד כשיר"  .36.4

כשירה הבכל אחד מהסבבים בשלב התיחור הדינאמי, החבילה  –" הקובעת החבילה" .36.5

 ;אשר המערכת הייעודית קלטה באותו הסבב עבור כל מציע מסוים האחרונה
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מערכת תוכנה יעודית שתשמש את ועדת המכרזים בניהול הליך  –" הייעודית המערכת" .36.6

 ;התיחור הכספי

 ;הסבב האחרון בשלב התיחור הדינאמי -"הסבב הקובע"  .36.7

אוסף הבידים הקביל שמשקף את שיוך יחידות פסי התיחור למציעים  –" הזוכההשיוך " .36.8

 ;להלן 41הזוכים, שנקבע באופן כמפורט בסעיף 

, ביחס לפס תיחור 0 כמות)לרבות  תיחור פסמכל  יחידות שלהרכב וכמות  –"חבילה"  .36.9

 ;(מסוים, אחד או יותר

 ;להלן 39.8חבילה המקיימת את תנאי הכשירות כמפורט בסעיף  –"חבילה כשירה"  .36.10

יע מקבל אפס יחידות מכל פסי התיחור )כלומר, לא חבילה שלפיה מצ –" ריקה חבילה" .36.11

 ;זוכה באף יחידת פס תיחור( בהתאם לשיוך הזוכה

 ;להלן 40.3.540.3.440.3.5כהגדרתו בסעיף  –" היחסי הנגלות ההעדפות כלל" .36.12

בסבב הראשון של שלב התיחור תיחור  פס של יחידה לכל מחיר -"מחיר התחלתי"  .36.13

 ;הדינאמי, שתפרסם ועדת המכרזים

  ;פס תיחור כפי שייקבע בסבב הקובע ה שליחידמחיר לכל  -" הקובע הסבב מחירי" .36.14

 מי שהחליטה ועדת המכרזים שישמש מנהל הליך התיחור –"מנהל הליך התיחור"  .36.15

 ;הכספי

לעניין פרק ד' זה, מציעים כשירים בלבד. מספר מפעילים ברשת משותפת  –"מציע"  .36.16

 ;ייחשבו למציע הוועדהאת אישור  קיבלשהגישו הסכם הצעה משותפת ש

 ;מציע אשר שויכו לו יחידות פסי תיחור בשיוך הזוכה - "מציע זוכה" .36.17

 ;38.137.1 בסעיף כהגדרתם - "נציגי המציע" .36.18

פס תיחור בהתאם להודעה של ועדת  של יחידהנקודות שמקנה כל  –" זכאות נקודות" .36.19

 ;להלן לצורך הליך התיחור הכספי 39.5.1המכרזים, כמפורט בסעיף 

שהגיש רשימת הבידים הכשירים  –" משלב התיחור הסטטי כשירה בידים רשימת" .36.20

 ;להלן  40.3מציע מסוים אשר עומדת בתנאי הכשירות כמפורט בסעיף

כלל החבילות הקובעות של מציע מסוים  -" הדינאמי התיחור משלב בידים רשימת" .36.21

 בשלב התיחור הדינאמי בתוספת מחיריהן.

 הוראות כלליות  –הליך התיחור הכספי  .37

ימנה שני נציגים מטעמו המורשים להתחייב  הכספי מציע המשתתף בהליך התיחור כל .37.1

גם בשם כל אחד  – שקיבל את אישור הוועדהמשותפת  הצעהבשמו, ובמקרה של הסכם 

נציגי בהליך התיחור הכספי )להלן בפרק זה: " לחוד או ביחד, בהסכםמהשותפים 

 בנוסח תצהירימים לפני מועד ההדרכה  חמישהעד  המכרזים לוועדת יעביר"( והמציע

ופרטיהם.  שמותיהם את יפרט בו, למכרז' ב נספח, הבסיסית ההצעה בטופס רטהמפו
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, מאושרת אלקטרונית חתימה ביצוע המאפשר, חכם כרטיס אחד כל קבלוי המציע נציגי

 ינציג. הכרטיס החכם ישמש את 2001-תשס"אהחוק חתימה אלקטרונית, ב כהגדרתה

מובהר כי כל הודעה שתימסר למי מנציגי  .מערכת הייעודיתצורך הזדהות בל המציע

 המציע תחשב כאילו נמסרה למציע. 

 נוספות תסמכויו וכןמנהל הליך התיחור יהיה בעל הסמכויות כפי שמפורטות בפרק זה  .37.2

לצורך ניהול הליך התיחור הכספי ככל שתחליט ועדת המכרזים. ועדת המכרזים תהא 

ועדת המכרזים  .ך התיחור בכל עתרשאית, לפי שיקול דעתה, להחליף את מנהל הלי

פרטי ההתקשרות עם מנהל הליך התיחור. וככל שתחליפו, תודיע מראש למציעים בדבר 

 תודיע למציעים בדבר פרטי ההתקשרות עם מנהל הליך התיחור החליפי. 

, המציעים לא יהיו רשאים להפנות שאלות כלשהן לוועדת הכספי התיחור הליך במהלך .37.3

, זולת שאלות טכניות בלבד במקרה של תקלה הליך התיחור ו/או למנהל המכרזים

 . במערכת הייעודית או בכרטיס החכם טכנית

 מערכת הייעודיתב השימוש אופן בדברועדת המכרזים ידריכו את נציגי המציע  נציגי .37.4

 ההשתתפותיקבע ועדת המכרזים. תש במועד וזאת, דינאמיה התיחורשלב  עריכת טרם

 התיחור בהליךהמציעים להשתתפות  כתנאינציגי המציעים  כללחובה  יאבהדרכה ה

 .הכספי

לפי כללי פרק זה ההצעות המוגשות בהליך התיחור הכספי הן אקסלוסיביות במובן זה  .37.5

שמציע יוכל לזכות רק בהצעה אחת מבין רשימות ההצעות שיוגשו על ידו ו/או יקלטו 

האפשרות והזכות  ועדת המכרזים שומרת לעצמה את מטעמו במערכת הייעודית.

שהמערכת הייעודית תשמור את הנתונים שיוזנו על ידי המציעים לאורך הליך התיחור 

את התנהלות המכרז או איסוף סטטיסטי ו/או כדי לבדוק /וצרכי גיבוי רבות ללהכספי 

 והמציעים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ביחס לכך. 

 

 מועדים – הכספי תיחורה הליך .38

 עשרים פחותהדינאמי להתיחור  שלב עריכת מועדהמכרזים תודיע למציעים על  ועדת .38.1

. מועד שלב התיחור הסטטי יחל בסמוך לאחר שיסתיים שלב התיחור ימי עבודה מראש

מנהל הליך התיחור יהיה רשאי לדחות . הדינאמי, במועד עליו יודיע מנהל הליך התיחור

כספי, ובלבד שיתן למציעים הודעה בדבר את מועדי עריכת איזה משלבי הליך התיחור ה

 הדחייה לפחות __ימי עבודה מראש. 

יהיה  16:00 השעה לאחרזמן  בכל. בבוקר 10:00 בשעה ייפתחהדינאמי  התיחור שלב .38.2

 האחרון יהיה הבא ההצעות סבב כי מציעיםנציגי הל להודיערשאי  מנהל הליך התיחור

, האמור ההצעות סבב בתום עצרייהדינאמי  התיחור שלב זה במקרה. היום לאותו

 . אלא אם מנהל הליך התיחור יודיע אחרת 10:00 בשעה הבא העבודה ביום ויתחדש

מועד שנקבע והודע לנציגי המציעים ב בבוקר 10:00 בשעה ייפתחהתיחור הסטטי  שלב .38.3

 ויסתיים ביום למחרת, בשעה עליה יודיע מנהל הליך התיחור. 
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ו  38.2ות את המועדים והשעות הקבועים בסעיפים מנהל הליך התיחור יהיה רשאי לשנ .38.4

 בהודעה למציעים.  38.3

 האם מכן לאחר ולהחליט, הכספיהליך התיחור  ועדת המכרזים תהיה רשאית לעצור את .38.5

 העניין לנסיבות בהתאם, להפסיקו אוהכספי מהנקודה בה נעצר  התיחור הליך את לחדש

  .מועדים ובאילו

מכרז  אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ועדת המכרזים לפי כל דין ו/או לפי תנאי .38.6

זה ובכלל זה, זכותה של ועדת המכרזים לשנות את הכללים לפי שיקול דעתה, ואין 

 באמור כדי לגרוע מסמכויותיו של מנהל הליך התיחור לפי פרק זה.

 כללי -הדינאמי  התיחור שלב .39

, הייעודית המערכת באמצעותבצע באופן מקוון )אינטרנטי( תי שלב התיחור הדינאמי .39.1

 .זה בפרק כמפורט לכללים ובהתאם

 למערכת יזיןסבבים שמספרם לא נקבע מראש. בכל סבב מציע  מכמהשלב זה מורכב  .39.2

פסי התיחור אשר יוצגו על ידי המערכת  יחידות , וזאת בהתאם למחיריחבילההייעודית 

 הייעודית, כמפורט להלן. 

 15הפסקה של  עםדקות,  30כל סבב יהיה  שלהזמן ככלל, משך לכל סבב זמן קצוב.  .39.3

בהודעה מראש נים אלה, להאריך זמ רשאי . מנהל הליך התיחורבין סבב לסבב דקות

 .או ההפסקה, לפי העניין לפני תחילת הסבב

מובהר כי המערכת הייעודית תציג לכל מציע רק את מחיר יחידות פסי התיחור ביחס  .39.4

אליהם הוא רשאי להגיש הצעה במכרז )דהיינו, מציעים המשתתפים בהליך התיחור 

חלק הפתוח בלבד, יוצג בפניהם מחיר ליחידת פס התיחור המוצע בחלק הפתוח הכספי ב

 בלבד(.

 הזכאות  דותוונק ההתחלתי המחיר .39.5

עד עשרה ימי עבודה לפני מועד תחילת שלב התיחור הדינאמי, תפרסם  .39.5.1

ועדת המכרזים את המחיר ההתחלתי ונקודות הזכאות לכל יחידת פס 

 תיחור.

התיחור הדינאמי הוא מגבלה לפיה סך כמפורט להלן, כלל מנחה בשלב  .39.5.2

מסוים, לא יעלה על סך  מציעלהגיש  שיכולנקודות הזכאות של חבילה 

נקודות הזכאות של החבילה הקובעת שהגיש אותו מציע בסבב הקודם. 

אם החבילה הקובעת שהזין מציע בסבב  -לדוגמה )לשם המחשה בלבד( 

לת מסכימת נקודות זכאות )תוצאה המתקב 40-הראשון מסתכמת ב

נקודות הזכאות לגבי כלל יחידות פסי התיחור בחבילה הנתונה( הוא לא 

 . 40יוכל להגיש בסבב השני חבילה שסך נקודות הזכאות שלה עולה על 

כלומר, זוכה  .במכרז זה גם כמחיר מינימום ישמש ההתחלתי המחיר .39.5.3

ישלם עבור כל יחידת פס תיחור בה יזכה מחיר שלא יפחת מהמחיר  במכרז

 .ההתחלתי לאותו פס
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 חבילות כשירות  .39.6

 המערכת הייעודית תקלוט אך ורק הזנה של חבילות כשירות. .39.7

 חבילה כשירה חייבת לקיים את כל אלה:  .39.8

החבילה הוזנה למערכת הייעודית בתוך הזמן הקצוב לסבב כפי שהגדיר  .39.8.1

 ;מנהל הליך התיחור

פסי יחידות אינו גדול מהיצע המבוקש בחבילה  התיחור פסייחידות מספר  .39.8.2

 ;7.5כמפורט בסעיף  התיחור הזמין במכרז

במכסת יחידות פסי התיחור המבוקש בחבילה עומד  פסייחידות מספר  .39.8.3

 ;7.3 בסעיף כמפורטמציע  לאותו ביחס החלההתיחור 

סך נקודות הזכאות בחבילה לא עולה על סך נקודות הזכאות של החבילה  .39.8.4

 הקובעת של אותו מציע בסבב הקודם.

כל עוד לא הסתיים הסבב, מציע יכול לשנות את הצעתו ולהזין חבילה כשירה חלופית,  .39.9

 קלוט רק את החבילה הקובעת. כאשר המערכת הייעודית ת

או  היותה חבילה כשירה בדברת חיווי במערכת הייעודית הודעיקבל , מציע שיזין חבילה .39.10

 .כשירהחבילה שאינה 

בכל סבב, מחיר החבילה הקובעת של כל מציע יחושב כסך המכפלות של מספר יחידות  .39.11

מערכת בפסי התיחור באותה חבילה, במחיר כל יחידה של פס תיחור כפי שהוצג 

 הייעודית בתחילתו של הסבב. 

מציע שלא הזין עד לתום סבב מסוים חבילה כלשהי או לא הזין חבילה כשירה, יראו בו  .39.12

כאילו הזין חבילה קובעת שהיא חבילה ריקה. מציע כאמור לא יוכל להזין הצעות 

בסבבים הבאים של שלב התיחור הדינאמי, והמערכת תציג עבורו חבילה ריקה בכל סבב 

 עד לתום שלב התיחור הדינאמי.

 הראשון הסבב .39.13

 לפי יחידהיחל במחיר התחלתי להסבב הראשון בשלב התיחור הדינאמי  .39.13.1

 שיוצגו במערכת הייעודית. פסי התיחור השונים

זין למערכת הייעודית חבילה להמציע , על כל הראשון לסיום הסבבעד  .39.13.2

אך בסבב מפסי התיחור  לחלקאפס ביחס כמות של הזין ניתן לכשירה. 

  .הראשון, ורק בו, לא ניתן יהיה להציע כמות של אפס לכלל פסי התיחור

 נוספים סבבים .39.14

פס תיחור שקיים עבורו עודף  לכל יחידהבתום כל סבב, יעלה המחיר של  .39.14.1

 יחידות עבורו מספרפס תיחור  -תוביקוש. לעניין זה, עודף ביקוש משמעו

שהזינו באותו הסבב, בחבילות הקובעות  שמבקשים המציעיםהכולל הפס 

 . המסוים התיחור פסהיחידות המוצעות במכרז זה ביחס לגדול ממספר 
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אך  5%יהיה פס תיחור בין סבב לסבב  של יחידהשל שיעור העלאת המחיר  .39.14.2

לפני כל סבב בשלב התיחור הדינאמי מנהל הליך התיחור רשאי לשנות את 

וללא דעתו לפי שיקול  שיעור ההעלאה לכל ו/או לחלק מפסי התיחור,

 .20%-1%בין באחוזים יהיה טווח העלאת המחיר , ובלבד שהודעה מראש

המחירים המעודכנים לכל פס תיחור יופיעו במערכת הייעודית בתחילתו 

 של כל סבב.

 לגביו לא היה עודף ביקוש כאמורתיחור  פסהמחיר שנקבע בתחילת סבב ל .39.14.3

 , יישאר על כנו בסבב הבא ולא יעלה. בסבב מסוים

 המידע הבא:בתחילת כל סבב תציג המערכת הייעודית בפני המציעים את  .39.15

  פס תיחור.כל  יחידה שלהמחיר עבור 

  פס תיחור בסבב הקודם אלא אם כן קבע מנהל הליך התיחור לאותו הביקוש

שלא להציג נתון זה בהתאם לשיקול דעתו )בין לסבב מסוים ובין לכל 

 הסבבים(.

יעודית את החבילה בה הוא מעוניין בהתאם למחירים בכל סבב מציע יזין למערכת הי .39.16

 . 39.13.2 שנקבעו לאותו הסבב, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף

באותם נוסף  סבב, ייערך ושלכל פסי התיחור לא יהיה עודף ביק מסוים בסבבכאשר  .39.17

מפסי התיחור, מנהל הליך ואם גם לאחריו לא יתגלה עודף ביקוש לאף אחד המחירים 

והמכרז יעבור לשלב התיחור התיחור הכספי יודיע כי הסתיים שלב התיחור הדינאמי 

 סבב אחרון זה הוא הסבב הקובע.  הסטטי.

עבור כל מציע, רשימת הבידים משלב התיחור הדינאמי שלו )קרי, רשימת החבילות  .39.18

הקובעות ומחיריהן( תשמש לבחינת הצעותיו של אותו המציע בשלבים הבאים של הליך 

 התיחור הכספי, כמפורט להלן. 

 התיחור הסטטי שלב .40

 כללי .40.1

 . הייעודית המערכת באמצעות המתבצע כולל סבב יחידשלב זה  .40.1.1

 בכפוף, חבילות מספר להציערשאי  מציע כל, הסטטי התיחור בשלב .40.1.2

ביחס  להלן הן ביחס לכל חבילה ומחירה והן המפורטים בתנאים לעמידה

כל  עבורלרשימת החבילות המוצעות בכללותה. המחיר שהמציע מזין 

עבור החבילה בכללותה, וללא פירוט מחיר לפי  הכולל הסךהוא  חבילה

 יחידות פסי התיחור הכלולות בה, כלומר ביד.

אין הגבלה על מספר הבידים השונים שהמציע יכול לכלול ברשימה שיגיש  .40.1.3

בשלב התיחור הסטטי ובלבד שכל אחד מהבידים ברשימה וכן הרשימה 

 עצמה יעמדו בתנאי הכשירות כמפורט להלן.

יקבל המציע , רשימת בידים שאינה רשימת בידים כשירה מציע יזיןכאשר  .40.1.4

 ת חיווי במערכת הייעודית. הודע
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 לבדוקתהיה אפשרות לבדוק רשימות בידים שונות )כלומר,  למציע .40.1.5

מערכת הייעודית אוסף של בידים לבדיקת כשירות הרשימה, מבלי ב

 עד מציע שיזין האחרונה הכשירה הבידים רשימת רק(. ושהדבר יחייב אות

 .הקובעתתהיה  הסטטי התיחור שלב לסוף

מציע רשאי שלא להגיש רשימת בידים בשלב התיחור הסטטי. מציע שהזין  .40.1.6

למערכת הייעודית אך ורק רשימות בידים לא כשירות, יראו בו כמי שבחר 

 לא להגיש רשימת בידים בשלב התיחור הסטטי. 

 יםכשיר יםביד .40.2

 אלה :  כלביד כשיר הוא ביד המקיים את  

חיר המוצע בביד אינו נמוך מערכה של אותה חבילה לו היה מחושב על המ .40.2.1

 פי המחירים ההתחלתיים.

פסי יחידות אינו גדול מהיצע המבוקשים בביד  התיחור פסייחידות מספר  .40.2.2

 .התיחור המוצעים במכרז זה

במכסת יחידות פסי עומד ביד התיחור המבוקשים ב פסייחידות מספר  .40.2.3

למסמכי  7.4-ו 7.3פים בסעי כמפורטמציע  לאותו ביחס החלההתיחור 

 .המכרז

של המציע בעל אותו הרכב  אחר בבידשל הביד אינו שונה מהמחיר  המחיר .40.2.4

, בשלב התיחור הסטטי לא ניתן יהיה להגיש עבור חבילה ובמילים אחרות

 אותה החבילה, יותר מביד אחד )במחיר זהה, או שונה(.

חלק מרשימת בידים כשירה כמפורט להלן. מאחר שאין חובה להציע  הוא .40.2.5

רשימה של בידים כאמור לעיל וניתן להציע גם ביד אחד בלבד, או לא 

להציע בידים כלל, במקרים אלה תכלול רשימת הבידים הכשירה ביד אחד 

 בלבד, או אפס בידים, לפי העניין. 

 משלב התיחור הסטטי כשירה בידים רשימת .40.3

אם רשימת הבידים משלב התיחור הסטטי היא רשימה כשירה  הבדיקה .40.3.1

תיעשה לא רק בהתאם לתנאי הכשירות לכל ביד בנפרד כמפורט לעיל, אלא 

 . גם ביחס לרשימת הבידים כולה שהמציע הזין בשלב התיחור הסטטי

רשימת בידים בשלב התיחור הסטטי שהגיש מציע מסוים תחשב רשימה  .40.3.2

עודית בתוך פרק הזמן כפי שנקצב על ידי הוזנה למערכת הייכשירה אם 

 , ואם תעמוד בתנאים שלהלן: מנהל הליך התיחור

חבילה זהה  עבור הואאם ביד הכלול ברשימת הבידים של מציע מסוים  .40.3.3

)מבחינת הרכב יחידות פסי התיחור( אותה הזין המציע כחבילה קובעת 

ל אותה בסבב הקובע, המחיר של הביד יכול להיות מחיר גבוה מהמחיר ש

 חבילה כפי שהוזנה בסבב הקובע, ללא הגבלה.
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חבילה שהיא  עבור הואאם ביד הכלול ברשימת הבידים של מציע מסוים  .40.3.4

יותר מאשר מספר נקודות הזכאות של  גדולבעלת מספר נקודות זכאות 

אזי הביד ייחשב  -החבילה הקובעת אותה ביקש מציע זה בסבב הקובע

היחסי )המוגדר להלן( כאשר  הנגלות ההעדפות ככשיר רק אם יעמוד בכלל

t  הוא : הסבב המוקדם ביותר בשלב התיחור הדינאמי בו המציע ביקש

ממספר נקודות הזכאות של הביד  קטןחבילה עם מספר נקודות זכאות 

 האמור שכשירותו נבדקת. 

חבילה  עבור ואה ברשימת הבידים של מציע מסוים הכלולאם ביד  .40.3.4.1

למספר נקודות הזכאות  שווה או קטןשהיא בעלת מספר נקודות זכאות 

אזי הביד  -בסבב הקובע  המציע ביקששל החבילה הקובעת אותה 

היחסי )המוגדר  הנגלות ההעדפות ייחשב ככשיר רק אם יעמוד בכלל

 הוא הסבב הקובע. tלהלן( כאשר 

  היחסי הנגלות ההעדפות כלל .40.3.5

כלל ההעדפות הנגלות היחסי הוא נוסחה מתמטית שמטרתה למדוד  .40.3.5.1

ולאמוד את העקביות בהתנהלותו של המציע בהליך התיחור הכספי 

 )בשלב התיחור הדינאמי ובשלב התיחור הסטטי(. 

 את לקיים ועלי, יהיה כשיר לעניין שלב התיחור הסטטי שביד מנת על .40.3.5.2

 :כדלקמן הנוסחה

 ההעדפות כללתקיים את  Yהחבילה  עבור b(Y)הצעת מחיר )הביד( 

בשלב התיחור הדינאמי אם יתקיים  tכלשהו  סבבב היחסי הנגלות

 התנאי הבא:

𝑏(𝑌) ≤ 𝑏(𝑋𝑡) + 𝑝𝑡(𝑌) − 𝑝𝑡(𝑋𝑡) 

 

 לעניין זה:

 
 הערך

 
 הסבר

𝑝𝑡(𝑌) של החבילה  מייצג את סך המחירY  בהתאם למחירים של פסי

 בשלב התיחור הדינאמי.  tהתיחור השונים בסבב 

tX  מייצג את החבילה הקובעת שהציע המציע בסבבt  בשלב התיחור
 הדינאמי.

)tb(X  עבור החבילה  הציעמייצג את המחיר הגבוה ביותר שהמציעtX ,
 שלבבין אם בחבילה קובעת שהזין המציע באחד הסבבים ב

הדינאמי ובין אם ברשימת הבידים שהוא מבקש להגיש  התיחור
 בשלב התיחור הסטטי.

𝑝𝑡(𝑋𝑡) הכולל של החבילה  מייצג את המחיר tX , לפי המחירים בסבבt 
 בשלב התיחור הדינאמי.
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 יחידות פסי התיחור  שיוךשלב  .41

שיוך יחידות פסי התיחור למציעים הזוכים ייעשה על פי אוסף הבידים הקביל שסך  .41.1

המחירים של כל הבידים הכלולים בו הוא הגבוה ביותר מבין כל אוספי הבידים 

 הקבילים.

 מביניהםאם יש יותר מאוסף בידים קביל אחד שמקיים את הכלל לעיל, אזי ייבחר 

. אם ישנו יותר מאוסף קביל ביותר הגבוה הזכאות נקודות סך בעל לשיוך שיביא האוסף

, כמפורט התשלומיםעל פי השיוך שבשלב קביעת  מביניהםאחד כאמור, האוסף ייבחר 

 אזיאם ישנו יותר מאוסף קביל אחד כאמור, להלן, יביא לסך התשלומים הגבוה ביותר. 

 .בהגרלה שתערוך ועדת המכרזים שיקבע האוסף ייבחר

 אוסף הבידים הקביל שייקבע לפי הכללים כאמור יקרא: "השיוך הזוכה". 

אם בהתאם לשיוך הזוכה יוותרו יחידות פסי תיחור שלא שויכו לאף מציע זוכה, ועדת  .41.2

 יחידות פס תיחור לפי שיקול דעתה.המכרזים תהיה רשאית לנהוג באותן 

 קביעת דמי הרישיון עבור השיוך הזוכה .42

קביעת דמי הרישיון עבור השיוך הזוכה תעשה לפי שיטת "תשלום מינימאלי בליבה  .42.1

 הקרוב ביותר למחירי ויקרי", והכל כמפורט להלן. 

 בנוסף למפורט להלן, מצורף נספח מתמטי, נספח ח' למסמכי המכרז, המפרט את אופן

חישוב "תשלום מינימאלי בליבה הקרוב ביותר למחירי ויקרי" ובכלל כך כלל ה"ליבה" 

 ביןאו אי התאמה /ושל סתירה  במקרהשמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. 

 המפורט וביןזה(  42ביחס לקביעת דמי הרישיון עבור השיוך הזוכה )סעיף  להלן האמור

  .בנספח המפורט יגבר, ח' בנספח

עבור כל מציע זוכה שביד שלו הוא חלק מהשיוך הזוכה ואשר זכה בחבילה שאינה ריקה  .42.2

 :"( תשלום הויקרי שלו ייקבע באופן הבאi)"מציע 

X-  לעיל, לולא  41.1סכום המחירים של השיוך הזוכה שהיה מחושב לפי סעיף

במכרז ללא שינוי ברשימות הבידים משלב התיחור הדינאמי  iהשתתף מציע 

ורשימות הבידים הכשירות משלב התיחור הסטטי של כל אחד מיתר 

 המציעים.

Y-  סכום המחירים של השיוך הזוכה פחות המחיר בביד של מציעi. 

 )"תשלום ויקרי"(.Y: X-Y -ל Xיהיה ההפרש בין  iתשלום ויקרי עבור מציע 

ציע זוכה ייקבעו לפי תשלומי ויקרי ובתנאי שהם עומדים בכלל דמי הרישיון למ .42.3

דמי הרישיון ייקבעו בהתאם  -ה"ליבה" )כמפורט להלן(, ואם לא עומדים בכלל האמור 

 לכללים כמפורט להלן. 

 

 

 :הבאה"ליבה" מחושב באופן  כלל .42.4
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זו החבילה ששוייכה למציע  1D, כלומר, nD…, , 2, D1D -נסמן את השיוך הזוכה ב .42.5

q1q ,2 , ,…שיון יבשיוך הזוכה, וכיוב'. אוסף התשלומים הקובעים את דמי הר 1מספר 

nq  מציעיםיקיים את כלל "הליבה" אם לכל קבוצת C :יתקיים כי 

 

∑ 𝑞𝑖
𝑖∈𝑊/𝐶

≥ 𝑊(𝐶, 𝐵) −∑𝑏𝑘(𝐷𝑘)

𝑘∈𝐶

 

 

 𝑏𝑘(𝐷𝑘)זו קבוצת הזוכים שזכו בחבילה שאינה חבילה ריקה בשיוך הזוכה,  Wכאשר 

 זה  W(C,B) -במסגרת הביד הזוכה שלו בשיוך הזוכה, ו kזה המחיר שהציע זוכה 

לעיל, אם היו נכללים  41.1סכום המחירים של השיוך הזוכה שהיה מחושב, לפי סעיף 

ללא שינוי ברשימות הבידים משלב התיחור הדינאמי  Cבקבוצה  מציעיםבשיוך זה רק 

 אלו. מציעיםורשימות הבידים הכשירות משלב התיחור הסטטי של 

ש"ח או  10,000הליבה הרלוונטיים לחישוב דמי הרישיון יהיו בכפולות של  תשלומי

 .כפי שתודיע ועדת המכרזים טרם החל הליך התיחור הכספיבכפולה אחרת 

אם תשלומי ויקרי אינם עומדים בכלל ה"ליבה", אזי דמי הרישיון יקבעו כאוסף 

ד העומד בכלל התשלומים העומד בכלל הליבה. אם קיים יותר מאוסף תשלומים אח

הליבה, ייבחר אוסף התשלומים בו סך התשלומים הוא הנמוך יותר מבין הפתרונות 

  שעומדים בכלל "הליבה". 

אם יש יותר מאוסף תשלומים אחד בו סך התשלומים הוא מינימאלי כאמור לעיל אזי 

יבחר מתוכם לצורך קביעת דמי הרישיון, אוסף התשלומים הקרוב ביותר לתשלומי 

 )כלומר בעל מרחק מינימאלי( וזאת בהתאם לאמור להלן:ויקרי 

𝑞1 בתשלומי הויקרי לשחקנים  את נסמן
𝑉𝐶𝐺 , 𝑞2

𝑉𝐶𝐺 , … , 𝑞𝑛
𝑉𝐶𝐺 

,𝑞1מרחק של אוסף תשלומים  ה … , 𝑞𝑛  מתשלומי הויקרי יהיה מוגדר על ידי הנוסחה

 הבאה:

 

∑
(𝑞𝑖 − 𝑞𝑖

𝑉𝐶𝐺)2

𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

בשיוך הזוכה במחירים  iאת המחיר של החבילה בה זכה מציע  -wiנסמן ב iכאשר לכל מציע 

 ההתחלתיים של השלב הדינאמי.

אם קיים יותר מאוסף תשלומים אחד הקרוב ביותר לתשלומי ויקרי כמתואר לעיל, אזי  .42.6

יקבע ועדת תיבחר אוסף תשלומים לצורך קביעת דמי הרישיון בהגרלה לפי כללים ש

 המכרזים.
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 דמי הרישיון  קביעת .42.7

 ."חש 1,000סכום דמי הרישיון של כל מציע זוכה יעוגל לכפולות של  .42.7.1.1

אם סכום דמי הרישיון שנקבע עבור מציע זוכה מסויים יהיה נמוך  .42.7.1.2

מסכום המחירים ההתחלתיים בשלב התיחור הדינאמי עבור כלל 

יחידות פסי התיחור בחבילה בה זכה המציע בשיוך הזוכה, סכום דמי 

ם ההתחלתיים בהליך התיחור הדינאמי סכום המחירי הרישיון יהיה

 במקום המחירים שהתקבלו על פי הכללים דלעיל. 

בכל מקרה סכום דמי הרישיון של מציע זוכה לא יהיה יותר גבוה  .42.7.1.3

 מהמחיר אשר הציע בביד שלו בשיוך הזוכה. 

 

  המכרז לכללי בהתאם שלא התנהגותאו /ו הכספי התיחור הליך תום עד הצעה משיכת .43

התיחור  הליךקיים מציע איזה מהתנאים הנדרשים מהמציעים במכרז עד תום ה לא .43.1

כאמור לחלט את  יבותהכספי, רשאית ועדת המכרזים לבטל את השתתפותו במכרז ובנס

 .68.1 בסעיף כאמור, הבסיסיתשצירף להצעתו  המכרז ערבות

 לחלטועדת המכרזים  רשאיתהתיחור הכספי, הליך  במהלך הצעתומציע במכרז  משך .43.2

 .68.1 בסעיף כאמור, הבסיסיתאת הערבות שצירף להצעתו 

 לעיל, כמפורטהתיחור הכספי ו/או בוטלה השתתפותו הליך מציע הצעתו עד תום  משך .43.3

 רשאית לפעול בכל אחת מהדרכים המנויות להלן: המכרזים ועדתתהיה 

 תוך כולהמשי הכספי התיחור הליך החל ואם המכרז הליך את להמשיך .43.3.1.1

הזוכה לא יובאו בחשבון הבידים של אותו מציע. שיוך ה שבשלב

מוותרים מראש על כל טענה ו/או המציעים בהשתתפותם במכרז 

דרישה בעניין החלטת ועדת המכרזים להמשיך את הליך המכרז כאמור 

, לרבות כל טענה על נזק כספי של מציעפסילתו פרישתו או בעקבות 

 התנהגותם עלהנפסל הפורש או  המציע שנגרם להם כתוצאה מהשפעת

 ;בהליך התיחור הכספי

 ;ולהתחילו מחדשהכספי את הליך התיחור  להפסיק .43.3.1.2

 .מחדש זה הליך ולערוךאת תוצאות הליך התיחור הכספי  לבטל .43.3.1.3

 הסכם שותפיועם  שהגיש משותפת רשתעל ב מפעילשל  מחדלאו /ו מעשהסעיף זה  לעניין .43.4

, השותפים להסכםליתר המפעילים גם ייוחס  הוועדהשקיבל את אישור  משותפת הצעה

אותם מפעילים כאמור לא ידעו ו/או לא יכלו לדעת על המעשה ו/או המחדל אף אם  זאת

 של המפעיל כאמור, וזאת אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת לפי שיקול דעתה. 
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 והליכים לאחר זכייה במכרז הזכייה .ה

 החלטה על הזוכים במכרז .44

למציעים הכשירים על הזוכים, ועדת המכרזים  ודיעהתיחור הכספי ת הליךסיום  לאחר .44.1

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

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

 צעה המשותפת.בשיוך הזוכה, שיוך פסי התיחור יעשה בהתאם להסכם הה

ונות חדשים יותמליץ לו על מתן רישתביא בפני השר את תוצאות המכרז, ועדת המכרזים  .44.2

 השר. אלא בהתאם להחלטתלזוכה במכרז  חדש שיוןיר נתן; לא ילזוכים במכרז

 ביטול זכייה במכרז .45

או לא קיים איזה זוכה לאחר הליך התיחור הכספי את הצעתו, כולה או חלקה ו/משך  .45.1

רשאית ועדת המכרזים להחליט על ביטול זכייתו , נדרשים מהזוכה במכרזמהתנאים ה

 ורפהבמכרז. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית לחלט את הערבות שצ

מובהר, כי זוכה שהודיע לוועדת המכרזים כי  .68.1 בסעיף כאמור, הבסיסיתלהצעתו 

הוא מוותר על פסי התיחור ששויכו לו, כולם או חלקם, לא יוכל לחזור בו מהודעתו, 

 וייחשב כמי שמשך את הצעתו ויחולו עליו תנאי סעיף זה. 

רט"ן שהגיש הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור  במקרה של זוכה שהוא מפעיל .45.2

או לא קיים איזה מהתנאים הצעתו לאחר הליך התיחור הכספי ו/משך , שהוועדה

ו/או הודיע כי הוא מוותר על פסי התיחור ששויכו לו, כולם או  הנדרשים מהזוכה במכרז

ו/או  חלקם, רשאית ועדת המכרזים להחליט על ביטול זכייתו של אותו זוכה במכרז

 . השותפים להסכםביטול זכייתם של כל המפעילים 

באשר לערבות מכרז שהגישו המפעילים כאמור במסגרת ההצעה הבסיסית, תהא ועדת  

, כאמור המכרזים רשאית לחלט את ערבות המכרז שצורפה להצעה, כולה או חלקה

 .68.1 בסעיף

 ועדתבמכרז, מכל סיבה שהיא, תהיה  זוכהזכייתו של ועדת המכרזים את  טלהיב .45.3

 כל אחת מהדרכים המנויות להלן:ין היתר ברשאית לפעול ב המכרזים

לבצע תהליך חדש של קביעת השיוך הזוכה וקביעת דמי רישיון ללא  .45.3.1.1

בתיחור הדינאמי ו/או רשימת התחשבות ברשימות הבידים משלב 

בידים הכשירה משלב התיחור הסטטי של הזוכה, שמשך הצעתו או 

מוותרים מראש על כל המציעים בהשתתפותם במכרז  שבוטלה זכייתו.

טענה ו/או דרישה בעניין החלטת ועדת המכרזים לבצע תהליך חדש של 

קביעת השיוך הזוכה וקביעת דמי רישיון כאמור בעקבות משיכת 

ביטול זכייתו של זוכה, לרבות כל טענה על נזק כספי שנגרם או עתו הצ

להם כתוצאה מהשינוי בשיוך פסי התיחור בין זוכים קיימים או הכנסת 

 ;זוכים נוספים או שינויים בדמי הרישיון

חדש, במתכונת  הליך ולערוךאת תוצאות הליך התיחור הכספי  לבטל .45.3.1.2

 ;שתיקבע
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 לגבי כספי תיחור הליךם הכשירים כלל המציעי בין ייערךכי  לקבוע .45.3.1.3

שזכייתו  מציעזכה ה הםפסי התיחור ב למספר הזההתיחור  פסי מספר

, בכפוף לתנאי המכרז בשינויים המחוייבים או לקיים הליך בוטלה

ועדת המכרזים תקבע את . מכרזי חדש ביחס לאותם פסי תיחור

 מתכונתו של הליך התיחור לפי שיקול דעתה. 

 חדש רישיון לקבלתתנאים מוקדמים  .46

 כל לרבותיוענק לזוכה במכרז בכפוף למילוי כל חובותיו על פי תנאי המכרז, חדש שיון יר

מובהר, כי אי מילוי התנאים כאמור  ועל פי כל דין. 5153 - 47 בסעיפיםהדרישות המפורטות 

לעיל,  45.3 -  45.1ם במועדים כמפורט להלן יחשב כאילו הזוכה משך את הצעתו ויחולו סעיפי

 אלא אם קבעה ועדת המכרזים אחרת לפי שיקול דעתה. 

 רישיון הדמי  .47

 .44.1 סעיף כמפורט בהודעת ועדת המכרזים לפי יהיודמי הרישיון  .47.1

 6.1.2022 – 2.1.2022אך ורק בימים זוכה ישלם למשרד התקשורת את דמי הרישיון  .47.2

תיקוני הרישיון  בטיוטת 114או בסעיף המיוחד  רישיון טיוטתב 48סעיף ב כמפורט

 י, לפי העניין. מובהר, כי זוכה לא יהיה רשאי לשלם את דמי הרישיון לפני מועדהכללי

 התשלום כאמור.

 רישיון וערבות פרישה ערבות  .48

 מפעילי רט"ן .48.1

כתנאי מוקדם להרחבת רישיון, ימציא זוכה שהוא מפעיל רט"ן את כל הערבויות  .48.1.1

 :מפורט להלןכ

ערבות רישיון אשר תחליף את ערבות הרישיון הקיימת שלו בנוסח  .48.1.1.1

, שסכומה ותוקפה יהיה תיקוני הרישיון הכללילטיוטת כמפורט בנספח 

זהה לערבות הרישיון הקיימת שלו. תנאי החילוט של ערבות הרישיון 

תיקוני כאמור בסעיף זה יהיו כמפורט ברישיון הקיים ובטיוטת 

בטיוטת  ח' יהיה כמפורט בנספח הרישיוןנוסח ערבות  .הכלליהרישיון 

 תיקוני הרישיון הכללי.

שתוקפה  ש"ח (12,000,000ים עשר מיליון )ערבות פרישה בסכום של שנ .48.1.1.2

לטיוטת תיקוני יום לאחר השלמת אבן הדרך השלישית בהתאם  60עד 

)להלן: "ערבות הפרישה למפעילי רט"ן"(. תנאי החילוט  הרישיון הכללי

בטיוטת תיקוני של ערבות הפרישה למפעילי רט"ן יהיו כמפורט 

. נוסח ערבות הפרישה למפעילי רט"ן יהיה כמפורט הרישיון הכללי

  . תיקוני הרישיון הכללי בטיוטת ח'בנספח 

 שתבר חרף האמור לעיל, סכום ערבות הפרישה לכל אחד מהמפעילים

, הוועדהשקיבל את אישור  משותפת הצעה הסכם ושהגיש משותפת

 (12,000,000ים עשר מיליון )סכום ערבות הפרישה כמפורט לעיל שנ יהא
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בהסכם  השותפים מחולק באופן שווה לפי מספר המפעילים ש"ח

 כאמור.

שקיבל את  MOCNמובהר, כי ככל שיהיו שינויים בהסכם השיתוף בתצורת  .48.1.2

אישור המשרד, יהא רשאי המנהל לשנות את גובה ותנאי ערבות הפרישה 

, כתנאי לאישור השינוי בהסכם למפעילים קיימים בהתאם לנסיבות העניין

 .השיתוף

 חדשים מפעילים .48.2

כתנאי מוקדם לקבלת רישיון חדש, ימציא מפעיל חדש ערבות רישיון בסכום של שני  

)"ערבות הרישיון למפעילים המיוחד וע בטיוטת הרישיון כקבש"ח ( 2,000,000מיליון )

חדשים"(. תנאי החילוט של ערבות הרישיון למפעילים חדשים יהיו כמפורט בטיוטת 

טיוטת ב. ערבות הרישיון למפעילים חדשים תהא בנוסח כמפורט המיוחדהרישיון 

  .המיוחד הרישיון

 ושומרון נהל האזרחי באזור יהודהילקצין מטה תקשורת במ פנייה .49

לקמ"ט )קצין מטה( שהוא מפעיל רט"ן  זוכה, יפנה להרחבת רישיון קיים כתנאי .49.1

 הרחבת"( בבקשה לתקשורת"ט קמנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון )"יתקשורת במ

 הקצאת. ושומרון יהודה זורולהקצאת תדרים למתן שירותי תקשורת באקיים רישיון 

, דרישות המינימום ורמת השהפרילרבות  יהודה ושומרון, באזור והרישיון התדרים

 ההקצאה ותנאי הרישיון הוראות על, בעיקרם, מבוססים יהיו למנוי השירותים

 .האזרחי נהליהמ ראש ייקבע אשר, המחוייבים בשינויים, בישראל

להעניק  רישיון קייםבקבלת רישיון בהתאם לתנאי מכרז זה כדי לאפשר לבעל  אין .49.2

 . שומרוןו יהודה זורלהקים תשתיות תקשורת בא אושירותי תקשורת 

 מעודכנת תוכנית הנדסית .50

חודשים ממועד  מארבעהלמנהל, לא יאוחר  גישישהוא מפעיל רט"ן במכרז  וכהז .50.1

)להלן:  זכייתו תוצאות, בהתאם לעל זכייתו, תוכנית הנדסית מעודכנת ודעההה

 "(.  מעודכנת הנדסית תוכנית"

בטיוטת  ב'בנספח באופן המפורט  תהיהשל מפעיל רט"ן  המעודכנתההנדסית  התוכנית .50.2

 .תיקוני הרישיון הכללי

, בין היתר, לאופן שבו שהוא מפעיל רט"ן זוכה יתייחס המעודכנת ההנדסית בתוכנית .50.3

והרציפות התפקודית לרבות בתחום  והכיסוי השירות בדרישות לעמודמתעתד  הוא

באמצעות פרישת רשת  וזאת, ליתיקוני הרישיון הכלטיוטת בהתאם ל הגנת הסייבר
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באמצעות הסכם לשיתוף רשתות  -, או לעניין מפעילים שהגישו הצעה משותפת רט"ן

 . MOCNבתצורת 

בהתאם להוראות  זוכה שאינו מפעיל רט"ןלעניין הגשת תוכנית הנדסית מעודכנת, יפעל  .50.4

 להלן. 52סעיף 

 ,השירות לדרישות התאמתה ענייןההנדסית המעודכנת, לרבות ל לתוכנית המנהל אישור .50.5

 לקבלת תנאילרבות בתחום הגנת הסייבר כאמור, הוא  יתרציפות התפקודהו הכיסוי

  .החדש הרישיון

 . 52בהתאם לאמור בסעיף  זוכה שאינו מפעיל רט"ן יפעל .50.6

 5שירות דור  .51

שבו  מועדהמ חודשים מארבעה יאוחר לא, למנהל יעביר "ןרט מפעיל שהוא במכרז זוכה .51.1

, מה"ץ 3,500-ביחידות פסי תיחור בתחום ה זכייתו עלהודיעה לו ועדת המכרזים 

במסגרת  אשר בכוונתו להציע למנוייו 5פירוט בדבר תתי סוג שונים של שירות דור 

  .הרישיון שיוענק לו

 . החדש הרישיון לקבלת תנאי הוא האמורההרשימה  להרכב המנהל אישור .51.2

מותנה בכך שהוקצו לזוכה במכרז שהוא מפעיל רט"ן,  51.2 אישור המנהל כאמור בסעיף .51.3

מה"ץ. על אף האמור, מפעיל רט"ן שלא הוקצו לו תדרים  3,500 -תדרים בתחום ה

מה"ץ יחשב כמקיים תנאי זה, אם הוא צד להסכם הצעה משותפת  3,500 -בתחום ה

, והוקצו למפעיל אחד או יותר שהם צד להסכם תדרים הוועדהת אישור שקיבל א

 מה"ץ.  3,500 -בתחום ה

 הרחבת רישיון ומתן רישיון חדש .52

, נספח טיוטת תיקוני הרישיון הכלליזכה במכרז מפעיל רט"ן יתוקן רישיונו בהתבסס על  .52.1

, בהלימה ליחידות פסי התיחור מתחומי התדר השונים בהם זכה כך לדוגמה, ה'

רישיונו המתוקן של מפעיל רט"ן שבהתאם לתוצאות המכרז לא יוקצו לו תדרים 

, אלא אם הוקצו 5מה"ץ, לא יכלול הוראות לעניין מתן שירות דור  3,500-מתחום ה

 . 51.3כאמור בסעיףתדרים לשותפיו להסכם 

יגיש תוך שלושים ימים ממועד ההודעה על זכייתו במכרז , חדש מפעילזכה במכרז  .52.2

בקשה לקבלת רישיון לפי הוראות תקנות התקשורת )בזק ושידורים()פרטי בקשה 

זוכה שהוא  גישיבבקשתו לפי התקנות "(; התקנות)" 2004 –לרישיון מיוחד(, תשס"ד 
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בהתאם לתוצאות  ההנדסית התוכנית כהגדרתו בתקנות, את למנהלמפעיל חדש 

 ובכפוף להוראות התקנות. זכייתו 

שיון חדש בהתבסס על ייוענק לו רעמד זוכה שהוא מפעיל חדש בהוראות התקנות 

 .' למכרזו, נספח המיוחד רישיוןהטיוטת 

יחולו לגביו בנוסף לאמור  חדש שהוא בעל רישיון רט"ן בר"א, אזיזכה במכרז מפעיל  .52.3

 כל התנאים הבאים: 52.2 בסעיף

חודשים ממועד ההודעה על זכייה, יקבל אישור השר להעברת רישיון  3תוך  .52.3.1

בר"א לצד שלישי. מובהר, כי אי קבלת אישור השר במועד כמפורט לעיל 

 .45יחשב כאילו משך הצעתו ויחולו עליו הוראות סעיף 

זוכה כאמור  -וקיבל הודעה על זכייה  52.3.1יתקיים בו האמור בסעיף  .52.3.2

 ימציא למנהל כל מסמך שידרש על מנת להוכיח עמידתו בתנאי כאמור.

 ל רישיון רט"ן בר"א שהגיש הצעה במכרז מוותר על כל טענה שהיא בע  

 אם וככל שלא יקבל את אישור השר לפי סעיף זה.  

 למען הסר ספק: .52.4

את כל המרכיבים והשירותים החדש השר אינו מחויב לכלול ברישיון  .52.4.1

 .שהוצעו בהצעה הבסיסית

בהם  חלקים מן ההצעה הבסיסית, ולבצעחדש ההשר רשאי לכלול ברישיון  .52.4.2

 שינויים ותיקונים.

 .ולפי שיקול דעת ייקבעו בידי השרהחדש תנאיו הסופיים של הרישיון  .52.4.3

השר, לרבות הגורם המוסמך לתת רישיון לפי פקודת הטלגרף  –בסעיף זה  .52.4.4

 .האלחוטי

   

  הזכייה לאחר זוכהב שינויים .53

במכרז שהוא מפעיל חדש שיש בו  בזוכהשליטה  באמצעי באחזקות שינוי כל ייעשה לא .53.1

כדי להשפיע על עמידתו בתנאי הסף, או שיש בו כדי להוסיף או לגרוע בעל עניין במציע, 

, כאמור בזוכה שליטה תועבר ממנו שכתוצאה השליטה באמצעי באחזקות שינוי או

לאחר ששקל בין היתר את השיקולים  ובכתב מראש המנהלזאת אם כן אישר  אלא

 . )ב( לחוק התקשורת4ף המפורטים בסעי

לעניין שינוי באחזקות באמצעי שליטה בזוכה במכרז שהוא מפעיל קיים יפעל הזוכה על  .53.2

 פי תנאי רישיונו.

שהם מפעילים חדשים או בין מפעיל  מיזוג בין זוכים יערך לאלגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .53.3

אחד או יותר שינוים שהוא מפעיל חדש יערכו בזוכה וכן לא , חדש לבין מפעיל קיים

 כן אם אלאמבניים, שלפיהם זוכה אחד במכרז יהיה בעל השפעה ניכרת בזוכה אחר, 
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לאחר ששקל בין היתר את השיקולים המפורטים  ובכתב מראש המנהלזאת  אישר

 . )ב( לחוק התקשורת4בסעיף 

 זה חלות עד ליום מתן רישיון חדש.   53מובהר, כי הוראות סעיף  .53.4
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 שיחולו על הזוכה במכרז  ההסדרים עיקרי .ו

 הרישיון כמסמך הקובע .54

, ואין בו כדי למצות, להחליף או עיקרי ההסדרים שיחולו על הזוכה במכרזבפרק זה יובאו 

. במקרה או מתנאי הקצאת התדרים שיוקצו לו לותנאי הרישיון שיוענק מאו  החקיקהלשנות מ

שיון יהקבוע בראו בתנאי ההקצאה, יגבר שיון ילבין הקבוע בר ,של סתירה בין האמור בפרק זה

  .ההקצאהאו בתנאי 

 5 דור שירות אספקת .55

 לתת רשאי יהיה, מה"ץ 3,500 -דרים בתחום הו תהוקצו ל, וחדש רישיוןשקיבל  זוכה .55.1

 5, ובהתאם, לספק שירות דור המנהל מטעם אישור לכך שניתן לאחר רק 5 דור שירות

 תיקוני הרישיון הכלליובטיוטת  המיוחד הרישיון בטיוטת הקבוע הזמן פרק בתוךבתוך 

שלא למען הסר ספק, האמור יחול גם על זוכה  (.בהתאמה', ה-ו' ו יםספחבנ כמפורט)

מה"ץ, אם הוא צד להסכם הצעה משותפת שקיבל  3,500 -בתחום ה הוקצו לו תדרים

 -, והוקצו למפעיל אחד או יותר שהם צד להסכם תדרים בתחום ההוועדהאת אישור 

 .מה"ץ 3,500

הסוגים  מתתי 5משירות דור  יותראו  אחדיהיה רשאי לספק  החדש רישיוןהבעל  .55.2

 הבאים:

 רחב. תדריםפס ב נתונים תקשורתא. 

  Massive Internet of Things (IoT)ב. 

 .– Mission Criticalג. 

-ה בתחום תדרים פסי לו הוקצובהתאם לתוצאות המכרז שמפעיל רט"ן זוכה שהוא  .55.3

 , ויידרש5דור  שירות לאספקת 5 דור מערכתיקים והורחב רישיונו מה"ץ  3,500 - 3,800

תיקוני  בטיוטת 'ה בנספח)ד'( 1.3 בסעיףלעמוד בהיקף חובות כיסוי ופרישה כמפורט 

לפי סיווגי הלשכה ייתן שירות באזורים סטטיסטים  מפעיל רט"ן כאמור. הרישיון הכללי

, בתמהיל לפי בחירתו, אשר יראו בהם אזור שירות כהגדרתו המרכזית לסטטיסטיקה

לחוק התקשורת. פרישה של מערכת הרט"ן באזורים הסטטיסטיים השונים  1בסעיף 

 תקנה ניקוד כמפורט בטבלה להלן:

ווג אזור סטטיסטי לפי סי

הגדרת הלשכה המרכזית 

 לסטטיסטיקה

  *מקום האזור

 פריפריהיישוב ב מרכזיישוב ב

 נקודות 2 נקודה 1 מגורים

 נקודות 3 נקודות 2 שטח פתוח

 מוסדי
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 נקודות 4 נקודות 3 מתחם ציבורי

 תעשיה

 כמשמעם בנספח ה' "יישוב פריפריה" יתפרשו -יובהר כי המושגים "יישוב מרכז" ו

 בטיוטת תיקוני הרישיון הכללי.

באזור השירות לפי לוחות הזמנים  5דור ידרש לפרוש את מערכת כאמור מפעיל רט"ן  .55.4

, ובכלל זאת להגיע לפרישה בטיוטת תיקוני הרישיון הכלליואבני הדרך הקבועות 

אבן  נקודות במועד 500סטטיסטיים בהיקף ובתמהיל שיקנו לו לכל הפחות אזורים ב

)ד'( 1.3מיום מתן הרישיון, והכל כמפורט בסעיף חודשים  60הדרך השלישית, שהיא 

 בנספח ה'.

ידרש לפנות לקמ"ט תקשורת כאמור מפעיל רט"ן  49כמו כן, בהתאם להוראות סעיף  .55.5

 באזור יהודה ושומרון רט"ן במינהל האזרחי בבקשה לקבלת רישיון למתן שירותי

ובתמהיל ( תהיה בהיקף C)שטח באזור יהודה ושומרון ולהקצאת תדרים. הפרישה 

חודשים מהיום הקבוע והכל כמפורט על  60עד אבן הדרך השלישית, שהיא במושיקנו לו 

נקודות מאזור בסיווג  10נקודות, מתוכן לפחות  35לכל הפחות פי הרישיון שיוענק לו, 

תעשייה או מתחם מוסדי. פרישה של מערכת הרט"ן באזורים השונים תקנה ניקוד 

נקודות. הגדרת סיווגי  2 –י , תעשייה/מתחם ציבורנקודה 1 –באופן הבא: מגורים 

הלשכה לפי על ידי קמ"ט תקשורת ולא  רים, כמו היקף שטחו של כל אזור, תיעשההאזו

 .המרכזית לסטטיסטיקה

 אם תפקעבמכרז  זכייתו בעקבותמה"ץ למפעיל רט"ן  700בתחום  התדרים הקצאת .55.6

תוך באמצעות תדרים אלה שהוקצו לו במכרז  שירותי רט"ןיימצא כי לא החל במתן 

()א( לנספח ה' )ראו סעיף 3()ב)1.2, כאמור בסעיף הרישיוןיום מתן חודשים מ עשר שנים

כדי לגרוע מחובתו של זוכה במכרז  אין באמור(. תיקוני הרישיון הכלליב לטיוטת 26

 .47 דמי הרישיון במלואם במועד הקבוע בסעיףת א שלםל

 בעקבותאו למפעיל חדש מה"ץ למפעיל רט"ן  3,500-3,800בתחום  התדרים הקצאת .55.7

באמצעות תדרים אלה  5דור  ייימצא כי לא החל במתן שירות אם תפקעבמכרז  זכייתו

כאמור בסעיף , יום מתן הרישיוןחודשים מ עשר שמונהתוך שהוקצו לו במכרז 

 23.4 סעיף(, וטת תיקוני הרישיון הכללילטיוב 26()א( לנספח ה' )ראו סעיף 4()ב)1.2

דמי ת א שלםאין באמור כדי לגרוע מחובתו של זוכה במכרז ל. הרישיון המיוחד בטיוטת

 .47הרישיון במלואם במועד הקבוע בסעיף 

רשאי  במכרז זכייתו בעקבות רדיו תדרי לו הוקצוו חדש רישיוןזוכה במכרז שקיבל  .55.8

 :זה במקרה. למנהל בכתב הודעה באמצעות( כולה או חלקה) זועל הקצאה  ותרלו

יקבע את המועד שבו תבוטל ההקצאה לגבי פס התדרים  המוסמך הגורם .55.8.1

 .זה ממועד החלתבוטל  ההקצאה. החדש הרישיון בעלשעליו ויתר 
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שתנה עקב ילא  החדש הרישיון קבלת טרם שנקבעדמי הרישיון  גובה .55.8.2

או חלקה, וחובתו  על ההקצאה לוותרבעל הרישיון החדש  שלהחלטתו 

 תישאר בעינה. 47 לשלמם במלואם במועד הקבוע בסעיף

ההצעות  אםמשרד, בעל תפקיד בלגרוע מכל סמכות הנתונה ל בלי .55.8.3

הבסיסיות יהיו תקפות במועד שבו בוטלה ההקצאה ועדת המכרזים תהיה 

לנהוג במי שהקצאתו בוטלה כמי שחזר בו מהצעתו על כל  רשאית

 כך, לרבות חילוט ערבות המכרז.המשתמע מ

הגורם בעל הסמכות לפי חוק התקשורת עשוי בעתיד לשנות את כללי האסדרה החלים  .55.9

על היקף הפרישה הנדרש, ובכלל כך הוראות הרישיון, לרבות קביעה כי יש לפרוש את 

בכל הארץ ובהגישם הצעות למכרז זה מוותרים המציעים על כל דרישה  5דור מערכת 

. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של המשרד לפי כל דין בכל נייןאו טענה בע

 עניין אחר.

זוכה במכרז שיקבל רישיון חדש בהתאם לתוצאות המכרז יפעל על פי הוראות רישיונו  .55.10

בתחום הגנת הסייבר ואבטחת המידע. הגורם בעל הסמכות לפי חוק התקשורת עשוי 

ין זה, בהתייעצות עם מערך הסייבר הלאומי, או בעתיד לשנות את הוראות הרישיון לעני

עם הקצין המוסמך ביחס לבעל הרישיון כמשמעותו בחוק להסדרת הביטחון בגופים 

, לפי העניין; הוראות כאמור יכול שיהיו לעניין התקשרות עם 1998-ציבוריים, התשנ"ח

אין  בעניין.. מציעים במכרז מוותרים על כל דרישה או טענה 5 צד ג' להקמת מערכת דור

  באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של המשרד לפי כל דין בכל עניין אחר.

 

 מפעיל רט"ן שרישיונו הורחב בעקבות זכייתו במכרזל 5פרישת דור זכאות למענק ל .56

 הבאים תהיה המשמעות שלצידם: ולמונחים לביטויים .56.1

הודעה בכתב מהמנהל המאשר כי מפעיל כשיר  –"הודעת כשירות למענק"  .56.1.1

 ;עמד בתנאי ההנדסי לזכאות

 ;מפעיל כשיר שקיבל הודעת כשירות למענק –"זוכה זכאי"  .56.1.2

מפעיל כשיר שיום הזכאות הקובע לפי הודעת  –"זוכה זכאי ראשון"  .56.1.3

 ;כשירות למענק שנמסרה לו, היה המוקדם ביותר

הקובע לפי הודעת כשירות  מפעיל כשיר שיום הזכאות –"זוכה זכאי שני"  .56.1.4

 ;למענק שנמסרה לו, היה המוקדם ביותר לאחר זוכה זכאי ראשון

מפעיל כשיר שיום הזכאות הקובע לפי הודעת  –"זוכה זכאי שלישי"  .56.1.5

 ;כשירות למענק שנמסרה לו, היה המוקדם ביותר לאחר זוכה זכאי שני

 -"יום הזכאות הקובע"  .56.1.6

 – 30.6.2021ום ישבין מועד הזכייה במכרז לבין  בתקופה .56.1.6.1

שבו מפעיל כשיר עמד בתנאי ההנדסי  ברבעון האחרוןיום ה

 ;לזכאות, בהתאם להודעת הכשירות למענק שנמסרה לו
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 למען הסר ספק, במידה ששני מפעילים או יותר עמדו בתנאי

ההנדסי לזכאות במהלך אותו רבעון בהתאם להודעות 

 הכשירות למענק, יום הזכאות שלהם יהיה באותו היום

 הרבעון; האחרון של

יום ה 31.12.2021ועד ליום  1.7.2021בתקופה שבין יום  .56.1.6.2

חודש שבו מפעיל כשיר עמד בתנאי ההנדסי ב האחרון

 ;שנמסרה לו לזכאות, בהתאם להודעת כשירות למענק

למען הסר ספק, במידה ששני מפעילים או יותר עמדו בתנאי

 לזכאות במהלך אותו חודש, בהתאם להודעותי ההנדס 

למענק, יום הזכאות שלהם יהיה באותו היום  הכשירות

 האחרון של החודש.

המנהל אלא אם כן  31.12.2021יום  –"מועד אחרון לכשירות למענק"  .56.1.7

   ;על מועד מאוחר יותר הודיע

הסכום שיקבל זוכה זכאי מהתקבולים המזכים, בהתאם לתנאי  –"מענק"  .56.1.8

 ;פרק זה

מי שהורחב רישיונו הכללי בעקבות זכייתו במכרז; לעניין  –"מפעיל כשיר"  .56.1.9

סעיף זה מפעילי רט"ן שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

 ;ורישיונותיהם הורחבו יחשבו למפעיל כשיר אחד הוועדה

סך התקבולים של דמי הרישיון שהתקבלו בפועל  –"תקבולים מזכים"  .56.1.10

 (200,000,000יים מיליון )אצל משרד התקשורת בהמשך למכרז או מאת

 ;, הנמוך מבין השנייםש"ח

מוקדי רדיו תאיים  250פרישה והפעלה של  –"תנאי הנדסי לזכאות"  .56.1.11

מה"ץ בתדרים  60וכן הפעלה של רוחב פס מינימלי של  5 דור במערכת

מה"ץ ברשת או באמצעות הרשת המשותפת, לטובת  3500-3800מתחום 

בנספח ה'  )ד(1.3( או 4)ב()1.2ם כמפורט בסעיפי 5דור אספקת שירות 

 לרישיון והכל לפני חלוף המועד האחרון לכשירות למענק.

מנת לקדם ולהאיץ את פיתוח רשתות הרט"ן, בין היתר לשם הקדמת פרישת -על .56.2

, מפעילים כשירים יהיו זכאים בהתאם ליעדי המכרז 5דור טכנולוגיות מתקדמות של 

 ועל פי התנאים להלן.למענק אם עמדו בתנאי ההנדסי לזכאות 

 , והם המחייבים. בטיוטת תיקוני הרישיון הכלליתנאי הסדר המענק יפורטו  .56.3

התקבולים המזכים יחולקו כמענקים בין הזוכים הזכאים באופן הבא, בהתאם לסדר  .56.4

 ימי הזכאות שלהם:

מהתקבולים המזכים או לשמונים  41% -זוכה זכאי ראשון יהיה זכאי ל .56.4.1

 , לפי הנמוך.ש"ח (82,000,000ושניים מיליון )

 מהתקבולים המזכים או לשישים ושישה 33% -זוכה זכאי שני יהיה זכאי ל .56.4.2

 , לפי הנמוך.ש"ח (66,000,000מיליון )
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מהתקבולים המזכים או לחמישים  26% -היה זכאי ליזוכה זכאי שלישי  .56.4.3

 , לפי הנמוך.ש"ח (52,000,000ושניים מיליון )

לעיל, במידה שיש שני זוכים זכאים ראשונים,  56.4.156.4.1על אף האמור בסעיף  .56.5

יחולק המענק לזוכים אלה כממוצע בין הסכומים שזכאים להם זוכה זכאי ראשון וזוכה 

זכאי שני. ובמקרה בו יש שלושה זוכים זכאים ראשונים יחולקו בינהם התקבולים 

 ם באופן שווה.המזכי

לדוגמה במידה ויש שני זוכים זכאים ראשונים למענק, יהיה כל אחד מהם זכאי למענק  

ח, ולא יהיה שינוי בסכום המענק לזוכה "ש( 74,000,000)מיליון  74בסכום בסך של 

 הזכאי השלישי. 

לעיל, במידה שיש יותר מזוכה זכאי שני אחד, יחולק  56.4.2על אף האמור בסעיף  .56.6

המענק לזוכים אלה כממוצע בין הסכומים שזכאים להם זוכה זכאי שני וזוכה זכאי 

 שלישי.

ובכל מקרה לא ישולם לפני  2022 לשנת המדינה מתקציביעשה התשלום לזוכים הזכאים  .56.7

1.2.2022. 

אינה פוטרת בעל רישיון באיזה אופן  או עמידה בתנאי ההנדסי לזכאות כשירות למענק .56.8

מתשלום דמי רישיון ו/או כל תשלום אחר שהוא חב למדינה על פי כל דין. לא ניתן לקזז 

 ת.את כספי המענק מתשלומים אחרים שחייבים הזוכים הזכאים למשרד התקשור

 הסכומים לעיל בפרק זה לא יהיו צמודים למדד כלשהו. .56.9

למען הסר ספק מובהר כי חתימתם על תנאי המכרז של חברי ועדת המכרזים שהם מורשי  .57

, מהווה התחייבות לפי 1950 -תשי"א ההחתימה של משרד התקשורת לפי חוק נכסי המדינה, 

 רט בפרק זה. בהתאם לתנאים כמפו 5החוק האמור לתשלום מענקי פרישת דור 
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 המכרזאופן התנהלות  .ז

 המכרז מסמכי קבלת .58

 . האינטרנט מאתר, תשלום ללא, המכרז מסמכי את להוריד ניתן .58.1

 "לבדוא יועבר זה מסמך. 'ד נספחהמכרז שיפורסמו באינטרנט לא יכללו את  מסמכי .58.2

כנגד חתימה על התחייבות לשמירה על סודיות,  להלן( 59.259.2)סעיף  למכרז לנרשמים

  .למכרז בנוסח המפורט בנספח ז'

 הרשמה למכרז .59

 אין במכרז דמי השתתפות. .59.1

בכתובת מר טל אלימלך, מרכז ועדת המכרזים,  אל לפנות יש למכרז להירשם מנת על .59.2

לפנייה את טופס ההרשמה למכרז, נספח  ולצרף 5G_auction@moc.gov.ilהדוא"ל 

הגורם המבקש להירשם, ידי מורשי החתימה מטעם במלא וחתום  כשהואלמכרז,  1'א

. לא ניתן יהיה להירשם למכרז לאחר המועד מאושר על ידי עורך דין כמפורט בנספח א'

 לעיל. 5.1.1המצוין בסעיף 

  .2'א בנספחהרשמה כמפורט  אישורלנרשמים ימסר  .59.3

 

 הבהרות הליך .60

מי שקיבל אישור , רשאי 5.1.2 בסעיף צויןהמ למועדהמכרז ועד  פרסוםהחל מיום  .60.1

בכתובת הדוא"ל המכרזים בכתב,  עדתאל מרכז ולפנות  הרשמה למכרז כמפורט לעיל

@moc.gov.il 5G_auction,  במכרזולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה 

אישור על  -לוודא כי הפניה התקבלה על הפונה . נותהרישיוטיוטות  תנאי לרבות לעניין

 .כך יישלח בדואר אלקטרוני חוזר

' טלפון, מס, ו, כתובתנרשםההתאגיד שמו של על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז,  .60.2

 ., ולצרף אישור הרשמה שקיבל ממשרד התקשורתוכתובת דואר אלקטרוני

 יש והבקשות; את השאלות doc))סיומת  Wordהפנייה להיעשות באמצעות קובץ  על .60.3

 והנספחים למכרז, בטבלה כדלקמן: במכרז הסעיפים לסדר בהתאם, לסדר

מספר 

 סידורי

כרז אליו ' הסעיף בממס

 אומתייחסת השאלה 

 את גם לציין ישהבקשה )

 (רלוונטי אם, הנספח שם

 או הבקשה השאלה פירוט

   

   

mailto:5G_auction@moc.gov.il
mailto:elimelecht@moc.gov.il
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 השאלות.הבקשות וועדת המכרזים אינה מתחייבת להשיב לכל  .60.4

 מצויןה המועדלאחר  אליהלפניות שיומצאו  להתייחס תמתחייב האינ המכרזים ועדת .60.5

 .5.1.2בסעיף 

, אך 5.1.3 בסעיף מצויןה למועד עדתשיב לפניות  המכרזים ועדתבלי לגרוע מהאמור,  .60.6

 רשאית היא לדחות את המועד לפי שיקול דעתה. 

 אחר מידע כל וכן המכרזים ועדת של מטעמה אחרות הודעות, ותההתייחסות לפני .60.7

. ועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא בלבד האינטרנט באתר יפורסמו למכרז הקשור

רשאי להסתמך על הבהרות אין המציע חייבת לשנות את נוסח הפנייה לפי שיקול דעתה. 

שלא באמצעות הדרך הקבועה  וו/או מי מטעממשרד , הן, אם נתןשנתו/או בכתב בעל פה 

מי רק ל לרבות שינויים בנספח תופץ 'דנספח התייחסות לפניות בנוגע לזאת, עם  לעיל.

 .לעיל59.2 58.2העבירה אליו נספח זה כמפורט בסעיף  המכרזים שוועדת

עצמם;  המתמודדיםהחובה להתעדכן בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה חלה על  .60.8

לעניין פרסום התשובות לשאלות  הידי חובת הכמי שיצא המכרזים ועדתויראו את 

ט )זאת, למעט הבהרות את תשובות ההבהרה באתר האינטרנ מהההבהרה, ככל שפרס

 (.לעיל כמפורט שיופצו, 'ד נספחבנוגע ל

 . המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהוו אלו התייחסויות .60.9

עד  ,שהיא סיבה מכל, תנאיואו /ורשאית לשנות את מסמכי המכרז  המכרזים ועדת .60.10

 שמצאה בותאו לאחר המועד כאמור בנסי הבסיסית ההצעה הגשתלמועד האחרון ל

למכרז או למציעים, בהתאמה, לא תהיה כל טענה או דרישה ביחס  נרשמים. ללנכון

 לשינוי מועדים כאמור.

שייערך לפני המועד האחרון להגשת ההצעה הבסיסית תפורסם באתר  שינוי על הודעה .60.11

 המציעים לכל המכרז במסמכי שנערךהאינטרנט. לאחר מועד זה תופץ הודעה על שינוי 

 .בסיסית הצעה שהגישו

 הבסיסית  ההצעה הגשת .61

 המועדולא יאוחר מלאחר סיום הליך ההבהרות,  הבסיסיתיש להגיש את ההצעה  .61.1

  ., ירושלים23 יפו, רח' משרד, ב5.1.6 המפורט בסעיף

כשהיא ערוכה לפי סדר העניינים והסעיפים שבטופס ההצעה הבסיסית תוגש  ההצעה .61.2

 .ובהתאם להוראות המופיעות במבוא לו( ב' )נספח הבסיסית

המציע יפרט בהצעתו הבסיסית את כל המידע הנדרש בטופס ההצעה הבסיסית באופן  .61.3

 את כל המסמכים הנדרשים על פי הטופס. הבסיסית להצעתומלא ומדויק, ויצרף 

ההצעה הבסיסית מהוה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ומהווה השלמה של  ופסט

לבין גוף המכרז  הבסיסית הקבוע במכרז. עם זאת, במקרה של סתירה בין טופס ההצעה

 יגבר האמור בגוף המכרז.
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ים שהם מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה מציעלמען הסר ספק,   .61.4

 יגישו הצעה בסיסית אחת בהתאם לכללי פרק זה.  עדההוומשותפת שקיבל את אישור 

, מר טל המכרזיםועדת  למרכז הבסיסיתאת הצעתם באופן ידני  מסרוי המציעים .61.5

ההצעות הבסיסיות בחדר ועדת המכרזים תאחסן את . המנהל ללשכת ובהיעדרואלימלך 

, המנהל לשכת או המכרזים ועדת מרכז .נעול, שישמש לצורך מכרז זה כתיבת מכרזים

שימסרו להם את הצעתם הבסיסית אישור בכתב על הגשת  למציעים מסורי ,העניין לפי

ה ת, ולהגשהמכרזים תיבתבאסמכתא לכך שההצעה הוגשה  יהווהזה  אישורההצעה. 

 .בלבד

ועדת המכרזים לא הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו.  .61.6

 תר.הצעה שתוגש במועד מאוחר יותבחן 

 דואר אלקטרוני או בפקס.ב, רגיל דוארבשום מקרה אין להגיש את ההצעה ב .61.7

חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור  בסיסיתהגשת הצעה  .61.8

ו/או טיוטת  הםל פתהמצורתיקוני הרישיון הכללי  בטיוטת לרבותבמסמכי המכרז, 

במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו , הבין את האמור הרישיון המיוחד, לפי העניין

 . הבלתי מסויגת

 

 תוקף ההצעה  .62

, רשימת הבידים משלב התיחור הדינאמי ורשימת הבידים הכשירה ההצעה הבסיסית .62.1

לאחר חודשים  וארבעה עשריםלמשך ממועד הגשתן ו ותתקפ משלב התיחור הסטטי יהיו

 תום שלב התיחור הסטטי.  

להאריך את תוקף  מהמציעיםועדת המכרזים רשאית, מטעמים שיירשמו, לבקש  .62.2

רשימת הבידים משלב התיחור הדינאמי ורשימת הבידים הכשירה  ,ההצעה הבסיסית

 . משלב התיחור הסטטי

ו/או רשימת הבידים משלב התיחור  מציע אינו רשאי לשנות את הצעתו הבסיסית .62.3

לאחר  ןאו לשפר ןלתקנ שלב התיחור הסטטיהדינאמי ו/או רשימת הבידים הכשירה מ

מי אההצעות בשלב התיחור הדינההצעות הבסיסיות ו/או חלוף המועד האחרון להגשת 

 אלא באישור ועדת המכרזים.בהתאמה, או הסטטי, 

חל שינוי במידע שמסר מציע במסגרת ההצעה הבסיסית, ידווח על כך המציע מיד  .62.4

  עדת המכרזים.ולו

 כשיריםה המציעים על הודעה .63

תמסור לכל מציע הודעה בדבר עמידתו בתנאי הסף בהתאם למועדים המכרזים  ועדת .63.1

 . 5.1.7 בסעיף

 של זהותםלפרסם פרטים בדבר  שאיתבלי לגרוע מהאמור לעיל ועדת המכרזים תהא ר .63.2

כאמור יכול שייעשה  פרסום התיחור הכספי.הליך וזאת טרם מועד  הכשירים המציעים

 .האינטרנט באתרלמציעים בלבד או 
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  םעיון במסמכי .64

, שבו הודיעה ועדת המכרזים על הזוכים מועדהימים מ שלושיםמציע רשאי, בתוך  לכ .64.1

לעיין בהחלטות ובפרוטוקולים של ועדת המכרזים, בחוות דעת מקצועיות שהוגשו 

, ברשימות הבידים משלב התיחור הדינאמי ורשימות בהצעות הבסיסיותוכן , הלוועד

של הזוכים במכרז; למעט במסמכים או  הבידים הכשירות משלב התיחור הסטטי

לחשוף סוד מסחרי או סוד  מכרזיםהת בקטעי מסמכים אשר העיון בהם עלול לדעת ועד

סבורה שאין לאפשר את העיון בהם מטעמים שבטובת הציבור  דהוועהמקצועי, או ש

 ובכפוף לכל דין. 

ות עסקיים כוללים סודות מסחריים או סוד הבסיסית מציע הסבור כי חלקים מהצעתו .64.2

"(, שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים לאחר חלקים סודיים)להלן: "

הכל בהתאם לעותק הרלוונטי של ההצעה הבסיסית  – באופן ברור יסמנםסיום המכרז, 

 .ההצעה בטופס כמפורטו

 , בהתאםהבסיסית ההצעה הבסיסית, הבהרות להצעתו בדיקת, במהלך המספק מציע .64.3

 יצרף, סודיים חלקים כולל מטעמוכי המידע המובא בהבהרות  בורוס 72לסעיף 

 .הסודיים החלקים בהשמטת, מטעמו ההבהרות של נוסף עותק לתשובתו

בקשר עם החלקים הסודיים בהצעתו )לרבות בהבהרות  לעילכנדרש  פעלמציע שלא  .64.4

שיסופקו על ידו במהלך שלב ההצעה הבסיסית(, יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה 

להלן והבהרות המתייחסות לחלקים אלה,  64.6החלקים המפורטים בסעיף  בניכוי

 לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

בהבהרות מטעם המציע כסודיים מהווה הודאה בכך  אוסימון חלקים בהצעה הבסיסית  .64.5

בהבהרות סודיים גם בהצעותיהם של המציעים  אושחלקים אלה בהצעה הבסיסית 

זכות העיון בחלקים אלה של הצעות האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 

 המציעים האחרים.

 :בהצעה סודיים חלקים מהווים להלן המפורטים החלקים .64.6

 ;המציע של העצמיהמתייחס להון  מידע .64.6.1

 במסגרת המפורטות ומכירות שיווק תוכניות לרבות, העסקית התוכנית .64.6.2

 ;הבסיסית ההצעה

 .ההנדסית התוכנית .64.6.3

 :יהיו סודייםהמפורטים להלן לא  החלקים .64.7

 ;המציע של וכתובתו שמו .64.7.1

 ;במציע האחזקות מבנה .64.7.2

רשימות הבידים משלב התיחור הדינאמי ורשימות הבידים הכשירות משלב  .64.7.3

 .למסמכי המכרז כהגדרתם בפרק ד' התיחור הסטטי
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תפעל בנושא  והיאשיקול דעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים לוועדת המכרזים  .64.8

 .לפי כל דיןזה 

זוכה לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת  החליטה ועדת המכרזים .64.8.1

, ותאפשר לו להשיג על זוכההגדירם כסודיים, תיתן על כך התראה לשהזוכה 

 כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.

תעביר בטרם  זוכההחליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, תודיע על כך ל .64.8.2

 לעיונו של המבקש.את החלקים כאמור 
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 כללי .ח

 רשנותפ .65

, תהא או בכל מקום אחר במכרז, למכרז 3 בסעיףמלים וביטויים שלא הוגדרו ל .65.1

 הפרשנות תבפקוד בחוק התקשורת, בפקודת הטלגרף האלחוטי,המשמעות שיש להם 

, אלא אם כן משתמע מלשון הכתוב או מהקשרו 1981-או בחוק הפרשנות, התשמ"א

 מובן אחר.

יעה בדבר בטלותו של תנאי במכרז, אין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפו ביטול או קב .65.2

 של המכרז או של תנאי אחר מתנאיו.

 הן, ןהלמכרז זה, על נספחי תופהמצורו', בהתאמה( -)נספחים ה' ו נותהרישיו תוטיוט .65.3

 נותהרישיו תוטיוטהמכרז ואת מסמכי חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. יש לראות את 

בכל מקרה של סתירה,  ( כמסמך אחד המשלים זה את זה.ןה)על נספחי הםל תופהמצור

מסמכי המכרז משמעות, אפשרות לפירוש שונה, וכיוצא באלה בין -אי התאמה, דו

יכריע המנהל, לפי שיקול דעתו בשאלת העדיפות מעצם טיבו של  לטיוטות הרישיונות,

מכרז מוותר המציע על כל השתתפותו ב בעצם על פי הוראותיו.זוכים ינהגו ההנושא ו

 . המנהל כאמורשייגרמו לו בשל החלטה של  נזקיםאו  הוצאותבגין לרבות טענה 

 נקבה לשון - זכר בלשון האמור כל. ולהיפך, במשמע רבים לשון - יחיד בלשון האמור כל .65.4

 .ולהיפך, במשמע

 לצרכי בהן להשתמש ואין נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .65.5

 .פרשנות

 מחייבים ותנאים הוראות .66

לצורך התמודדותו במכרז יביא המציע בחשבון את מכלול החיקוקים, הכללים  .66.1

 .והתנאים המחייבים, הנוגעים לנושא המכרז

הנוגעים חובתו של כל מציע לעקוב ולהתעדכן אחר שינויים שיכול ויבוצעו בדברי חקיקה  .66.2

 הוצאותבגין לרבות ע על כל טענה השתתפותו במכרז מוותר המצי בעצם .מכרזלנושא ה

 שינויים כאמור. בשל לרבות שייגרמו לו  נזקיםאו 

למכתבו של יושב בלי לגרוע מהאמור, ועדת המכרזים מסבה את תשומת לב המציעים  .66.3

מכרז בדבר מסמכי לשר התקשורת ולשר האוצר המצורפת כנספח ט' ל ראש הוועדה

את שיקול דעתו של שר התקשורת הפחתת אגרות. יודגש כי אין בכך כדי לכבול 

)רישיונות, תעודות ואגרות(,  והגורמים הרלוונטים לתיקון תקנות הטלגרף האלחוטי

או מי  התקשורת משום התחייבות של שרבמכתב האמור , ואין 1987 -התשמ"ז 

 מהגורמים האמורים. 

המדינה משיקולים של ביטחון כן מסבה ועדת המכרזים את תשומת לב המציעים לכך ש .66.4

לזוכים שיקבלו  לחוק התקשורת 13ינתנו הוראות לפי סעיף יכול ש או שלום הציבור,

 . רישיון חדש
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בעצם השתתפותו במכרז מוותר המציע על כל טענה בגין הוצאות או נזקים שייגרמו לו  .66.5

, 66.4או בהנתן הוראות כאמור בסעיף  66.3בסעיף  כאמורבאגרות בהעדר הפחתה 

 תמכות ו/או הפסדים כספיים.לרבות טענות של הס

 הוצאות ההשתתפות במכרז  .67

על חשבון המציע, וזאת ללא קשר לתוצאות  תהיינהכל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז 

המכרז; עצם ההרשמה למכרז כמוה כהצהרה של הנרשם כי ידוע לו שכל ההוצאות הכרוכות 

ה או טענה להחזר כספים או כל בהשתתפותו במכרז, הן על חשבונו, וכי לא תהיה לו כל דריש

 פיצוי אחר מהמשרד בגין הוצאותיו כאמור.

  או השבתה למציע המכרז ערבות חילוט .68

ועדת המכרזים תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז של מציע, כולה או חלקה, לאחר  .68.1

 נסיבות הבאות:באחת או יותר מהאת טענותיו בפניה,  להביאשנתנה לו הזדמנות 

מכרז לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות חזר בו מהצעה שהגיש ב המציע .68.1.1

 הבסיסיות;

ועדת המכרזים קבעה כי המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או  .68.1.2

 בחוסר ניקיון כפיים;

עדת המכרזים מידע מטעה או מידע וועדת המכרזים קבעה כי המציע מסר לו .68.1.3

 מדויק;-מהותי בלתי

המכרזים פסלה את הצעתו במכרז בשל אחד או יותר מהטעמים  ועדת .68.1.4

 להלן. 75 בסעיףכמפורט 

לאחר שהוכרז כזוכה  53 -46 סעיפיםהוראות מ הוראה המציע לא פעל לפי .68.1.5

 במכרז;

האזרחי נהל ילא קיבל מקמ"ט תקשורת במ שהוא מפעיל רט"ן במכרז זוכה .68.1.6

 טרםכך  לצורך"ש באיוהוקצו לו תדרים  ולא תקשורתשירותי  למתןרישיון 

  ;הערבות פקיעת מועד

הזוכה חזר בו מהצעתו ביחס לפסי התיחור  כזוכה במכרז, הוכרזש לאחר .68.1.7

ההוראות הקבועות איזה מלא פעל לפי ששויכו לו, כולם או חלקם, ו/או 

 במכרז.

, תהא ועדת המכרזים 28 שהגיש מציע כאמור בסעיףמובהר כי במקרה של ערבות מכרז  .68.2

בשל מעשה או מחדל של  68.1רשאית לחלט את ערבות המכרז בנסיבות כמפורט בסעיף 

, גם אם יתר הוועדהמי מהמפעילים שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

המפעילים לא ידעו ולא יכלו לדעת ו/או לא יכלו למנוע את המעשה או המחדל שבגינו 

 חילטה ועדת המכרזים את הערבות.  

החליטה על חילוט ערבותו של מציע או אינה שוקלת לעשות כן, ועדת המכרזים לא  אם .68.3

, או תוך שלהלן מהמקרים אחד מקרות ימים שלושים תוך למציעתוחזר ערבות המכרז 

 :מועד מאוחר יותר לפי קביעת ועדת המכרזים
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 ;הצעתו פסילת על למציע הודיעה המכרזים ועדת .68.3.1

 ;במכרז זכתה לא הצעתו כי למציע הודיעה המכרזים ועדת .68.3.2

 תנאי לקיום הערבות את המציא, הרישיון דמי את שילם, במכרז זכה המציע .68.3.3

, עמד בכל התנאים לקבלת הרישיון החדש, בהתאם לאמור הרישיון

לעניין זוכה שהוא מפעיל רט"ן, המציא את ערבות ו 53 -46   בסעיפים

נהל האזרחי רישיון למתן שירותי ימקמ"ט תקשורת במ קיבלהפרישה ו

 ;49בסעיף , בהתאם לאמור כך לצורך"ש באיו תדרים לו והוקצותקשורת 

 ;המכרז ביטול על למציעים הודיעה המכרזים ועדת .68.3.4

 במכרז השתתפותו את להפסיק החלטתו על המכרזים לוועדת הודיע המציע .68.3.5

 במכרז. לזוכים שיוקצושל פסי התדרים  במאפייניהםמהותיים  שינויים עקב

 מדד ומטבע  .69

סכום כסף או ערכו של נכס שעל המציע לנקוב בו, יהיה נקוב בשקלים חדשים והוא  .69.1

יירשם בספרות ובמילים. במקרה של סתירה בין הסכום הכתוב במספרים, לזה הכתוב 

 במילים, יגבר האחרון. 

סכום שנקבע לגביו כי יש לשלמו בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן,  .69.2

י ההצמדה באופן שהמדד הבסיסי יהיה המדד האחרון הידוע במועד יחושבו הפרש

(, והמדד החדש יהיה המדד האחרון הידוע במועד "המדד הבסיסי"יצירת החבות )

  התשלום.

 המועד ואמכרז, מועד יצירת החבות המסמכי ל 68.1לעניין חילוט הערבות לפי סעיף  .69.3

 .הבסיסית ההצעה להגשת האחרון

  מסירת הודעות .70

( העניין)לפי  למציעים או למכרז שנרשםועדת המכרזים רשאית להעביר הודעות למי  .70.1

 בכל אחת מהדרכים הבאות:

 האינטרנט;פרסום באתר  .70.1.1

הדואר האלקטרוני לאחד מנציגי המשתתף,  באמצעותמסירת הודעה  .70.1.2

למכרז. ועדת המכרזים  1'אהמפורטים בטופס ההרשמה למכרז, נספח 

תוודא, ככל הניתן ומבלי שהדבר יהווה חובה, שהדואר האלקטרוני התקבל. 

 ברשימת 5G_auction@moc.gov.ilהמציעים לדאוג לכלול את הכתובת  על

 . שלהם" הבטוחים"השולחים 

 למי עליה שהודיעה ובלבדכל דרך אחרת עליה תחליט ועדת המכרזים,  .70.1.3

 .העניין לפי, למציעים או למכרז שנרשם

 אויראו את הנרשמים  70.1מסרה הוועדה הודעה באחת מן הדרכים המפורטות בסעיף  .70.2

 המציעים כמי שתוכן ההודעה הובא לידיעתם.
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עדת המכרזים תימסר ומי שהגיש הצעה בסיסית לו אוהודעה של מי שנרשם למכרז  .70.3

 באחת מהדרכים הבאות:

 ; המנהלבכתב, ללשכת  .70.3.1

)או   5G_auction@moc.gov.il באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת .70.3.2

(, אך יראו הודעה שנשלחה המכרזים ועדת תודיע עליה אחרת כתובת לכל

בדרך זו כאילו התקבלה במועד שבו נשלחה למציע הודעה מטעם ועדת 

 המאשרת את קבלת הודעתו; המכרזים 

 שנרשם למי עליה שהודיעה ובלבדבכל דרך אחרת שתקבע ועדת המכרזים,  .70.3.3

 .העניין לפי, למציעים או למכרז

 המציע מטעם החתימה מורשי .71

המציע יצרף להצעתו אישור מאת עורך דין בדבר זהות שני מורשי החתימה של המציע  .71.1

שבחתימתם בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע רשאים לחייב את המציע לכל דבר 

ועניין הנוגע להתחייבויות המציע לפי מכרז זה )"מורשי החתימה"(. מפעילים בעלי רשת 

, יגישו כל אחד אישור הוועדהאת אישור  משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל

 כל את לחייב שמוסמכים חתימהה מורשישני  של אישור וכן ,חתימה כאמורמורשי 

 . בהליך התיחור הכספי כאמור המפעילים

, המפורטים בטופס המציעהודעה שתתקבל אצל ועדת המכרזים מטעמם של נציגי  כל .71.2

, בין שבמסגרת ההצעה המציע , או ממורשי החתימה של1'אההרשמה למכרז, נספח 

 דבר לכל המציע את תחייבבמסגרת ההצעה הבסיסית, הבסיסית ובין שלא במסגרתה, 

  , בהתאם לנסיבות העניין.אחרת המכרזים ועדת תקבע אם אלא, ועניין

  והבהרות נוסף למידע דרישה .72

או השלמות מידע ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות  .72.1

אין באמור בסעיף זה כדי  פה להצעה הבסיסית, כולה או מקצתה.-בכתב או בעלחסר 

לחייב את ועדת המכרזים לפעול כאמור בסעיף זה ובהשתתפותם במכרז מוותרים 

המציעים על כל טענה או דרישה אם וככל שוועדת המכרזים לא פעלה בהתאם לאמור 

 בסעיף זה. 

, הוועדה להערות בהתאם הצעתו את לתקן למציע לאפשר שאיתר תהיה המכרזים ועדת .72.2

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את ועדת  .העניין בנסיבות מקום לכך יש כי סברה אם

המכרזים לפעול כאמור בסעיף זה ובהשתתפותם במכרז מוותרים המציעים על כל טענה 

 יף זה.או דרישה אם וככל שוועדת המכרזים לא פעלה בהתאם לאמור בסע

עדה, או מי מטעמה, רשאית לבצע כל פעולה הדרושה לה לבחינת ההצעה הבסיסית, והו .72.3

לרבות ביקור במתקני המציע או במתקני מי שצוין בהצעה הבסיסית כבעל יכולות 

או פניה לצדדים שלישיים כדי לקבל  וניסיון בתחומים של ארגון, טכנולוגיה ומתן שירות

אין באמור בסעיף זה כדי להטיל חובה כלשהי על ועדת  .מידע או לאמת מידע של המציע

 המכרזים לבצע איזה מהפעולות כאמור.
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 ניהול משא ומתן עם המציעים .73

בתנאים  ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים .73.1

 פרטי המשא ומתן יירשמו בפרוטוקול. שיקבעו על ידה.

או  טיוטת תיקוני הרישיון הכלליבאין בקיומו של משא ומתן כדי להתיר שינוי כלשהו  .73.2

טיוטת תיקוני ב. מציע הסבור כי פרט כלשהו טיוטת הרישיון המיוחד, לפי העניין

ראוי לשינוי נדרש להעלות את  או טיוטת הרישיון המיוחד, לפי העניין, הרישיון הכללי

 הבסיסית. ההצעההגיש את  ובטרםרות, השגותיו בנושא במסגרת הליך ההבה

 בהצעה  פגמים .74

לפסול הצעה  ועדת המכרזים רשאית, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של ועדת המכרזים .74.1

 במקרים שלהלן:לרבות  בסיסית

  נפל פגם בהצעה הבסיסית שלפי כל דין מאפשר ביטול ההצעה; .74.1.1

 ;מהותי פגם הבסיסית בהצעה נפל .74.1.2

 ההצעה הבסיסית אינה תואמת את תנאי המכרז;  .74.1.3

ההצעה הבסיסית, או חלקים בה, אינם סבירים, בלתי נכונים, חסרים או  .74.1.4

מבוססים על הנחות בלתי נכונות או בלתי סבירות או על הבנה מוטעית של 

 נושא המכרז; 

או טיוטת תיקוני הרישיון הכלליההצעה הבסיסית מתנה על תנאי המכרז או  .74.1.5

טיוטת תיקוני או מסתייגת מתנאי המכרז או שיון המיוחד טיוטת הרי

 ;או טיוטת הרישיון המיוחד הרישיון הכללי

הבסיסית אינה מתיישבת עם הוראות חוק התקשורת או פקודת  ההצעה .74.1.6

, כנוסחן במועד הגשת ההצעה ןהטלגרף האלחוטי או תקנות שהותקנו לפיה

 הבסיסית;

רין או בעקיפין, בעשרה אחוזים או המציע, או בעל עניין בו, המחזיק, במיש .74.1.7

יותר מאמצעי שליטה כלשהו במציע, החליט על פירוקו מרצון או שבית 

 המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

 טעמים שבטובת הציבור; .74.1.8

קיים חשש ממשי כי זכיית המציע במכרז תגרום לפגיעה בתחרות בתחום  .74.1.9

 הבזק; 

לדעת ועדת המכרזים היה מהווה עילה נתקיים לגבי המציע דבר, אשר  .74.1.10

 ;נותהרישיו תולביטול הרישיון, אילו היה בידיו רישיון כאמור בטיוט

התקיים במציע פגם מהפגמים המפורטים לעיל תפסול ועדת המכרזים את הצעתו.  .74.2

אולם, ועדת המכרזים תהיה רשאית, מנימוקים שיירשמו, לאפשר למציע לתקן את 

כי  מצאה, אם הפגם על להבליגועדה או ורק זמן שתגדיר ההפגם שנפל בהצעתו בתוך פ
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או כי החלטה זו משרתת באופן המרבי את  כדי לפגוע בשוויון שבין המציעים כךאין ב

 תכליתו של מכרז זה.

 עליו ההכרזה לאחר גם מציע של בסיסית הצעה לפסול רשאית המכרזים ועדת כי מובהר .74.3

 .כשיר מציע כעל

חרף האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית שלא לפסול הצעה בסיסית שהגישו  .74.4

מצאה כי קיימת עילת פסילת לפי פרק זה  ביחס לחלק מפעילים בעלי רשת משותפת, אם 

בתנאים שתקבע ועדת המכרזים, לרבות לעניין מהמפעילים ברשת המשותפת, והכל 

 ערבות המכרז שהגישו. 

 אחר מציע עם פסולו/או שנעשתה בתיאום  בקנוניה שהוגשהה ו/או הצע תכסיסנית הצעה .75

 ו/או התנהגות שלא בתום לב

 שהיא מציע של הצעתו, המכרז משלבי שלב בכל, לדחות או לפסולהמכרזים תהא רשאית  ועדת 

הצעתו ו/או בהתנהגותו במהלך המכרז נקט בדרך של תכסיסנות או חוסר תום  מילויבש סבורה

הניא  לרבותצד אחר  אולב או קנוניה או הטעיה או הסדר כובל או תיאום פסול עם מציע אחר 

 במעשהבין  נקטלצד אחר להגיש הצעה גבוה או נמוכה או  םגר או במכרז הצעה מהלגיש אחר צד

, מובהרכדי לפגוע בהליכי המכרז והגשמת מטרותיו.  םב שיש בהתום ל חסר מעשהובין במחדל 

יהיו  הוועדהכי מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל אישור 

 כמפורטההצעות שיגישו כמציע אחד במסגרת הליך התיחור הכספי,  אתביניהם  לתאםרשאים 

 .המכרז למסמכי' ג פרקב

 ביטחון המדינה או יחסי חוץ ,שיקולים של טובת הציבור .76

משיקולים של טובת הציבור או  מציע של הצעתו לדחות או לפסולהמכרזים תהא רשאית  ועדת

 המכרז משלבי שלב בכלמשיקולי ביטחון או משיקולים שנוגעים ליחסי החוץ של מדינת ישראל, 

היה רשאית להסתמך הוועדה ת .ובכלל כך בשלב בדיקת כשירות המציעים לעמידה בתנאי הסף

 מידע שקיבלה מאת גורם מוסמך הפועל לפי דין.על 

 הצעה מסויגת או מותנית .77

חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה  .77.1

ועדת המכרזים  ירשמו.ימסויגת או מותנית, או להתעלם מהסייג או מהתנאי מטעמים ש

 להצעה תצורף אשר המכרז מסמכי לגבי הסתייגות או/ו הערה מכל להתעלם רשאית

 הערה לאותה בכפוף ושלא המכרז במסמכי שניתנה כפי הצעה ולקבל, הובעו לא כאילו

 שצורף מסמך מכל ועדת המכרזים להתעלם רשאית, כן כמו. כאמור הסתייגות או/ו

 לפי נדרש להצעה שצירופם המסמכים על או/ו המכרז מסמכי על נמנה ושאינו להצעה

 .המכרז תנאי

ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי  נותהרישיו אומציע הסבור כי דרישות המכרז  .77.2

שקול ת המכרזים וועדתלהעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, 

השתתפותו במכרז מוותר  בעצם לעיל. 60 ףשיבו, הכל בהתאם לקבוע בסעיתאת פנייתו ו
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 הבליבדבר התניות או הסתייגויות שהגיש בהליך ההבהרות שלא קהמציע על כל טענה 

 ועדת המכרזים.

  אחת בסיסית הצעה .78

. למען הסר ספק, מפעילים בעלי רשת בסיסית אחת בלבד הצעה להציע רשאי מציע כל

, יגישו הצעה הוועדהמשותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור 

 אחת בסיסיתהצעותיו של מציע שהציע יותר מהצעה  כל בסיסית אחת בלבד.

 .תיפסלנה

 ודחייה ביטול  .79

 םאת המכרז בכל שלב, ולמציעיאו להשהות  לדחות אוועדת המכרזים רשאית לבטל 

 אכיפתו.השלמתו או א תהיה זכות לדרוש את ל

, 2019 –"ט התשע, ואחת העשרים הכנסת התפזרות לחוק ובהמשך, מהאמור לגרוע בלי

 מכהנת המכרז פרסום שבעת לכך המציעים לב תשומת את מפנה המכרזים ועדת

 שיקול את לכבול כדי זה מכרז תנאי בפרסום ואין הרציפות עקרון מכח ישראל ממשלת

  .עשרים ושתייםה לכנסת הבחירות לאחר שימונה התקשורת שר של דעתו

 שיפוט סמכות .80

לבית המשפט  נתונהסמכות השיפוט המקומית לגבי מכרז זה והחוזה המצורף לו   

 המוסמך בירושלים בלבד.  
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 2019/015מס'  טופס הרשמה למכרז: 1נספח א'

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( 

חדש לשירותי  מיוחדבישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

 "(המכרזרט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

  שם התאגיד הנרשם למכרז: ______________________ .1

 אנשי קשר מטעם התאגיד, המוסמכים לייצגו לצורך המכרז: .2

2.1. ________________________ 

2.2. _________________________ 

 כתובת דואר: _________________________________________ .3

 מספר טלפון: _____________________ .4

 כתובת דואר אלקטרוני: _______________________ .5

מתחייב לא להעתיק ולא למסור, לגלות או להראות לאחרים ולא לאפשר  התאגיד .5.1

מסמכי ל' ד"י אחרים, במישרין או בעקיפין, כל מידע או מסמך הנוגע לנספח גילויים ע

 :אם אלאבתוקף ללא הגבלת זמן,  תהיה זו התחייבותמכרז. ה

 של בדרך שלא, הכלל לנחלת יהפוך מכרזמסמכי הל' ד בנספח המפורט המידע .5.1.1

 ;זו לפסקה בהתאם התאגיד של התחייבויותיו הפרת

יידרש על פי דין או על פי צו של רשות מוסמכת ' דהמידע המפורט בנספח  גילוי .5.1.2

 ;או של ערכאה שיפוטית או מנהלית מוסמכת

 זו לפסקה בהתאם התחייבויותיו כי לתאגיד וודיעאו המנהל י המכרזים ועדת .5.1.3

 .תקפות אינן

 ידוע לנו ומוסכם עלינו כי:  .6

דרישה  כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז הן על חשבוננו, ואנו מוותרים על כל .6.1

 ;בגין הוצאות כאמור ישראל מדינתאו טענה להחזר כספים או כל פיצוי אחר מ

התאגיד מחובתו להתעדכן בהודעות  תאין בהעברת פרטי ההתקשרות כדי לפטור א .6.2

 ;באמצעות אתר האינטרנט של המכרז המכרזים ועדתוהבהרות מטעם 

 בדברייחשב כמי שנרשם למכרז רק לאחר שיתקבל אישור מוועדת המכרזים  התאגיד .6.3

 .למכרז ההרשמה

 חתימה של מורשה חתימה מטעם התאגיד וחותמת התאגיד

 

_____________________                                                     _____________________ 
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 ד"עו אישור

 

 כי בזאת מאשר_______________  כתובת. _________ ר.מ__ ____________ מ"הח אני

 הקשור בכל ועניין דבר לכל_________________  את לחייב מוסמכים דלעיל החותמים

 לעיל.  להתחייבותם

 

   ____________________ 

 ד"עו_________________,
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 2019/015הרשמה למכרז מס'  אישור:  טופס 2'אנספח 

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( 

חדש לשירותי  מיוחדבישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

 "(המכרזרט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

: _______תאריך  

 לכבוד

 )שם התאגיד הנרשם למכרז( )"התאגיד הנרשם"( _____________

 : ____________מייל באמצעות

 

 2019/015מס'  למכרז הרשמה אישור: הנדון

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים 

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )" מיוחדאו הענקת רישיון 

 

 

 באמצעות למכרז נרשם________ התאגידלמסמכי המכרז, הריני לאשר, כי  59.3לסעיף  בהתאם

 .מאושרת והרשמתו המכרז למסמכי 1'א נספח מילוי

או /ו המכרז מתנאי באיזה עומד הנרשם התאגיד כי כלשהו, כי אין באמור לעיל משום אישור מובהר

רט פלקבל את נספח ד' למסמכי המכרז ו/או כל אישור אחר שאי ו/או ר במכרז להשתתף רשאי הוא כי

 .בלבד וזאת, המכרז סמכילמ 59סעיף  הוא נרשם למכרז בהתאם להוראות כילכך 

 

 ,בברכה

 המכרזים ועדת מרכז
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 על אי הגשת הסכם הצעה משותפת הודעה מתן   :3'אנספח 

  למסמכי המכרז 20: תצהיר לפי סעיף 1טופס א'

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

_________________, שמספרו המזהה הוא . 1נותן תצהירי זה בשם תאגיד  אני .1

_________________, שמספרו המזהה הוא  .2-"( וילמפעה)"________________ 

  ."(נוסף מפעיל)"________________

 .במפעיל כנושא משרה מכהן אני .2

 מחייבת עיל הנוסףפבמ כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

  ביחד ולחוד. פעיל והמפעיל הנוסףהמ את

_________________, שמספרו המזהה הוא  תאגיד המפעיל והמפעיל הנוסף ביחד עם  .4

שקיבל  MOCNהם צדדים להסכם שיתוף בצורת  "( האחר המפעיל)" ________________

  התקשורת.  את אישור משרד

 :כיהמפעיל והמפעיל הנוסף  בשם מצהיר אני .5

להגיש הצעה המפעיל והמפעיל הנוסף הודעה על כוונת  אחרלמפעיל הכי נמסרה  .5.1.1

הסכם הצעה משותפת ללא המפעיל האחר, וכי ההודעה נמסרה במכרז בדרך של 

 ימים לפני מועד התצהיר. 7במסירה אישית למפעיל האחר לפחות 

כי למיטב ידיעתי ולאחר בירורים שערכתי, נכון ליום הגשת התצהיר המפעיל  .5.1.2

 האחר אינו מתכוון להגיש הצעה במכרז.  

 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור
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.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 על אי הגשת הסכם הצעה משותפת  הודעה מתן  :3'אנספח 

  מכרזמסמכי הל 21: תצהיר לפי סעיף 2טופס א'

 

 תצהיר

 'מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

_____________, שמספרו המזהה הוא ____ ני נותן תצהירי זה בשם תאגיד א .1

 "(. פעילהמ"________________ )

 .פעילבמ כנושא משרה מכהן ניא .2

 את מחייבתמציע ב כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .פעילהמ

_________________, שמספרו המזהה הוא  תאגיד המפעיל ביחד עם  .4

  ________________ביחד עם תאגיד __________ שמספרו המזהה  ________________

 ________________"( וביחד עם תאגיד __________ שמספרו המזהה 1)"מפעיל אחר 

שקיבל את  MOCNהם צדדים להסכם שיתוף בצורת ]מחק את המיותר[ "( 2)"מפעיל אחר 

 אישור משרד התקשורת.  

 :כימפעיל ה בשם מצהיר ניא .5

על כוונתו -]מחק את המיותר[  2ומפעיל אחר  1מפעיל אחר ו הודעות לכי נמסר .5.1.1

של המפעיל להשתתף במכרז לבדו, וכי ההודעות נמסרו במסירה אישית לפחות 

 .]מחק את המיותר[ 2ומפעיל אחר  1למפעיל אחר  ימים לפני מועד התצהיר 7

פעיל אחר מכי למיטב ידיעתי ולאחר בירורים שערכתי, נכון ליום הגשת התצהיר  .5.1.2

 להגיש הצעה במכרז.   ]מחק את המיותר[ אינם מתכוונים 2ומפעיל אחר  1

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור



 

66 

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ ניא

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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  הבסיסית ההצעה טופס -מכרז מסמכי הב' ל נספח

 כללי .1

 הבסיסית תוגש בהתאם להוראות המפורטות בטופס ההצעה.  ההצעה .1.1

 :ההצעה טופס לפרקי בהתאם שייערכו, פרקים לארבעה תחולק ההצעה .1.2

 מידע כללי; –א'  פרק .1.2.1

 30 – 2726עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  –ב'  פרק .1.2.2

 ;למסמכי המכרז

)הון עצמי  33 -ו 31עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  –ג'  פרק .1.2.3

 ;למסמכי המכרז עסקית( תוכניתו

 (הנדסית תוכנית) 32 סעיףבעמידת המציע בתנאי הסף המפורט  –ד'  פרק .1.2.4

 .למסמכי המכרז

תנאי  – תג' למסמכי המכרז )הצעה בסיסי פרקחרף האמור לעיל, אם בהתאם לתנאי   .1.3

דרש לעמוד בתנאי סף מסויים בהתאם לתנאי הכשירות של נהסף במכרז( מציע אינו 

 כהוכחה לעמידה בתנאי הסף. מידע אותו מציע, אין לצרף

 

 הבסיסית ההצעה במסגרת הנמסר המידע .2

 באופן ההצעה בטופס הנדרש המידע את הבסיסית ההצעה במסגרת למסור המציע על .2.1

 .ומדוייק מלא

כלל הפרטים הנמסרים במסגרת ההצעה הבסיסית להיות נכונים למועד הגשת  על .2.2

יעדכן המציע בדבר  –ההצעה. חל שינוי בפרט כלשהו שנמסר במסגרת ההצעה הבסיסית 

 מכרז.מסמכי הל 62.462.4שינוי זה בהתאם להוראות סעיף 

 ההצעה לטופס בהתאם בסיסית הצעה עריכת .3

 המציע להגיש את הצעתו הבסיסית בהתאם לאמור בטופס ההצעה.  על .3.1

 פרק שבתחילת ששאלה כך, רציף באופן ממוספרות ההצעה טופס בפרקי השאלות .3.2

, כך. לו הקודם הפרק בסוף השאלה סומנה שבו למספר העוקב במספר מסומנת מסוים

 .ההצעה בטופס לו המתאים לסעיף ישירות יתייחס הבסיסית בהצעה סעיף כל

 לפי(, השאלה מופיעה בו הסעיף מספר)לרבות  במלואה מהשאלות אחת כל להעתיק יש .3.3

. השאלה לאחר מיד ומדוייקת מפורטת תשובה ולספק, ההצעה בטופס המפורט הסדר

 כותרת את יציין, להצעתו שצורפו הנספחים לאחד בתשובתו להפנות המציע ביקש

 .ברור באופן הנספח

 רלוונטית אינה השאלה כי יציין, לגביו רלוונטית אינה מסוימת ששאלה הסבור מציע .3.4

 .לכך הסיבות את ויפרט
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 לציין נדרש, לגביו נכונה שאיננה עובדתית הנחה עומדת השאלה בבסיס כי הסבור מציע .3.5

 .תמציתי הסבר ולספק בתשובתו זאת

 לצרף ניתן בנוסף. ההצעה לטופס בהתאם הנדרשים המסמכים את פרק לכל לצרף יש .3.6

 בטופס במפורש נדרשו לא אלה אם גם, נוספים רלוונטיים נספחים הבסיסית להצעה

 .ההצעה

הסבור שלצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף יש צורך במסירת מידע נוסף שלא  מציע .3.7

 יפרט מידע זה בתשובתו לסעיף הרלוונטי. –נדרש במסגרת טופס ההצעה 

 ונספחיה הבסיסית ההצעה שפת .4

 .זה בסעיף לאמור בכפוף, בעברית ההצעה לטופס להשיב המציע על .4.1

לועזיים שייעשה בהם שימוש יובאו לצד תרגומם העברי )אך אם אין למונחים  מונחים .4.2

 אלה תרגום מדויק, ניתן לציינם באנגלית ללא התרגום(. 

 .בעברית יינתן אלה לתרשימים שההסבר ובלבד באנגלית תרשימים בהצעה לכלול ניתן .4.3

ההצעה לתרגם לעברית מסמכים בשפה זרה המצורפים להצעה. יש להגיש במסגרת  יש .4.4

 הן את מסמך המקור והן את המסמך המתורגם. 

 לשפה תרגום ללא, באנגלית הבאים המסמכים את להגיש ניתן, לעיל האמור אף על .4.5

 :העברית

 '(;ד)פרק  ההנדסית תוכניתה במסגרת הנדרשים, היצרן מפרטי .4.5.1

 חברות שאינם במציע עניין בעלי של אחרים ומסמכים כספיים דוחות .4.5.2

 ;בישראל רשומות

באנגלית, שנוסחו הוא תרגום של נוסח שנקבע במסמכי המכרז,  תצהיר .4.5.3

. במקרה זה יש לצרף אישור נוטריון בדבר הניתן על ידי מי שאינו דובר עברית

ניתן לצרף אישור נוטריון אחד לגבי נוסח מסויים,  .מעברית נכונות התרגום

ח זהה גם אם מצורפים מספר תצהירים באותו נוסח באנגלית, ובלבד שהנוס

 בין כל התצהירים )למעט פרטיו האישיים של המצהיר(.

 מוסכמים ובסימנים בביטויים שימוש .5

טופס ההצעה ישתמש המציע במונחים ובביטויים כהגדרתם בתנאי המכרז,  במילוי .5.1

ובטיוטת תיקוני בחוק התקשורת, בפקודת הטלגרף האלחוטי, בתקנות שהותקנו לפיהם 

 , הכל לפי העניין. ון המיוחדאו טיוטת הרישי הרישיון הכללי

 יוגשו, ההצעה לטופס בהתאם להגישם נדרש מציע אשר ושרטוטים תרשימים, מפות .5.2

 לצרף יש; המקובלים השרטוט בסימני שימוש ותוך ההצעה בטופס שנקבע המידה בקנה

 .ומובנם המוסכמים הסימנים את המפרט מקרא
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 הבסיסית ההצעה וארגון הבסיסית ההצעה מבנה .א

 הבסיסית ההצעה מבנה .1

 :קלסרים לשלושה תחולק ההצעה .1.1

( 2: יכלול תוכן עניינים כללי של ההצעה )בהתאם לאמור בסעיף 1מס'  קלסר .1.1.1

 ;וכן את פרק א' ופרק ב'

 ;'ג פרק את יכלול: 2' מס קלסר .1.1.2

 '.ד פרק את יכלול: 3' מס קלסר .1.1.3

להלן,  1.3 קלסר יסומן בהתאם לעותק ההצעה שהוא משתייך אליה, כמפורט בסעיף  כל .1.2

, עותק המקור של ההצעה"(. יש לציין את שם 1ובמספר הקלסר )למשל: "קלסר מס' 

 המציע על כל אחד מהקלסרים.

 (:הסדר)לפי  יכיל קלסר כל .1.3

 המציע תשובת לעיקרי הן המתייחס עניינים תוכן: הפותחים בעמודים .1.3.1

' מס בקלסר. זה לפרק לנספחים והן ההצעה בטופס הרלוונטי לפרק בהתאם

 ;'ב לפרק והן' א לפרק הן העניינים תוכן יתייחס 1

 לסדר בהתאם ערוכה כשהיא, ההצעה בטופס הרלוונטי לפרק המציע תשובת .1.3.2

' ב ולפרק' א לפרק המציע תשובות יופרדו 1' מס בקלסר. הפרק שבאותו

 ;חוצץ באמצעות

הצרופות והנספחים הנדרשים בהתאם לפרק הרלוונטי בטופס ההצעה,  כל .1.3.3

יובאו הצרופות  1כשהם מופרדים זה מה באמצעות חוצצים. בקלסר מס' 

 המתייחסות לפרק א' לפני הצרופות המתייחסות לפרק ב'. 

של חלק  1.1.5 – 1.1.3האלקטרוניים של ההצעה הבסיסית, כמפורט בסעיפים  ההעתקים .1.4

. כל ספריה תכיל לפי סידרם ולקו לחמש ספריות, בהתאם לפרקי ההצעהלהלן, יחב' 

( ובו תשובת המציע לפרק Wordאם נדרש גם קובץ ובהתאם לכללים שלהלן ) PDFקובץ 

 .PDFהרלוונטי )לרבות תוכן העניינים( וכן קובץ נפרד ובו כלל הנספחים לפרק בפורמט 

 ההצעה של כללי עניינים תוכן .2

 ההצעה של העניינים תוכן את המציע יפרט( 1' מס)קלסר  הבסיסית ההצעה בפתח .2.1

  .וסעיף פרק, לקלסר חלוקהב
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 את תפרט הרשימה. להצעה הנספחים כל של מרוכזת רשימה זה בחלק יצרף המציע .2.2

 ומספר דן בו העניין, צורף הוא לפיו ההצעה בטופס הסעיף מספר, הנספח מספר

 :שלהלן במתכונת, נספח באותו העמודים

 מספר הסעיף הנספח מספר  "דמס

 ההצעה בטופס

 בנספח עמודים' מס העניין

     

 ידו על שסומנו הבסיסית בהצעתו הסעיפים כל של רשימה זה בחלק יצרף המציע .2.3

 :שלהלן במתכונת, סודיים כחלקים

 בטופס מספר הסעיף "דמס

 מספר או ההצעה

 הנספח

 מספר

 העמוד

 הסודי בחלק הנכלל העניין

    

 

 וסימון מספור .3

 הדף של אחד בצד מודפסים, 4A בגודל דפים על מודפסת כשהיא תוגש בסיסית הצעה .3.1

 .בלבד

דפי ההצעה הבסיסית, למעט הנספחים עצמם )כלומר: תשובת המציע, תוכן העניינים  כל .3.2

ועמודי השער של הנספחים( ימוספרו בסדר רץ לאורך כל ההצעה )באופן רציף, כך שכל 

יחל בעמוד העוקב לעמוד שבו נסתיים הקלסר  1.1קלסר מהקלסרים המפורטים בסעיף 

 הקודם לו((. 

(; מקוצר שם לרשום)ניתן  המציע שם: הבאים הפרטים יובאו ממוספר דף כל בראש .3.3

 .הרלוונטי הפרק ומספר העמוד מספר

 הבסיסית להצעה נספחים .4

 מספר: "זה)בסעיף  מתייחס הוא שאליו ההצעה בטופס הסעיף במספר יסומן נספח כל .4.1

 שלהם הסידורי המספר, הסעיף לאותו המתייחסים נספחים מספר ישנם אם"(. סידורי

 '(.וכוב' 3.2 נספחא', 3.2 נספח)למשל,  ומאות הסעיף ממספר יורכב

  יסודרו בהתאם למספרם הסידורי, בסוף הקלסר. הנספחים .4.2

רטו בו כותרת הנספח, מספרו הסידורי יבוא עמוד שער שיפו כל נספח יופרד בחוצץ ולפניו .4.3

ומספר העמודים בנספח )לא כולל עמוד השער(. עמוד השער ימוספר )באופן דומה 

  (.לעיל 3.2למספור שאר הדפים בהצעה הבסיסית, ראו סעיף 
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 הבסיסית ההצעה של העתקים .ב

 הבסיסית ההצעה של העתקים .1

 אלה)כל  להלן כמפורט, ההצעה של העתקים וכן ההצעה של המקור עותק את להגיש יש .1.1

 "(:ההצעה עותקי: "להלן יכונו יחד

יוגש בנייר. עותק זה יכלול שלושה  - הבסיסית ההצעה של מקור עותק .1.1.1

לעיל, ובהם המענה לכל פרקי טופס א'(  חלק) 1קלסרים כמפורט בסעיף 

ההצעה, ערבות מקורית, תצהירים מקוריים ואת כל האישורים והמסמכים 

 ;הנדרשים בהתאם להוראות המכרז. יש לסמן את העותק כ"עותק מקור"

 – מודגשים הסודיים החלקים שבו הבסיסית ההצעה של אלקטרוני עותק .1.1.2

תק זה יהיה העתק מלא של עותק (. עוDisk On Keyיוגש על גבי החסן נייד )

המקור, אך החלקים הסודיים בו יודגשו בסימון זוהר )באופן המאפשר קריאה 

חלקים סודיים  –של הטקסט שסומן(. יש לסמן את העותק כ"העתק ההצעה 

בהצעה, לרבות  םהסודיי םאת כל החלקי ןהסר ספק, יש לסמ ןמודגשים". למע

 מכרז;ה מסמכיל 64.2 ףבסעי םאלה המפורטי

 :יכיל זה עותק החסן ניידיוגש על גבי  – הבסיסית ההצעה של אלקטרוני עותק .1.1.3

המאפשר חיפוש,  PDFמלא של עותק המקור בפורמט  העתק .1.1.3.1

 ;לרבות האישורים והמסמכים הנלווים

של תשובת המציע  (יותר מתקדמת גרסה)או  Word 2010 קובץ .1.1.3.2

 להצעה )ללא נספחים(.

 כ"עותק אלקטרוני של ההצעה הבסיסית".החסן נייד יש לסמן   

. עותק זה יהיה החסן ניידיוגש על גבי  – המתחרים לעיון אלקטרוני עותק .1.1.4

החלקים המפורטים  בהשמטת, PDFעותק אלקטרוני של ההצעה בפורמט 

 שהוא סבור שהמציע בהצעה אחר חלק כל וכןלמסמכי המכרז  64.2בסעיף 

)המציע רשאי להשחיר את החלקים הסודיים במקום להשמיטם(. יש  סודי

 לעיון המתחרים". –נייד כ"עותק אלקטרוני של ההצעה הבסיסית  החסןלסמן 

 על המוגשים ההצעה העתקי את(. בארגז למשלהמקור המוגש בנייר יוגש במארז ) תקעו .1.2

 ומספר המציע שםהמארז יצוין  על. המקור עותק של למארז לצרף יש, החסן נייד גבי

 .המכרז

מוגשת ההצעה הבסיסית באופן שיאפשר לזהות פתיחה של  ולחתום את המארז שב יש .1.3

 (.Tamper evidentהאריזה )

 ההצעה ועותקי המקור עותק .2

 האישורים כל ואת מקוריים תצהירים, מקורית ערבות יכלול ההצעה של המקור עותק .2.1

. כל מסמך שיצורף מקורב הניתן ככל, המכרז להוראות בהתאם הנדרשים והמסמכים
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-הצעה הבסיסית ושאינו מקור, יאומת כמתאים למקור בידי עורךה של המקור עותקל

 דין.

מקרה של סתירה או חוסר התאמה בין עותק המקור לעותקי ההצעה האחרים,  בכל .2.2

 .המקור עותקיגבר 



 

73 

 נוספות הוראות .ג

 על ההצעה  חתימה .1

תיחתם על ידי מורשי החתימה באמצעות צירוף תצהיר בנוסח המפורט בטופס  ההצעה .1.1

 .ההצעה של המקור לעותק יצורף המקורי התצהירלטופס ההצעה.  1א'

לא צילום או העתק( בעמוד הראשון  –, יחתמו מורשי החתימה )חתימה מקורית בנוסף .1.2

  ההצעה. שלשל כל אחד מהקלסרים 

 תצהירים .2

 דין.-עורך ידי על יאושר ההצעה לטופס בהתאם הנדרש תצהיר כל .2.1

מחוץ לישראל יכול שייחתם  שניתןתאגיד או יחיד  מטעםאף האמור לעיל, תצהיר  על .2.2

 בפני אחד מאלה: 

 נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת ישראל; .2.2.1

החוץ שבה ניתנה התצהיר לאמת את התצהיר,  דינתמוסמך לפי דין מש מי .2.2.2

 נציג דיפלומטי או קונסולרי כאמור; בידיבתוספת אישור המסמך 

נוטריון המוסמך על פי דין מדינת החוץ שבה ניתנה התצהיר לאמת את  .2.2.3

החתימה על התצהיר, ובלבד שצורף לתצהיר אישור נוטריוני של תעודה 

מזהה של החותם וכן תעודה מאותה מדינה לפי האמנה כהגדרתה בתקנות 

, 1977-ציבוריים(, התשל"זלביצוע אמנת האג )ביטול אימות מסמכי חוץ 

אשר מאמתת את חתימת הנוטריון על גבי התצהיר ומאשרת כי הוא אכן 

 נוטריון על פי דיני אותה מדינה.

 או ביחד תצהיר על לחתום, המציע מטעם תצהיר כל לצורך, רשאים החתימה מורשי .2.3

 על חתום מהם אחד שכל, זהה בנוסח( החתימה מורשי)כמספר  תצהירים מספר לצרף

 .שונה חתימה מורשה דיי

שבמקומות  ךעליו מספר מורשי חתימה כ םנוסח של תצהיר שחתומי םלהתאי ןנית .2.4

בתצהיר שבו  ם, בכל מקוןיש לצייבנוסף,  .ן רביםייעשה שימוש בלשו םהרלוונטיי

של כל מורשי החתימה  , את שמותיהם או פרטיהםשמו או פרטיו של המצהיר םנדרשי

אחד  מתייחס לכל הדין-ךלוודא כי אישור התצהיר בידי עור ךעל התצהיר וכ םהחתומי

 .ממורשי החתימה
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 1מנהלים ותקציר המציע על כללי מידע': א פרק

 המציע פרטי .1

 )עברית(; המציע שם .1.1

 )לועזית(; המציע שם .1.2

 ;החברות ברשם מזהה מספר .1.3

 ;המציע של ההתאגדות שנת .1.4

 ;המציע של הרשום המשרד מען .1.5

 ;טלפון מספר .1.6

 .המציע של האלקטרוני הדואר כתובת .1.7

 המציע מטעם קשר אנשי .2

 [הקשר איש שם את לציין: ________ ]נא 1' מס קשר איש .2.1

 ;תפקיד .2.1.1

 ;אלקטרוני דואר כתובת .2.1.2

 .טלפון' מס .2.1.3

 [הקשר איש שם את לציין: ________ ]נא 2' מס קשר איש .2.2

 ;תפקיד .2.2.1

 ;אלקטרוני דואר כתובת .2.2.2

 .טלפון' מס .2.2.3

 מנהלים תקציר .3

אופן ב בו האחזקות ומבנה, המציע של כללי תיאורללהתייחס במסגרת תקציר המנהלים  יש

  זה( לא יעלה על עשרים עמודים. 3תמציתי וממצה. תקציר המנהלים )המענה לסעיף 

 זה לפרק לצרף שיש מסמכים .4

 מכרז.מסמכי הל 1'גהמכרז, בהתאם לנוסח המפורט בנספח  ערבות .4.1

 מורשי ידי על החתום(, זה פרק בסוף)המופיע  1'א בטופס המפורט בנוסח תצהיר .4.2

 .המציע מטעם החתימה

  .בדבר מורשי החתימה אצל המציע דין-עורך אישור .4.3

                                                 
זה אינו מיועד למפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים טופס  1

 בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז.
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 2מנהלים ותקציר המציע על כללי מידע': א פרק

 המציע פרטי .1

 3)עברית(; המציע שם .1.1

 4;)לועזית( המציע שם .1.2

 ביחס לכל אחד מהמפעילים כמפורט לעיל יש למלא את הטבלה הבאה: .1.3

 

 IIIמפעיל  IIמפעיל  Iמפעיל  

    שם בעברית

    החברות ברשם מזהה מספר

     הרשום המשרד מען

    טלפון מספר

  כתובת

 האלקטרוני הדואר

 

   

 

 5המציע מטעם קשר אנשי .2

 [הקשר איש שם את לציין: ________ ]נא 1' מס קשר איש .2.1

 ;תפקיד .2.1.1

 ;אלקטרוני דואר כתובת .2.1.2

 .טלפון' מס .2.1.3

 [הקשר איש שם את לציין: ________ ]נא 2' מס קשר איש .2.2

 ;תפקיד .2.2.1

 ;אלקטרוני דואר כתובת .2.2.2

 .טלפון' מס .2.2.3

                                                 
טופס זה מיועד אך ורק למפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים  2

 פעם אחת בשם כל המפעילים האמורים.בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז. הוא יוגש 
 יש לרשום את שמות כל המפעילים. 3
 יש לרשום את שמות כל המפעילים. 4
 אנשי הקשר אשר יצוינו הם אנשי הקשר עבור המציע )היינו, אנשי הקשר של כל המפעילים(.  5
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 מנהלים תקציר .3

לתיאור כללי של המציע להתייחס במסגרת תקציר המנהלים  יש -יוגש על ידי כל מפעיל בנפרד 

זה( לא יעלה על  3באופן תמציתי וממצה. תקציר המנהלים )המענה לסעיף ומבנה האחזקות בו 

 עשרים עמודים.

 זה לפרק לצרף שיש מסמכים .4

 מכרז.מסמכי הל 2'גהמכרז, בהתאם לנוסח המפורט בנספח  ערבות .4.1

 מורשי ידי על החתום(, זה פרק בסוף)המופיע  2'א בטופס המפורט בנוסח תצהיר .4.2

 התצהיר יוגש על ידי כל מפעיל בנפרד.  .המציע מטעם החתימה

 מורשי ידי על החתום(, זה פרק בסוף)המופיע  3'א בטופס המפורט בנוסח תצהיר .4.3

 כל המפעילים.  מטעם החתימה

דין לגבי מורשי -כל מפעיל וכן אישור עורךבדבר מורשי החתימה אצל  דין-עורך אישור .4.4

 החתימה במציע. 
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 6א' להצעה הבסיסיתפרק  –תצהיר  – 1א' טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

 :כי המציע בשם מצהיר אני .4

 מהמועד שנתיים למשך בתוקפה תעמוד המציע ידי על שהוגשה הבסיסית ההצעה .4.1

 . הבסיסית ההצעה להגשת האחרון

 מלא, נכון ומדויק.כל המידע שנמסר בהצעה הבסיסית הוא  .4.2

שינוי בעובדות שפורטו בהצעה  כלעדת המכרזים בכתב על והמציע מתחייב להודיע לו .4.3

 הבסיסית, מיד עם קרות השינוי.

 אופה, שעניינם הקניית זכויות במציע -לא קיים הסכם, הסדר או הבנה, בכתב או בעל .4.4

צורפו להצעה  (, שלאהבסיסית בהצעה מתואר שהוא)כפי  במציע האחזקות במבנה שינוי

 הבסיסית. 

כל דרישה או תביעה מהמדינה בקשר להוצאות הכרוכות בהשתתפותו  מציעאין ל .4.5

 במכרז, כולן או חלקן.

 מסכים זה בכללפיהם. -על לפעול ומתחייב וכלליו המכרז תנאי לכל בזאת מסכים המציע .5

 המפורטים בתנאים, ערבות הרישיון או המכרז הערבות את לחלט סמכות למשרד כי המציע

 .העניין לפי, ברישיון או במכרז

 המפורטותוראות המתחייב כי אם יזכה במכרז ויוענק לו רישיון חדש, יפעל על פי ה המציע .6

 וימלא את כל תנאיו. ברישיונו

 

                                                 
את אישור ועדת המכרזים טופס זה אינו מיועד למפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל  6

 בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז.
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 הכספי התיחור להליך המציע נציגי .7

 :הכספי התיחור להליךשל המציע  הראשון נציג של פרטיו להלן .7.1

 :בעברית שם .7.1.1

 :באנגלית שם .7.1.2

 :זהות' מס .7.1.3

 :אלקטרוני דואר .7.1.4

 :עסקית כתובת .7.1.5

 :נייח טלפון .7.1.6

 :נייד טלפון .7.1.7

 :הכספי התיחור להליךשל המציע  השני נציג של פרטיו להלן .7.2

 :בעברית שם .7.2.1

 :באנגלית שם .7.2.2

 :זהות' מס .7.2.3

 :אלקטרוני דואר .7.2.4

 :עסקית כתובת .7.2.5

 :נייח טלפון .7.2.6

 :נייד טלפון .7.2.7

/ גב' ________ ומר / גב' _______, שפרטיהם מפורטים לעיל, רשאים להתחייב  מר .7.3

 שתוגשל הצעה בכ לראות ויש, הכספי בשם המציע לכל דבר ועניין במסגרת הליך התיחור

 , על כל המשתמע מכך. המציעידי -על ידם במסגרת הליך זה יראו בה כאילו הוצעה על

 של בזהותם או בפרטיהם שינוי בדבר רזיםהמכ לוועדת מיד להודיע מתחייב המציע .7.4

 .לעיל המפורטים נציגיו

תצהיר זה להצעה הבסיסית כמוהו כחתימתי, בשם המציע, על כל עמוד מעמודי ההצעה  צירוף .8

 הבסיסית. 

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .9

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .10

 

       _________________ 

 חתימה        
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 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 7פרק א' להצעה הבסיסית –תצהיר  –2א' טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

הוא  נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה אני .1

ועם ____________ ]מחק שהגיש עם ___________  "(המפעיל)", ________________

ב'  פרקלזים בהתאם רהסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכאת המיותר[ 

  .למסמכי המכרז

 במפעיל. כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת במפעיל כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

  .פעילהמ

 :כי המפעיל בשם מצהיר אני .4

 מהמועד שנתיים למשך בתוקפה תעמוד המפעיל ידי על שהוגשה הבסיסית ההצעה .4.1

 . הבסיסית ההצעה להגשת האחרון

 הוא מלא, נכון ומדויק.מטעם המפעיל כל המידע שנמסר בהצעה הבסיסית  .4.2

שינוי בעובדות שפורטו בהצעה  כלעדת המכרזים בכתב על והמפעיל מתחייב להודיע לו .4.3

 הבסיסית, מיד עם קרות השינוי.

 אופה, שעניינם הקניית זכויות במפעיל -לא קיים הסכם, הסדר או הבנה, בכתב או בעל .4.4

(, שלא צורפו הבסיסית בהצעה מתואר שהוא)כפי  במפעיל האחזקות במבנה שינוי

 להצעה הבסיסית. 

להוצאות הכרוכות בהשתתפותו במכרז, אין לו כל דרישה או תביעה מהמדינה בקשר  .4.5

 כולן או חלקן.

 מסכים זה בכללפיהם. -על לפעול ומתחייב וכלליו המכרז תנאי לכל בזאת מסכים המפעיל .5

 המפורטים בתנאים, הרישיון ערבות המכרז ו/או ערבות את לחלט סמכות למשרד כי המפעיל

ובכלל זה את ערבות המכרז בשל מעשה ו/או מחדל של המפעילים  העניין לפי, ברישיון או במכרז

 שהגישו עם המפעיל את ההצעה הבסיסית. 

 המפורטותוראות המתחייב כי אם יזכה במכרז ויוענק לו רישיון חדש, יפעל על פי ה המפעיל .6

 וימלא את כל תנאיו. ברישיונו

                                                 
טופס זה מיועד אך ורק למפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים  7

 בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז, וימולא על ידי כל מפעיל בנפרד.
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על כל עמוד מעמודי ההצעה  תצהיר זה להצעה הבסיסית כמוהו כחתימתי, בשם המפעיל, צירוף .7

 הבסיסית. 

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .8

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .9

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושא___________ נגב' /ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 

 



 

82 

 

 

 8א' להצעה הבסיסיתפרק  –תצהיר  –3א' טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"מיוחד רישיון 

נותן תצהירי זה בשם _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

, ובשם ________________, שמספרו המזהה _______________ ________________

]מחק את  _________________, שמספרו המזהה הוא ________________ובשם 

ב'  פרקזים בהתאם לר, שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכהמיותר[

 "(. המציע"ביחד ולחוד: )למסמכי המכרז 

 _______________. -ב כנושא משרה מכהן אני .2

 -ב כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .מציעה את מחייבת _________________

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .4

 התיחור להליךמציע ה נציגי .5

 :הכספי התיחור להליך הראשוןמציע ה נציג של פרטיו להלן .5.1

 :בעברית שם .5.1.1

 :באנגלית שם .5.1.2

 :זהות' מס .5.1.3

 :אלקטרוני דואר .5.1.4

 :עסקית כתובת .5.1.5

 :נייח טלפון .5.1.6

 :נייד טלפון .5.1.7

 :הכספי התיחור להליך השני המציע נציג של פרטיו להלן .5.2

 :בעברית שם .5.2.1

                                                 
שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל את אישור ועדת המכרזים טופס זה מיועד אך ורק למפעילים בעלי רשת משותפת  8

 בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז, וימולא על ידי אך ורק על ידי אדם אחד בשם כל המפעילים.
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 :באנגלית שם .5.2.2

 :זהות' מס .5.2.3

 :אלקטרוני דואר .5.2.4

 :עסקית כתובת .5.2.5

 :נייח טלפון .5.2.6

 :נייד טלפון .5.2.7

 מסכים זה בכללפיהם. -על לפעול ומתחייב וכלליו המכרז תנאי לכל בזאת מסכים ציעהמ .6

מעשה ו/או בשל  במכרז המפורטים בתנאיםערבות המכרז  את לחלט סמכות למשרד כי המפעיל

 מחדל של אחד או יותר מיחידי המציע.

 נציגיו של בזהותם או בפרטיהם שינוי בדבר המכרזים לוועדת מיד להודיע מתחייבציע המ .7

 .לעיל המפורטים

, על כל עמוד מעמודי ההצעה המציעתצהיר זה להצעה הבסיסית כמוהו כחתימתי, בשם  צירוף .8

 הבסיסית. 

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .9

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 30-ו 29, 27 ,26 בסעיפיםעמידה בתנאי הסף המפורטים  –ב'  פרק

 למסמכי המכרז

 למסמכי מהכרז( 2.226.נסיון קודם של המציע )סעיף  .1

מציע שאינו מפעיל רט"ן קיים ו/או מפעיל רט"ן בר"א נדרש למלא את הפרטים הבאים  

לטופס  4לסעיף וביחס  1וכן לצרף להצעתו הבסיסית תצהיר בנוסח כמפורט בטופס ב'

 :2אישור רואה חשבון כמפורט טופס ב' האמור, גם

מספר 

 סידורי

 תשובה נושא

תיאור כללי של הפרוייקט  .1

המציע להוכיח  שבאמצעותו מבקש

למסמכי  26.2.2עמידה בתנאי סעיף 

 )"הפרויקט"(.המכרז 

 

 

האם הפרוייקט בוצע על ידי המציע  .2

 או על ידי בעל שליטה במציע?

 מציע/בעל שליטה במציע

אם הפרוייקט בוצע על ידי בעל  .3

 יש לפרט: -שליטה במציע 

שם בעל השליטה לרבות מספר  .1

 שם איש קשרח.פ./ח.צ., כתובת 

בבעל השליטה, תפקידו, מייל 

 וטלפון נייד

האחזקה באמצעי שליטה  אחוז .2

של מבצע הפרוייקט  במציע

 במציע.  

 

 

אם הפרוייקט בוצע עבור לקוח של  .4

יש במציע בעל השליטה המציע או 

לציין פרטי הלקוח, לרבות ח.פ., 

כתובת, שם איש קשר, תפקידו, מייל 

 וטלפון נייד. 
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במציע בעל השליטה המציע או האם  .5

שימש כקבלן ראשי ו/או קבלן משנה 

 בפרוייקט?

נא לציין מה הסכום שקיבל  –אם כן 

מצד המציע או בעל השליטה במציע 

שלישי בגין ביצוע שירותיו 

בפרוייקט )לא כולל מע"מ( עד מועד 

 הגשת ההצעה הבסיסית.

 כן/לא

המציע או בעל הסכום שקיבל 

בפרוייקט בגין השליטה במציע 

ירותיו בפרוייקט )לא כולל ש

 .ח"שמע"מ(: _____________ 

  

המציע או בעל השליטה במציע האם  .6

 הקים עבור עצמו את הפרוייקט?

נא לציין מה הסכום  –אם כן 

המציע או בעל ששהושקע על ידי 

בפרוייקט ו/או השליטה במציע 

שולם לאחרים בגין ביצוע הפרוייקט 

)לא כולל מע"מ( עד מועד הגשת 

 ההצעה הבסיסית.

 כן/לא

המציע או הסכום שהושקע על ידי 

בביצוע בעל השליטה במציע 

הפרוייקט )לא כולל 

מע"מ(:_______________ 

 .ח"ש

  

הקים את בעל השליטה האם  .7

 הפרוייקט?

נא לציין מתי החלה ההקמה  -אם כן 

 ומתי הסתיימה

 כן/לא

מועד תחילת ההקמה: 

__________ 

 ____________מועד סיום : 

לא הקים את בעל השליטה אם  .8

נא לתת  -הפוייקט אלא הפעיל 

בעל תיאור כללי של תפקידו של 

בהפעלת בפרוייקט, וכן השליטה 

 מתי החל בתפקיד זה. 

תיאור התפקיד בהפעלת 

 הפרוייקט: ______________

מתי החל תפקיד ההפעלה: 

.____________ 

 מערכות תשתיתתיאור כללי של  .9

ו/או תקשורת ו/או מחשוב ו/או 

שהותקנו  תחבורה ו/או ציוד רפואי

 ו/או מופעלות בפרוייקט.

 

מאיזה מועד נמצא הפרוייקט  .10

 בהפעלה שוטפת?
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 מכרז(מסמכי הל 72 המשפטי של המציע )סעיף מעמדו .2

וכן לצרף )ב( 3פס ב'ווט)א( 3ב'על מציע לצרף להצעתו הבסיסית תצהיר בטופס  .2.1

)א( לחוק עסקאות גופים 2אישורים הנדרשים על פי סעיף להצעתו את כל 

 . 1976 –התשל"ו ציבוריים, 

 (למסמכי המכרז 29כללי )סעיף -ניגוד עניינים ובעלות צולבת  איסור .3

מפעיל רט"ן לצרף להצעתו הבסיסית תצהיר בנוסח כמפורט שהוא על מציע  .3.1

. מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל 4בטופס ב'

 אישור ועדת המכרזים לפי פרק ב' למסמכי המכרז יגישו כל אחד תצהיר נפרד. 

מציע שאינו מפעיל רט"ן נדרש להשיב על כל השאלות הבאות וכן לצרף להצעתו  .3.2

 :5ב'טופס הבסיסית תצהיר בנוסח כמפורט ב

 נושא או אחר במציע עניין בעל, אחר במציע משרה נושא המציע האם .3.2.1

 ? )כן /לא(אחר מציע של עניין בבעל משרה

 עניין בעל, אחר במציע משרה נושא שהוא משרה נושא יש במציע האם .3.2.2

 ? )כן /לא(אחר מציע של עניין בבעל משרה נושא או אחר במציע

 עניין בעל, אחר במציע משרה נושא שהוא עניין בעל יש למציע האם .3.2.3

  ? )כן /לא(אחר מציע של עניין בבעל משרה נושא או אחר במציע

, אחר במציע משרה נושא הוא בו משרה שנושא עניין בעל יש למציע האם .3.2.4

 ? )כן /לא(אחר מציע של עניין בבעל משרה נושא או אחר במציע עניין בעל

 ( לא? )כן / קיים במפעיל משרה נושא או עניין בעל ואה המציע האם .3.2.5

במציע נושא משרה שהוא בעל עניין או נושא משרה במפעיל קיים?  האם .3.2.6

 )כן / לא( 

למציע יש בעל עניין שהוא בעל עניין או נושא משרה במפעיל קיים?  האם .3.2.7

 )כן / לא( 

 במציע יש נושא משרה שהוא מפעיל קיים? )כן / לא(  האם .3.2.8

 למציע יש בעל עניין שהוא מפעיל קיים? )כן / לא(  האם .3.2.9

 ברישיון המחזיקים(, יותר)או  ניכרת השפעה בעלי שני במציע האם .3.2.10

 ? )כן /לא([פעילות מגזר באותו

 (מכרזמסמכי הל 30-ו 29בדבר נושאי המשרה במציע )סעיפים  מידע .4

)ניתן  במציע המשרה נושאי כל של פרטיהם את שלהלן בפורמט בטבלה לפרט יש .4.1

 (: הצורך לפי שורות להוסיף
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מלא של נושא  שם "דמס

 המשרה

 במציע תפקיד

1.   

2.   

3.   

ידי כל אחד מנושאי המשרה -על מיםחתו יםלצרף כנספח לפרק זה תצהיר יש .4.2

בסוף פרק זה(.  פיםמצור ים)הטפס 7ב'-ו 6ב' יםבטפס יםהמפורט יםבמציע, בנוסח

מפעילים בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה משותפת שקיבל אישור ועדת 

 המכרזים לפי פרק ב' למסמכי המכרז יגישו כל אחד תצהיר נפרד. 

 

 מכרז(מסמכי הל 30-ו 29)סעיפים  במציע העניין בעלי בדבר מידע .5

)ניתן  במציע העניין בעלי כל של פרטיהם את שלהלן בפורמט בטבלה לפרט יש .5.1

 (:הצורך לפי שורות להוסיף

 מלא שם "דמס

 בעל של

 העניין

 מזהה מספר יחיד/  תאגיד

/  הרלוונטי במרשם

 זהות מספר

האחזקה  אחוז

באמצעי שליטה 

 לציין)נא במציע 

 העניין בעל אם במפורש

 בעל או שליטה בעל הוא

 (במציע ניכרת השפעה

1.     

2.     

3.     

 ואופן שליטה בעל להיותו הנימוקים את, במציע שליטה בעל כל לגבי, לפרט יש .5.2

 .[זה לסעיף להשיב נדרשאינו  קייםרט"ן ]מפעיל  במציע השליטה של מימושה

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

 יםבנוסח יםתצהיר לצרףכן ו ,במציע הניכרת ההשפעה של מימושה ואופן ניכרת

רט"ן ]מפעיל  בסוף פרק זה( פיםמצור ים)הטפס 7ב'-ו 6ב' יםטפסב יםהמפורט

 .להשיב לסעיף זה[ אינו נדרשקיים 

 את, יחיד שהוא במציע עניין בעל כל לגבי, שלהלן בפורמט בטבלה לפרט יש .5.4

 אינו נדרש קיים רט"ן מפעיל ]( הצורך לפי שורות להוסיף)ניתן  הבאים הפרטים

 :[להשיב לסעיף זה
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 של מלא שם "דמס

 העניין בעל

 אחזקה אחוז

 באמצעי

 שליטה

 על כלליים פרטים

 העיסוק תחומי

 העניין בעל של

1.    

2.    

3.    

 חברה שהוא במציע עניין בעל כל לגבי, שלהלן בפורמט בטבלה לפרט יש .5.5

 הבאים הפרטים את, זרה במדינה מקביל חוק או החברות חוק לפי שהתאגדה

 [להשיב לסעיף זהינו נדרש אקיים רט"ן מפעיל ](: הצורך לפי שורות להוסיף)ניתן 

 : ___________________העניין בעל שם' __: מס טבלה

  :לועזי שם

 

  :הרישום' מס

 מקום

 :ההתאגדות

 

 

  :הרישום תאריך

 המשרד מען

 :הרשום

 

 

 מרכז מען

 :העסקים

 

 מטעם קשר איש

 ופרטי העניין בעל

 :עימו התקשרות

 של העיסוק תחום 

 :העניין בעל

 

 העניין בעל האם

 ברישיון מחזיק

? פעילות במגזר

 לציין יש, כן)אם 

 (הפעילות מגזר את

 האחזקות אחוז 

 השליטה באמצעי

 :במציע

 

 העניין בבעל המשרה נושאי של פרטיהם

 תפקיד מלא שם "דמס

1.   

2.   
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3.   

4.   

 

לצרף להצעה הבסיסית, לגבי כל בעל עניין שהוא חברה שיש לה השפעה ניכרת  יש .5.6

 במציע, את מסמכי היסוד של בעל העניין. 

 הסעיף במספר שיסומן, נפרד כנספח יצורפו חברה כל של יסוד מסמכי .5.6.1

 ;הניכרת ההשפעה בעל של פרטיו מפורטים שבה הטבלה ובמספר

 .זה להשיב לסעיףאינו נדרש קיים רט"ן מפעיל  .5.6.2

 את, שותפות שהוא במציע עניין בעל כל לגבי, שלהלן בפורמט בטבלה לפרט יש .5.7

 אינו נדרש קיים רט"ן מפעיל ](: הצורך לפי שורות להוסיף)ניתן  הבאים הפרטים

 [להשיב לסעיף זה

 : ___________________העניין בעל שם' __: מס טבלה

  :לועזי שם

 

  :הרישום' מס

  :ההתאגדות מקום

 

  :הרישום תאריך

 המשרד מען

 :הרשום

 

 

 מרכז מען

 :העסקים

 

 מטעם קשר איש

 ופרטי העניין בעל

 :עימו התקשרות

העיסוק של  תחום 

 בעל העניין: 

 

 של העסקים אופי

 :העניין בעל

 העניין בעל האם 

 ברישיון מחזיק

? פעילות במגזר

 לציין יש, כן)אם 

 (הפעילות מגזר את

 

 האחזקות אחוז

 השליטה באמצעי

 :במציע

 השותפים מספר 

 )כלליים/מוגבלים(:
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 תחילת תאריך

 :השותפות

 החלה בו התאריך 

 את השותפות

 :העסקית פעילותה

 

 העניין בבעל המשרה נושאי של פרטיהם

 תפקיד מלא שם "דמס

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 את, זה לסעיף בהתאם המפורטת שותפות כל לגבי, הבסיסית להצעה לצרף יש .5.8

 :הבאים המסמכים

 ;השותפות מהסכם העתק .5.8.1

 ;השותפויות רשם בידי השותפות רישום מסמכי .5.8.2

 אילו המפרט, דין-עורך או ישראלי חשבון רואה בידי מאושר, פירוט .5.8.3

 .בשמה ולחתום השותפות ענייני את לנהל מוסמכים שותפים

 הסעיף במספר שיסומן, נפרד כנספח אלה מסמכים יצורפו שותפות כל לגבי

אינו קיים רט"ן מפעיל ] .העניין בעל של פרטיו מפורטים שבה הטבלה ובמספר

 [להשיב לסעיף זהנדרש 

 למציע זיקה בעלת חברה .6

כל חברה בעלת זיקה למציע שהתאגדה בישראל, יש לפרט את הפרטים  לגבי .6.1

)לחברה שהתאגדה תחת חוק החברות או חוק  5.5הנדרשים בטבלה שבסעיף 

 ולצרף)לשותפות(  5.7מקביל במדינה זרה( או הפרטים הנדרשים בטבלה שבסעיף 

 אחד בחברה מתקיים אם, הרלוונטי הסעיף במסגרת הנדרשים המסמכים את

 :הבאים מהתנאים

בתחום המדיה ותקשורת, לרבות טלקומוניקציה,  פעילה החברה .6.1.1

שידורים )טלוויזיה ורדיו כאחד(, גישה לאינטרנט, יישומים 

באינטרנט, ציוד תקשורת, עיתונות כתובה וכתבי עת, תוכן הפקה 

 וכיוצ"ב;

או קשריה של החברה למציע עשויים להשפיע על כשירות  החברה .6.1.2

 המציע להשתתף במכרז.
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 .להשיב לסעיף זה נדרש אינוקיים רט"ן מפעיל  .6.2

 

 המציע של היוחסין אילן .7

 מלא באופן המפרט"(, היוחסין אילן)להלן: " המציע של מלא גרפי תיאור לצרף יש .7.1

 :אלה את

 ;המציע .7.1.1

 מספר ואת החברה שם את לציין)יש  למציע זיקה בעלות חברות .7.1.2

 (;החברה פרטי מפורטים שבה הטבלה

יש לציין במפורש אם בעל העניין הוא בעל  –עניין במציע  בעלי .7.1.3

שליטה או בעל השפעה ניכרת במציע )יש לציין את שם בעל העניין 

 .החברה ואת מספר הטבלה שבה מפורטים פרטיו(

אם תאגיד הכלול בתרשים אילן היוחסין נמצא במועד הגשת ההצעה, בעיצומם  .7.2

ת בו, יש לתאר את התהליכים של תהליכי שינוי בבעלות או במבנה ההחזקו

 האמורים ולפרט כיצד יעמוד המציע בתנאי הרישיון אם יזכה במכרז.

 בעל או בכתב, הבנות או חוזים, תעודות, מסמכים קיימים האם לפרט המציע על .7.3

 יש אשר, במציע שליטה מאמצעי יותר או 5% של עתידיות להחזקות הנוגעים, פה

 לרבות, המכרז הוראות לפי רישיון לקבל המציע כשירות על להשפיע כדי בהן

 סירוב זכויות, בנאמנות המוחזקות במניות בעלות, הצבעה זכויות ללא מניות

, המסמכים כל של פירוט המסמכים לנספח יצרף מציע; חוב אגרות או ראשון

 .כאמור ההבנות או החוזים, התעודות

 .להשיב לסעיף זהאינו נדרש קיים רט"ן מפעיל  .7.4

 זה לפרק כנספח לצרף יש שאותם מסמכים .8

 .2019 לשנת עדכני, המציע של חברה נסח .8.1

 .המציע של ותקנון)אם קיים(  תזכיר .8.2

 , הנוגעים לזכויות המציע.המניות בעלי בין הסכמים .8.3

 לפרק זה. 7.2, תעודות, חוזים והבנות, כמפורט בסעיף מסמכים .8.4

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

 .6בפרק זה בהתאמה, בנוסח המפורט בטופס ב' 5.3-ו 4.2בסעיפים 

שנושאי משרה במציע או בעלי השפעה ניכרת  יםתאגידתצהירים מטעמם של  .8.6

 .7בפרק זה בהתאמה, בנוסח המפורט בטופס ב' 5.3-ו 4.2במציע, כנדרש בסעיפים 

 אינו נדרש לצרף את המסמכים כמפורט בסעיף זה. קיים רט"ן מפעיל  .8.7
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 לטופס' ב פרק - ו/או מפעיל רט"ן בר"א "ןרט מציע שאינו מפעיל מטעם תצהיר: 1'ב טופס

 עהההצ

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

 כל הפרטים בטבלה להלן הם מלאים נכונים ומדוייקים: כי המציע בשם מצהיר אני .4

מספר 

 סידורי

 תשובה נושא

תיאור כללי של הפרוייקט  .1

שבאמצעותו מבקש המציע להוכיח 

למסמכי  26.2.2עמידה בתנאי סעיף 

 )"הפרויקט"(.המכרז 

 

 

האם הפרוייקט בוצע על ידי המציע  .2

 במציע?או על ידי בעל שליטה 

 מציע/בעל שליטה במציע

אם הפרוייקט בוצע על ידי בעל  .3

 יש לפרט: -שליטה במציע 

שם בעל השליטה לרבות מספר  .1

ח.פ./ח.צ., כתובת שם איש קשר 

בבעל השליטה, תפקידו, מייל 

 וטלפון נייד
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האחזקה באמצעי שליטה  אחוז .2

של מבצע הפרוייקט  במציע

 במציע.  

 

אם הפרוייקט בוצע עבור לקוח של  .4

המציע או בעל השליטה במציע יש 

לציין פרטי הלקוח, לרבות ח.פ., 

כתובת, שם איש קשר, תפקידו, מייל 

 וטלפון נייד. 

 

האם המציע או בעל השליטה במציע  .5

שימש כקבלן ראשי ו/או קבלן משנה 

 בפרוייקט?

נא לציין מה הסכום שקיבל  –אם כן 

המציע או בעל השליטה במציע מצד 

שלישי בגין ביצוע שירותיו 

בפרוייקט )לא כולל מע"מ( עד מועד 

 הגשת ההצעה הבסיסית.

 כן/לא

הסכום שקיבל המציע או בעל 

השליטה במציע בפרוייקט בגין 

שירותיו בפרוייקט )לא כולל 

 .ח"שמע"מ(: _____________ 

  

ע או בעל השליטה במציע האם המצי .6

 הקים עבור עצמו את הפרוייקט?

נא לציין מה הסכום  –אם כן 

ששהושקע על ידי המציע או בעל 

השליטה במציע בפרוייקט ו/או 

שולם לאחרים בגין ביצוע הפרוייקט 

)לא כולל מע"מ( עד מועד הגשת 

 ההצעה הבסיסית.

 כן/לא

הסכום שהושקע על ידי המציע או 

ע בביצוע בעל השליטה במצי

הפרוייקט )לא כולל 

מע"מ(:_______________ 

 .ח"ש

  

האם בעל השליטה הקים את  .7

 הפרוייקט?

נא לציין מתי החלה ההקמה  -אם כן 

 ומתי הסתיימה

 כן/לא

מועד תחילת ההקמה: 

__________ 

 מועד סיום : ____________

אם בעל השליטה לא הקים את  .8

נא לתת  -הפוייקט אלא הפעיל 

תיאור כללי של תפקידו של בעל 

השליטה בהפעלת בפרוייקט, וכן 

 מתי החל בתפקיד זה. 

תיאור התפקיד בהפעלת 

 הפרוייקט: ______________

מתי החל תפקיד ההפעלה: 

.____________ 
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מערכות תשתית תיאור כללי של  .9

מחשוב ו/או  ו/או תקשורת ו/או

שהותקנו  תחבורה ו/או ציוד רפואי

 ו/או מופעלות בפרוייקט.

 

מאיזה מועד נמצא הפרוייקט  .10

 בהפעלה שוטפת?

 

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .5

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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' ב פרק -ו/או מפעיל רט"ן בר"א  "ןרט מציע שאינו מפעיל אישור רואה חשבון מטעם: 2'ב טופס

 ההצעה לטופס

בעל : "להלן)____________________ ______________של חברת________ המבקר כרו"ח

לאשר בזאת כדלקמן ביחס לפרוייקט _________________________ )להלן:  אני, "(השליטה

 "(:הפרוייקט"

 

סך ההכנסות שקיבל בעל השליטה מצד שלישי בגין ביצוע שירותיו בפרוייקט )לא כולל מע"מ(  .1

 הוא: ______________ש"ח.

 או

הסכום ששהושקע על ידי בעל השליטה בפרוייקט ו/או שולם לאחרים בגין ביצוע הפרוייקט  .2

 .ח"ש)לא כולל מע"מ( הוא: ___________ 

 

 _________________________________ :ם החותםש

 

 _____________________ המבקר: חתימה וחותמת רו"ח

 

 _______________________________תאריך: _____

 

 

נוסח מוצע וניתן להגיש הצהרה דומה תחת נייר המכתבים של  ואה הטופס**תשומת לב המציעים כי נוסח 

 .משרד רו"ח
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 ההצעה לטופס' ב פרקלמסמכי המכרז  27לעניין סעיף  תצהיר: )א( 3'ב טופס

 מטעם מציע בדבר מעמדו המשפטי של המציע תצהיר

' מסדרכון  :ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזלשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"חדש 

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .1

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .2

 .המציע

]מציע שהוא מפעיל  ]מחק את המיותר[ כשותפות או"מ בע כחברה בישראל כדין התאגדמציע ה .3

 נדרש להצהיר לפי סעיף זה[. ורט"ן או מפעיל רט"ן בר"א אינ

 . 2019 שנתעבור השנים הקודמות ל התאגידים לרשות שנתית אגרה בגין חוב בעל אינו המציע .4

 בפני כאמור כתאגידהתראה לפני רישום  עלמפר חוק או ב תאגידאינו בעל רישום כ המציע .5

 .התאגידים רשות

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .6

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .7

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 ההצעה לטופס' ב פרק -למסמכי המכרז  27לעניין סעיף  תצהיר: )ב( 3'ב טופס

  1976-"והתשל, ציבוריים גופים עם עסקאות חוק להוראת בהתאםלצורך עמידה  תצהיר

' מסדרכון : ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .8

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .9

 .המציע

 –תשל"ו התם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, והמונחים והביטויים בתצהירי זה, הם כמשמע .10

 "(.ציבוריים גופים עסקאות חוק)להלן " 1976

 בוע המתאים(:יבר X)יש לסמן  כדלקמן בזאת מצהיר אני .11

 

( 2)ביותר משתי  לא הורשעומצהיר כי עד מועד ההתקשרות המציע ובעל זיקה אליו  אני

"( וחוק שכר חוק עובדים זרים)להלן: " 1991 -לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א  עבירות

 ;"(חוק שכר מינימום)להלן: " 1987 –מינימום, התשמ"ז 

 או

 

לפי חוק עובדים  הורשעו ביותר משתי עבירותמצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו  אני

חלפה במכרז, הגשת ההצעות ל רוןזרים ו/או חוק שכר מינימום, אולם נכון למועד האח

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;  שנה

 או

לפי חוק עובדים  אליו הורשעו ביותר משתי עבירותמצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה  אני

הגשת האחרון לוכי במועד  זרים ו/או חוק שכר מינימום, על פי הפירוט בטבלה דלהלן,

 חות ממועד ההרשעה האחרונה.לפ חלפה שנה אחת טרם במכרז ההצעות

 

 פירוט העבירה מס"ד

 ]מספר סעיף ושם החוק הרלבנטי[

 תאריך ההרשעה

 ]חודש ושנה[

1   

2   

3   
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4   

 

)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 2בנוסף לאישורים הנדרשים על פי סעיף  אאישור זה הו .12

 הקיימים בידי וצורפו להצעתי.

 לעיל אמת. זה שמי, זו חתימתי וכל האמור .13

 

 ________________חתימת מורשה/י חתימה __________ תאריך ________  חותמת חברה 

 

 

 

 אישור

 

הריני לאשר כי ביום ___________התייצב בפני עו"ד __________ מרח' 

_______________ המוכר לי באופן אישי / שזוהה על ידי  '_______מר / גב____________

באמצעות תעודת זהות מספר ___________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת 

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה 

 בפני.

 

     _______________________                                     ___________________  

  

 חתימת וחותמת עו"דתאריך                                                                                            
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 ההצעה לטופס' ב פרק -"ן רט מפעיל מטעם תצהיר: 4'ב טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזלשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"חדש 

 

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

 :כי המציע בשם מצהיר אני .4

 .של המציע הקיים ברישיונובנספח ה'  1.2בסעיף  הקבועים בתנאים עומד המציע

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .5

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 ההצעה לטופס' ב פרק -מי שאינו מפעיל רט"ן  מטעם תצהיר: 5'ב טופס

 

 תצהיר

' מס: דרכון ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזחדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

 :כי המציע בשם מצהיר אני .4

 במפעיל משרה נושאי או עניין בעלי אינם בו עניין בעל או בו משרה נושא, המציע .4.1.1

 .לרבות מפעיל רט"ן בר"א קיים רט"ן

 .לרבות מפעיל רט"ן בר"א קיים מפעיל שהוא עניין בעל או משרה נושא במציע אין .4.1.2

 מגזר באותו ברישיון המחזיקים( יותר)או  ניכרת השפעה בעלי שני במציע אין .4.1.3

 .פעילות

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .5

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

       _________________ 

 חתימה        

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 לטופס' ב פרק - במציע ניכרת השפעה בעל או במציע משרה נושא מטעם תצהיר: 6'ב טופס

 ההצעה

 [למצהיר נכונות שאינן הצהרות להשמיט]יש 

 

 

 תצהיר

 אזרח שאינו]למי  (.ז.ת צילום לצרף יש) _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

תאריך לידה: ____________, מין:  ' _______ )מדינת ________([מס: דרכון ישראל

: רישיון משולב למתן שירותי רדיו 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' ____________

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

 "(.המכרזירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )"לש

בתאגיד  [המיותר את למחוק]נא כנושא משרה / בעל השפעה ניכרת  מכהן אני .1

 תפקידי"(. המציע_________________, שמספרו המזהה הוא ________________ )"

 ________________. הוא במציע

 אזרח מדינת ישראל ותושב מדינת ישראל.  אני .2

 נושא משרה במציע אחר במכרז.  אינני .3

 מפעיל הוא המציע אם מהתצהיר זה סעיף למחוק]ניתן  במכרז אחר במציע עניין בעל אינני .4

 [פעיל רט"ן בר"אמאו  קיים ןרט"

 המציע אם מהתצהיר זה סעיף למחוק]ניתן  במכרז אחר מציע של עניין בבעל משרה נושא אינני .5

 .[בר"אפעיל רט"ן מאו  קיים ןרט" מפעיל הוא

 הוא המציע אם מהתצהיר זה סעיף למחוק]ניתן בעל עניין או נושא משרה במפעיל קיים.  אינני .6

 [פעיל רט"ן בר"אמאו  קיים ןרט" מפעיל

או מחוץ לישראל  בישראלבעבירה פלילית  [המיותר את למחוק]נא / לא הורשעתי  תיהורשע .7

אשר לא חלפה לגביה תקופת )למטרת תצהיר זה, תחשב לעבירה פלילית בישראל כל עבירה 

, 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

"( אך לרבות עבירה הפקודה)" ]נוסח חדש[ למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה

 עבירה שהיא עבירה כל תחשב לישראל מחוץ פלילית לעבירהא לפקודה; 64או  64לפי סעיפים 

 (.תעבורה עבירות למעט, בוצעה היא שבה המדינה לדין בהתאם פלילית

 ניתן; רלוונטי לא אם למחוק]נא פרטי העבירות בהן הורשעתי בישראל ושלא בישראל:  אלה .8

 [הצורך לפי שורות להוסיף

 כלליים על העבירה: םפרטי .8.1

 פרטי תיק בית משפט: .8.2

 מקום השיפוט: .8.3

 מספר תיק: .8.4
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 תאריך הכרעת הדין: .8.5

 גזר דין:תאריך  .8.6

 פירוט גזר הדין: .8.7

 יהיה, דרישתו ולפי עת בכל, התקשורת במשרד המוסמך הגורם כי הסכמתי את בזאת ןנותאני  .9

, השבים ותקנת הפלילי המרשם בחוק כמשמעותו הפלילי המרשם מן מידע ילגבי לקבל רשאי

כנושא משרה / בעל  כהונתי תקופת כל לאורך תקפה זו הסכמתי כי ליידוע . -1981א"התשמ

)וככל שהמציע יזכה, בבעל הרישיון(, או לאורך  במציע [המיותר את למחוק]נא השפעה ניכרת 

 .כל תקופת המכרז )וככל שהמציע יזכה, לאורך כל תקופת הרישיון(, המוקדם מביניהם

 לעיונו אמציא, הגורם המוסמך במשרד התקשורת ידי על לכך אדרש אם כי מצהיר אני בנוסף  .10

 .לישראל שמחוץ ממדינה הפלילי מהמרשם פרטים

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .11

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .12

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושא___________ נ גב'/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  הליה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

 

 

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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' ב פרק -במציע  ניכרת השפעה בעל או במציע משרה נושאתאגיד ש מטעם תצהיר: 7'ב טופס

 ההצעה לטופס

 [למצהיר נכונות שאינן הצהרות להשמיט]יש 

 

 תצהיר

 אזרח שאינו]למי  (.ז.ת צילום לצרף יש) _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________אני

תאריך לידה:  _______ )מדינת ________([ מסוג' _______ מס מזהה תעודה: ישראל

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס' ___________, מין: _______, 

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

 "(.המכרז)" לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים חדש

שמספרו המזהה הוא נותן תצהירי זה בשם תאגיד ______________,  אני .1

  ."(התאגידוהרשום במרשם ______________ במדינת __________ )"________ ______

 .בעל עניין מוסדי במציע[ אינו התאגיד ניתן למחוק אם]התאגיד הוא בעל עניין מוסדי במציע 

 צורך אין אם למחוק]ניתן חתימתי, בצירוף חתימתו של מר/גב' _________________  .2

 את התאגיד לעניין המידע המפורט בתצהיר זה., מחייבת [נוסף במצהיר

התאגיד הוא נושא משרה/בעל השפעה ניכרת בחברת ____________, שמספרה המזהה הוא  .3

 "(.המציע"_____________ )

או: נציג התאגיד מכהן בתור נושא משרה במציע ] במציע אחר במכרז נושא משרההתאגיד אינו  .4

 . [אחר ____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

או: התאגיד הוא בעל עניין מוסדי במציע אחר ] במציע אחר במכרזהתאגיד אינו בעל עניין  .5

 . [____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

או: נציג התאגיד מכהן בתור נושא ] מציע אחר במכרזשל  בבעל עניין נושא משרההתאגיד אינו  .6

___________ ]יש למלא את שם בעל העניין[ של מציע אחר  ענייןמשרה בבעל 

 . [____________ ]יש למלא את שם המציע האחר[

 אם מהתצהיר זה סעיף למחוק]ניתן בעל עניין או נושא משרה במפעיל קיים. התאגיד אינו  .7

פעיל רט"ן בר"א, או להתאים אם התאגיד הוא בעל עניין מאו  קייםרט"ן  מפעיל הוא המציע

 [מוסדי במציע וגם בעל עניין מוסדי במפעיל קיים

או מחוץ לישראל  בישראלבעבירה פלילית  [המיותר את למחוק]נא  / לא הורשע הורשעהתאגיד  .8

ר לא חלפה לגביה תקופת חשב לעבירה פלילית בישראל כל עבירה אשי)למטרת תצהיר זה, ת

, 1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 16ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 

"( אך לרבות עבירה הפקודה)" ]נוסח חדש[ למעט עבירת תעבורה כהגדרתה בפקודת התעבורה

 עבירה שהיא עבירה כל חשבית לישראל מחוץ פלילית לעבירהא לפקודה; 64או  64לפי סעיפים 

 (.תעבורה עבירות למעט, בוצעה היא שבה המדינה לדין בהתאם פלילית

; רלוונטי לא אם למחוק]נא בישראל ושלא בישראל: התאגיד  פרטי העבירות בהן הורשע אלה .9

 [הצורך לפי שורות להוסיף ניתן
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 כלליים על העבירה: םפרטי .9.1

 פרטי תיק בית משפט: .9.2

 מקום השיפוט: .9.3

 מספר תיק: .9.4

 תאריך הכרעת הדין: .9.5

 תאריך גזר דין: .9.6

 פירוט גזר הדין: .9.7

, דרישתו ולפי עת בכל ,התקשורת במשרד המוסמך הגורם כי והסכמת את בזאת ןנות התאגיד .10

 הפלילי המרשם בחוק כמשמעותו הפלילי המרשם מן מידע התאגיד לגבי לקבל רשאי יהיה

כנושא  וכהונת תקופת כל לאורך תקפה זו והסכמת כי ליידוע . -1981א"התשמ, השבים ותקנת

במציע )וככל שהמציע יזכה, בבעל  [המיותר את למחוק]נא משרה / בעל השפעה ניכרת 

הרישיון(, או לאורך כל תקופת המכרז )וככל שהמציע יזכה, לאורך כל תקופת הרישיון(, 

 המוקדם מביניהם.

, הגורם המוסמך במשרד התקשורת ידי על לכך דרשהוא יי אם כי מצהיר התאגיד בנוסף .11

 .לישראל שמחוץ ממדינה הפלילי מהמרשם פרטים לעיונו מציאי התאיגד

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .12

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .13

 

       _________________ 

 ]וחותמת אם צריך[ חתימה       

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

מאשר בזאת כי על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של תאגיד ________ מס' ___________,  אני

הוא/היא מורשה/ית חתימה מטעם התאגיד, מוסמך/ת  ה/מר/גב' ___________________ האמור

להתחייב בשם התאגיד בכל הקשור למכרז, וכי חתימתו/ה על ההצהרה דלעיל ]ביחד עם מר/גב' 

 חייבת את התאגיד לכל דבר ועניין._____________[, מ

 

 

 

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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למסמכי  33-ו 31עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיפים  –ג'  פרק

 המכרז

 

 "ן(רט למפעיל רלוונטי אינו בכללותו זה)סעיף המציע  הון .1

יציג את הונו העצמי, בהתאם לאחד או יותר מהתנאים המפורטים בסעיף  המציע .1.1

 מכרז.מסמכי הל31

 31 סעיףיצרף את המסמכים הנדרשים לצורך חישוב ההון העצמי, כמפורט ב המציע .1.2

, אישור למסמכי המכרז 31מכרז )דוחות כספיים מבוקרים כמפורט בסעיף מסמכי הל

 (. 'בדבר ההון העצמי של יחיד וכד

יצרף חוות דעת מטעם רואה חשבון ישראלי, בדבר עמידתו של המציע בדרישת  המציע .1.3

מכרז. במסגרת חוות הדעת יהיה רואה מסמכי הל 31ההון העצמי המפורטת בסעיף 

 מכרז. מסמכי הל 31החשבון הישראלי רשאי להסתמך על נתונים כמפורט בסעיף 

 "ן(רט למפעיל רלוונטי אינו בכללותו זה)סעיף נוסף  מידע .2

 אחרות תעודות או להמרה הניתנות חוב אגרות, אופציות הנפיק האם יפרט מציע .2.1

 ;להמרה הניתנות

 האמורים של זהותם ומספרי שמותיהם את יפרט, מניות להקצות התחייב אשר מציע .2.2

 .ההקצאה ומועדי כמותן, ערכן, המניות סוגי את וכן, לקבלן

 (למסמכי המכרז 33)סעיף  העסקית תוכניתה .3

הן לשלב בחינת תנאי הסף , אלה את שאינו מפעיל רט"ן יפרט כחלק מהצעתו הבסיסית מציע

 החדש: הרישיון קבלת מיום הראשונות השנים מעשר שנה כל והן לגבי

כך שיהיו  השוטפות והעלויות ההשקעות של משוער פירוט לרבות, מזומנים תזרים .3.1

 :אלה את, היתר בין, יכלול אשר ההנדסית שהוגשה על ידי המציע, תוכניתל בהלימה

 המיחשוב מערכות, לרבות מערכות רדיו, מתגים 5מערכת דור  במרכיבי ההשקעה .3.1.1

 ;שנה בכל, השונים הרכיביםלפי  פירוט תוך, בהשקעה אחר מרכיב וכל

  ;ונלוות שכר, תפעול, תחזוקה לרבות, שוטפות הוצאות .3.1.2

 .ככל הניתן השונים השירותים סוגי לפי בפירוט, צפויות הכנסות .3.1.3

 תחזית לקוחות ומאפייניהם בראי השירותים שיסופקו. .3.2

 :אלה את לפחות שיכללו, ורווחיות תשואה מדדי .3.3

 ;המושקע ההון על משוערים תשואה שיעורי .3.3.1

 ;היוון ושיעורי נקי נוכחי ערך .3.3.2

 ;פנימי תשואה שיעור .3.3.3

 ;הנכסים על תשואה שיעור .3.3.4

 .התקופה בסוף שיורי ערך .3.3.5



 

107 

 :אלה את לפחות יכללו אשר, שנה כל לסוף, תפעוליים מדדים .3.4

, שנטשו מנויים וכמות חדשים מנויים כמות, כוללת מנויים כמות - מנויים .3.4.1

 הממוצעת התנועה, מנוי לרכישת השולית וההשקעה למנוי הממוצעת ההשקעה

כמו כן תהיה הפרדה בין מנויים פרטיים  ;למנוי הממוצעת וההכנסה למנוי

 למנויים עסקיים.

 הכנסות בין הפרדהתוך  וההוצאות ההכנסות פירוט - והוצאות הכנסות פילוג .3.4.2

 מוסף ערך משירותי והוצאות והכנסות ומרכיביו הבסיסי מהשירות והוצאות

 תוכניתל. על פירוטי ההכנסות וההוצאות להיות בהתאמה נלווים ושירותים

 ההנדסית שהוגשה על ידי המציע.

 .לעובד ממוצעת עלות וכן, עובדים כמות - אדם כוח .3.4.3

 ו. להגיש יש ציעהמ לדעת אשר, אחר עסקי מידע כל .3.5
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 מכרזלמסמכי ה 32 יףהסף המפורטים בסע בתנאיעמידה  –ד'  פרק

  4'בטופס תצהיר בנוסח כמפורט ב במכרזו הבסיסית תעצלה לצרף"ן רטשהוא מפעיל  המציע על .1

למען הסר ספק  4דור  פרישתהקיים בדבר  ברישיונובנספח ה'  ותהקבועהדרך  אבנישהוא עומד ב

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

שקיבל את אישור ועדת המכרזים בהתאם לפרק ב' למסמכי המכרז, כך שכל אחד מהם ידרש 

 להגיש תצהיר נפרד. 

 הנדסית תוכנית .2

, בהתאם 5הקמת מערכת דור הנדסית ל תוכניתמציע שאינו מפעיל רט"ן יצרף להצעתו הבסיסית 

 תכלול פירוט בדבר נושאים אלה: תוכנית. ההמיוחדלהוראות טיוטת הרישיון 

המתוכננת אמורה לתת מענה, בהלימה  5 שמערכת דורהנדסיים ניתוח דרישות וצרכים  .1

העסקית שהגיש המציע, לרבות כמות התקנים אצל הלקוחות, תעבורה וקיבולת  תוכניתל

 הנדרשת במשאבים המרכזיים במערכת והגדרת טיב השירות.

-3,600פרישה וכמויות: היקף, כמות ושלבי הפרישה של המערכת בתחום התדרים הרלוונטי ) .2

ממועד הענקת  מה"ץ( לעמידה בתחזיות הביקוש לכל שנה מחמש השנים הראשונות 3,500

 הרישיון החדש תוך ציון:

 מיקום וכמות האתרים; .2.1

מיקום וכמות מתגי הליבה כולל מרכיבים נוספים של מערכת המיתוג )נתבים, מתגים,  .2.2

 שרתים(;

ייעוד וכמות עורקי התמסורת הקווים/אלחוטיים. עורקי התמסורת יוצגו בקבוצות לפי  .2.3

 קצב התמסורת וסוג העורק;

ההנדסית וכן קיבולת של  תוכניתרכיבי המערכת המפורטים בקיבולת של כל אחד ממ .2.4

 (;Mbpsכלל המערכת ביחידות תנועה )

, חלוקת זמן שידור MIMO ,Beamformingטכנולוגיית הרדיו שבכוונתו ליישם )כגון  .2.5

 קליטה וכו'(;

מודל חישוב התנועה ותכנון עמידה ביעדי טיב השירות על פיו תוכננו שירותי המערכת  .2.6

 וכו'. Network Slicing ,Edge Computingלרבות שימוש ביכולות מתקדמות כגון: 

ספקטרום אלקטרומגנטי: יושם דגש מיוחד על ניתוח צרכי הספקטרום של המערכת, תוך  .3

מובטחת במגבלות אילוצי הספקטרום בתחום הדגשת אופן אספקת השירותים באיכות ה

 מה"ץ(, כולל: 3,600-3,500התדרים הרלוונטי )

 הידע במידת, פירוט מתן תוך, י הרדיובתדר שימוש לגבי המציע ינקוט בה שיטה הצגת .3.1

תוך  הספקטרום לדרישות בנוגע, ובהתאם לתנאיו, הרישיון מתןמועד מ שנה לכל, הסביר

 .השוניםהתייחסות לאזורים 

קשיים  הצגת דרכים להתמודדות במגבלות המצוינות בנספח תדרים במכרז, הצגת .3.2

 .מבוקשיםה יםאם צפויים כאלה, וחלופות לפתרונן באילוצי הקצאת התדר יםיספקטרל

 אחרות אלחוט למערכות ומרכיביה 5דור  מערכת של אפשריות הפרעות ניתוח הצגת .3.3

 בדיקת בעת יתגלוכאלה, אם  הפרעות מניעת אופן את ולהבהיר( הדדיות)הפרעות 

 ד' למסמכי המכרז. , בשים לב לנספחהפעלתה או המערכת
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בהתאמה לשירותים המפורטים  על שיטת תכנון כיסוי הרדיו דרדיו: יושם דגש מיוח מערכת תת .4

 העסקית. תוכניתב

השטח והאקלים,  לתנאי המודל התאמת על דגש שימת תוך, ההתפשטות חישובי מודל .4.1

במודל, ביצוע תכנון ראשוני וביצוע פיתוח  לשימוש וכלים במודל הפרמטרים כיול אופן

 שוטף ותחזוקה מתמשכת של המערכת.

 וציוד שלה מערכות תת, הרדיו מערכת תת של בסיסיים טכניים וסטנדרטים מפרטים .4.2

 (.אנטנות)כולל  רדיו ציוד נתוני על דגש מתוך שלה עיקרי

 :אלה רוטיפ תוך, ואלחוטית קווית תמסורת מערכת תיאור .5

 .אחרים רישיון בעלי באמצעותקווית ואלחוטית  תמסורת .5.1

 .עצמאית שהתקין תמסורת .5.2

 .תמסורת ובקרת מיתוג אמצעי .5.3

 .ולביצועיה לתמסורת טכניים סטנדרטיים .5.4

 : והניתוב המיתוג מערכת תת .6

 שונים בסוגים טיפול אופן לרבות, וקיבולת טכניים סטנדרטים, ציוד, טכנולוגי תיאור .6.1

 .שונים לשירותים והשרתים נתונים להעברת קישורים של

 מוקדי על בדגש, וקיבולת טכניים סטנדרטים, ציוד, טכנולוגי תיאור: ובקרה שליטה מערכת תת .7

 השירותים סוגי פי על, השירות וטיב ביצועים וניטור מערכות תת בקרת, ובקרה יטהלש

 .השונים

 שימוש אופן לרבות, וקיבולת טכניים סטנדרטים, ציוד, טכנולוגי תיאור: מידעהמערכת  תת .8

 .וגבייה לקוחות חיוב מכלול לרבות גומלין בקשרי

 . העיקריים המרכיבים גיבוי, המערכת ותחזוקת תכנון אופן תיאור: ותחזוקה שרידות ,גיבוי .9

אצל הלקוחות: רשימת סוגי הציוד המוכרים למציע והתקנים אלחוטיים  ציוד .10

 .והתואמים את המערכת

 של הטכנולוגית והתאמתם תפעולם, תקינותם, קיומם פירוט: ביטחון לדרישות התאמה .11

 טחוןיהב כוחות של סמכויותיהם לבצע היכולת מימוש לשם אחרים ואמצעים ציוד, תשתית

 .המיוחד הרישיון בהתאם לטיוטתו לחוק 13 סעיף הוראת לפי

. בהתאמה תדירותןושיבוצעו במערכת ומרכיביה,  ותחזוקה שוטפת בדיקות תוכנית .12

 העסקית. תוכניתל

המציע יציין ויפרט את פתרונות הגנת המידע והגנת סייבר שיפעיל למתן הגנה על  .13

 המערכת.
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 ההצעה לטופס' ב פרק -רט"ן  מפעיל מטעם תצהיר: 1'ד טופס

 

 תצהיר

' מס דרכון: ישראל אזרח שאינו]למי _____________ הח"מ, נושא ת.ז. ____________ אני

: רישיון משולב למתן 2019/015נותן תצהירי זה בקשר למכרז מס'  _______ )מדינת ________([

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

 "(.המכרזלשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים )" חדש

נותן תצהירי זה בשם תאגיד _________________, שמספרו המזהה הוא  אני .1

 "(. המציע________________ )"

 .במציע כנושא משרה מכהן אני .2

 את מחייבת, במציע כנושא משרה המכהן_________,  מר של חתימתו בצירוף, חתימתי .3

 .המציע

רישיונו הקיים בדבר פרישת ב הקבועיםאבני הדרך במציע עומד ה כי המציע בשם מצהיר אני .4

 .4בנספח ה' ברישיונו הקיים בדבר פרישת דור 

 .מכרזמסמכי הל 3 בסעיף להם שניתנה המשמעות תהיה זה בתצהיר המונחים לכל .5

 .אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו, שמי הוז .6

 

       _________________ 

 חתימה        

 

 אישור

.ז. ת ושאגב' ___________ נ/ר"ד, מעו_________  בפני הופיע/ה__________  ביום כי אשרמ אני

 לעונשיםה /צפוי יהיה/ת וכי האמת את לומרו/ה עלי כיו/ה שהזהרתי חרלאו_________,  שמספרה

 בפני.  ליהה ע/וחתמ דלעילו/ה הצהרת נכונות אתה /אישר, כן שהיע/ת לא אם בחוק הקבועים

 

   

  

_______________ 

 

 "דעו_________, 
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 אוטונומיתביטוחית /בנקאית ערבות: 1'ג נספח

 בודלכ

 התקשורת משרד - ישראל ינתדמ

 , ירושלים23ו יפ וברח

 

   

 

 ..............מספר אוטונומיתביטוחית /בנקאית בותער: דוןהנ

 

 לתשלום כלפיכם בזה ערבים נו"(, א"המבקש)להלן:  [המציע]שם ל פי בקשת __________ ע .1

( _____________) __________ של כולל לסכום עד, המבקש מאת תדרשו אשר סכום כל

 2019/015"(, בקשר עם מכרז מס' הערבות סכום)להלן: " לצרכן המחירים למדד צמוד"ח ש

רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון 

 .חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים מיוחד קיים או הענקת רישיון

 הוא הבסיסי המדד כאשר לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה לעיל 1 בסעיף האמור הסכום .2

 .הדרישה ביום הידוע האחרון המדד הוא הקובע והמדד הערבות מתן ביום הידוע האחרון המדד

 לסכום עד בדרישה נקוב סכום כל, בכתב הראשונה דרישתכם לפי, לכם לשלם מתחייבים ונא .3

 .דרישתכם קבלת מיום ימים עשרה תוך, הערבות

 לבסס, לפרט חייבים אתם ןלפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אי חייבותנותה .4

 .המבקש מאת התשלום את תחילה לדרוש או דרישתכם את ולהוכיח

 או במימושה הכרוכה הוצאה בכל יישא המבקש; ________-ל עד בתוקף תהיה זו בותרע .5

 .זו ערבות של בהארכתה

 

 ב,ר בודבכ                         

 

  _________קנב
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 אוטונומיתביטוחית /בנקאית ערבות: 2'ג נספח

 בודלכ

 התקשורת משרד - ישראל ינתדמ

 , ירושלים23ו יפ וברח

 

 

 

 ..............מספר אוטונומיתביטוחית /בנקאית בותער: דוןהנ

 

 תדרשו אשר סכום כל לתשלום כלפיכם בזה ערבים נו, א_______________ל פי בקשת ע .1

. 3. _______________ ו/או 2. ____________________ ו/או 1 מאת

בעלי רשת משותפת שהגישו הסכם הצעה  כל המפעילים]שם ___________________ 

)להלן: ביחד  [ב' למסמכי המכרז פרקלזים בהתאם רמשותפת שקיבל את אישור ועדת המכ

 למדד צמוד"ח ש( _____________) __________ של כולל לסכום עד, ולחוד: "המבקש"(

רישיון משולב למתן  2019/015"(, בקשר עם מכרז מס' הערבות סכום)להלן: " לצרכן המחירים

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

 .חדש לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמיםמיוחד 

 הוא הבסיסי המדד כאשר לצרכן המחירים למדד צמוד יהיה לעיל 1 בסעיף האמור הסכום .2

 .הדרישה ביום הידוע האחרון המדד הוא הקובע והמדד הערבות מתן ביום הידוע האחרון המדד

 לסכום עד בדרישה נקוב סכום כל, בכתב הראשונה דרישתכם לפי, לכם לשלם מתחייבים ונא .3

 .דרישתכם קבלת מיום ימים עשרה תוך, הערבות

 לבסס, לפרט חייבים אתם ןלפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אי חייבותנותה .4

 .המבקש מאת התשלום את תחילה לדרוש או דרישתכם את ולהוכיח

 או במימושה הכרוכה הוצאה בכל יישא המבקש; ________-ל עד בתוקף תהיה זו בותרע .5

 .זו ערבות של בהארכתה

 

 ב,ר בודבכ                         

 

  _________קנב
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 לתדרים בנוגע נוסף מידע: 'ד נספח

 -בלבד למכרז לנרשמיםיימסר -

 מפעיל של הכללי ברישיונו שייערכו הרישיון תיקוני טיוטת: 'ה נספח

 "ןרט

 -נפרד בקובץ מצורף-

 חדש למפעיל שיוענקהמיוחד  הרישיון טיוטת': ו נספח

 -נפרד בקובץמצורף -

 סודיותהתחייבות לשמירה על  –ז'  נספח

 מתמטי חפנס –ח'  נספח

 -נפרד בקובץמצורף -

 ועדת המכרזים בדבר הפתחת אגרות מכתבו של יושב ראש –' ט נספח

 -נפרד בקובץמצורף -
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 נספח ז': נוסח התחייבות לשמירה על סודיות

 

למי שנרשם  , כולו או חלקו לפי העניין,נספח ד' למסמכי המכרז יועבר ,בהתאם לאמור במסמכי המכרז

למכרז, כנגד חתימה על התחייבות לשמירה על סודיות, בהתאם לאמור בנספח זה. על הנרשם למכרז 

להעביר את ההתחייבות לשמירה על סודיות כשהיא חתומה על ידי המתחייב או על ידי מורשי 

. יצוין כי על הנרשם למכרז להעביר לוועדת רך דיןתימה שלו )לפי העניין( ומאושרת על ידי עוהח

, עד למועד האחרון להגשת 1לנספח ז' 2.5המכרזים את רשימת הגורמים המורשים, כנדרש בסעיף 

 מכרז. מסמכי הל 5.1.6ההצעה הבסיסית, כמפורט בסעיף 

 ות לשמירה על סודיות:בנספח זה מפורטים שלושה נוסחים של התחייב

הנרשם למכרז לחתום על התחייבות תאגיד על  -: התחייבות מטעם הנרשם למכרז1נספח ז' .1

 זו באמצעות מורשי החתימה שלו.

נוסח זה רלוונטי לתאגיד שהנרשם  -: התחייבות מטעם תאגיד שאינו הנרשם למכרז2נספח ז' .2

המשמש כדירקטור אצל  תאגידלמכרז מעוניין להעביר לידיעתו את המידע הסודי )למשל, 

 הנרשם למכרז(.

נוסח זה רלוונטי לכל יחיד )שאינו תאגיד( המועסק אצל  -: התחייבות מטעם עובד3'נספח ז .3

 כמנכ"ל של התאגיד שנרשם למכרז(. ןשמכההנרשם למכרז או אצל התאגיד )למשל, מי 
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הנרשם תאגיד  – : התחייבות לשמירה על סודיות1נספח ז'

 למכרז

 שנחתמה ב__________ ביום _______ בחודש ________ בשנת ______

 

 

"( "הנרשם למכרזעל ידי ______________________ מס' ח.פ. ____________ )להלן: 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו, שפרטיהם הם:

 

 ___________________________שם:_______________________________ מס' ת.ז.: 

 

 שם:_______________________________ מס' ת.ז.: ___________________________

 

 

 בחתימתנו, מתחייב הנרשם למכרז כלפי ועדת המכרזים כדלקמן:

 

 בהתחייבות זו תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם: .1

רדיו טלפון נייד בשיטה  : רישיון משולב למתן שירותי2019/015מס'  –" מכרז" 1.1

חדש  מיוחדהתאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

 לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים 

( ידיעה, מסמך, Know How(, ידע )Information" משמעו: כל מידע )"מידע" 1.2

וכיוצא באלה  , נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה, סוד מסחריתוכניתתכתובת,  

מהלך ב במישרין ובין בעקיפין, הגיע לידי הנרשם למכרז או לידי מי מטעמו, ביןש 

צורה או דרך של  הליך המכרז. מובהר כי מידע יכול להיות בכתב, בעל פה או בכל

 ידיעות )חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת(. שימור

מידע הקשור  מכרז אומסמכי ה" משמעו מידע המפורט בנספח ד' למידע סודי" 1.3

מכרז; או מידע שלגביו ועדת המכרזים מסמכי האו נוגע לאמור בנספח ד' ל

 מידע סודי. הואהודיעה לנרשם למכרז או למי מטעמו כי  

 שר התקשורת לניהול המכרז. שמינהועדת המכרזים  -ועדת המכרזים" " 1.4

כל גורם )אדם או תאגיד( שאינו הנרשם למכרז, שוועדת  - "גורם מורשה" 1.5

מי שמתקיימים  אולהלן,  3המכרזים קבעה כי הוא גורם מורשה, בהתאם לסעיף 

 בו כל התנאים שלהלן:
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הוא מכהן בנרשם למכרז כמנכ"ל, סמנכ"ל טכנולוגיות, יועץ משפטי,  1.5.1

 סמנכ"ל רגולציה או דירקטור או ממלא תפקיד כאמור אף אם תוארו

 שונה;

הנרשם למכרז סבור כי העברה או מסירה של מידע סודי לגורם זה נדרשת  1.5.2

 לצורך הכנת הצעתו של הנרשם למכרז;

הוא חתם על התחייבות לשמירה על סודיות בנוסח שעליו הורתה ועדת  1.5.3

 המכרזים;

ועדת המכרזים לא הודיעה לנרשם למכרז בכתב כי קיימת מניעה מלמסור  1.5.4

 מידע סודי לגורם זה.

 

 נרשם למכרז מתחייב:ה .2

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, לפרסם, להודיע, להעביר, למסור או להביא  2.1

לידיעת לכל אדם, גוף או מוסד כלשהו שאינו גורם מורשה, מידע סודי; בכלל זה 

 מתחייב הנרשם למכרז שלא להעביר מידע סודי לעובדיו שאינם גורם מורשה.

 , וכן נושא משרה שאינו עובד התאגיד.לרבות דירקטור –במסמך זה, עובד 

להודיע בכתב, לכל הגורמים המורשים מטעמו, על זהותם של הגורמים המורשים  2.2

 ולעדכן רשימה זו במידת הצורך.

 שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי שלא למטרת הכנת הצעתו למכרז. 2.3

לשמור בהקפדה על המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  2.4

 מניעת אובדן המידע הסודי או הגעתו לידי מי שאינו גורם מורשה.

למסור לוועדת המכרזים רשימה של הגורמים המורשים מטעמו ולעדכן רשימה זו  2.5

 במידת הצורך.

להעביר לוועדת המכרזים את התחייבויותיהם של הגורמים המורשים מטעמו  2.6

 לשמירה על סודיות.

ל ידה, את הצורך במסירה של מידע סודי לנמק בפני ועדת המכרזים, אם יידרש ע 2.7

 לאדם או לתאגיד מסוים.

לדרוש מכל גורם מורשה שסיים את עבודתו אצל הנרשם למכרז או את התקשרותו  2.8

עם הנרשם למכרז בקשר למכרז, להחזיר לנרשם למכרז את כל המידע הסודי וכן 

 כל חומר אחר בקשר עם המידע הסודי שימצא ברשותו.

כרזים, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל המידע הסודי וכן כל להחזיר לוועדת המ 2.9

חומר אחר בקשר עם המידע הסודי שימצא ברשותו, ברשות עובדיו או ברשות 

גורמים מטעמו. זאת, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסמכים 

וקבצים אלקטרוניים מכל מין וסוג שהוא המהווים מידע סודי. למען הסר ספק, 

הנרשם למכרז מתחייב שלא להכין או לשמור כל העתקים או תמצית של המידע 

 הסודי או חלק ממנו.

כי יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה, מכל סוג שהוא, אשר יגרמו  2.10

לוועדת המכרזים, למשרד התקשורת, למדינת ישראל או לצד שלישי כלשהו 

 פי כתב זה. כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיו על
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נרשם למכרז המבקש כי ועדת המכרזים תקבע שאדם או חברה שלא מתקיימים בהם כל  .3

הם גורם מורשה, יפנה בכתב לוועדת  1.5.4-1.5.1התנאים המפורטים בסעיפים 

פרטי האדם או החברה וינמק את הצורך במסירת המידע הסודי  תאהמכרזים, יפרט 

בות מטעמם של האדם או החברה לשמירה על להם. הנרשם למכרז יצרף לפנייתו התחיי

סודיות בנוסח שעליו הורתה ועדת המכרזים. ועדת המכרזים תודיע לנרשם למכרז על 

החלטתה בעניין בכתב. הנרשם למכרז מתחייב בזאת שלא להעביר את המידע הסודי 

לפני  1.5.4-1.5.1לאדם או לחברה שלא מתקיימים בהם כל התנאים המפורטים בסעיפים 

 וועדת המכרזים תאשר בכתב כי הם גורמים מורשים.ש

בכל מידע אחר ין לו כל זכויות במידע הסודי או הנרשם למכרז מצהיר כי ידוע לו שא .4

שיימסר לו על ידי ועדת המכרזים, למעט הזכות לעשות במידע זה שימוש לצורך הכנת 

 הצעתו למכרז ובכפוף להוראות מסמך זה.

ל לגבי כל מידע סודי או חלק ממנו אשר היו או יהיו האמור בכתב התחייבות זה יחו .5

בידיעתו של הנרשם למכרז, בכל מועד ובכל זמן שהוא. תקופת התחייבותו של הנרשם 

 בלתי מוגבלת ואינה תלויה בתוצאות המכרז. אלמכרז על פי כתב התחייבות זו הי

ב התחייבות זה הנרשם למכרז מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי כת .6

מהווה עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, 

 .1977 -תשל"ז

הנרשם למכרז מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך שוועדת המכרזים רשאית שלא  .7

לאשר אדם או תאגיד כלשהו כגורם מורשה, לקבוע מגבלות על העברת חומר סודי לגורם 

כתנאי לאישורו כגורם מורשה או לבטל את החלטתה לפיה גורם מסוים כשיר  כלשהו

 לשמש כגורם מורשה.

 לעיל לא יחולו על מידע כדלקמן: 2התחייבויותיו של הנרשם למכרז לפי סעיף  .8

מידע הנמצא בנחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרה של התחייבות  8.1

 לשמירת סודיות;

יהיה מחויב על פי דין לגלותו, ובלבד שיודיע על כך לוועדת מידע שהנרשם למכרז  8.2

 המכרזים טרם גילוי המידע.

 

 

 ולראיה באתי/נו על החתום

 

 שם ___________________                      שם___________________

 

 תפקיד _____________________     תפקיד _____________________

 

 ישנה( ______________ חתימה וחותמת )אם ישנה(________________חתימה וחותמת )אם 
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 אישור עו"ד

 

מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם הנרשם למכרז הם מורשי חתימה מטעמו ורשאים  אני

 לחייב אותו בכתב התחייבות זה.

 

 

 _________________    ______________ 

 תאריך    חתימה וחותמת עוה"ד 
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תאגיד שאינו  - : התחייבות לשמירה על סודיות2נספח ז'

 הנרשם למכרז

 שנחתמה ב__________ ביום _______ בחודש ________ בשנת ______

 

 

"( באמצעות "התאגידעל ידי ______________________ מס' ח.פ. ____________ )להלן: 

 מורשי החתימה מטעמו, שפרטיהם הם:

 

 שם:_______________________________ מס' ת.ז.: ___________________________

 

 שם:_______________________________ מס' ת.ז.: ___________________________

 

 

 בחתימתנו, מתחייב הנרשם למכרז כלפי ועדת המכרזים כדלקמן:

 בהתחייבות זו תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם: .1

: רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה 2019/015מס'  –" מכרז" 1.1

 חדשמיוחד התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

 .לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 שנרשם התאגיד שם את להשלים]יש __________________  - "הנרשם למכרז" 1.2

 .[למכרז

( ידיעה, מסמך, Know How(, ידע )Informationמידע )" משמעו: כל מידע" 1.3

וכיוצא באלה  , נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה, סוד מסחריתוכניתתכתובת,  

במישרין ובין בעקיפין, במהלך  שהגיע לידי הנרשם למכרז או לידי מי מטעמו, בין 

רך של ורה או דצ הליך המכרז. מובהר כי מידע יכול להיות בכתב, בעל פה או בכל

 ידיעות )חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת(. שימור

 מכרז או מידע הקשור אומסמכי ה' לדמידע המפורט בנספח  :" משמעומידע סודי" 1.4

מכרז; או מידע שלגביו ועדת המכרזים הודיעה מסמכי הל ד'נוגע לאמור בנספח 

 מידע סודי. הואלנרשם למכרז או למי מטעמו כי 

 שר התקשורת לניהול המכרז. שמינהועדת המכרזים  –" זיםועדת המכר" 1.5

 כל אחד מאלה: - "הגורם מורש" 1.6

 הנרשם למכרז; 1.6.1

 התאגיד; 1.6.2



 

120 

אדם או חברה שהנרשם למכרז הודיע לתאגיד בכתב כי הוא גורם  1.6.3

מורשה ובלבד שהנרשם למכרז או ועדת המכרזים לא הודיעו לתאגיד 

 זה.בכתב כי קיימת מניעה מלמסור מידע סודי לגורם 

 

 :התאגיד מתחייב .2

 

לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, לפרסם, להודיע, להעביר, למסור או להביא  2.1

לידיעת לכל אדם, גוף או מוסד כלשהו שאינו גורם מורשה, מידע סודי; בכלל זה 

 מתחייב הנרשם למכרז שלא להעביר מידע סודי לעובדיו שאינם גורם מורשה.

 לרבות דירקטור, וכן נושא משרה שאינו עובד התאגיד. –במסמך זה, עובד 

 שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי שלא למטרת הכנת הצעתו של הנרשם למכרז. 2.2

לשמור בהקפדה על המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  2.3

 מניעת אובדן המידע הסודי או הגעתו לידי מי שאינו גורם מורשה.

שסיים את עבודתו אצל התאגיד או את התקשרותו עם הנרשם  לדרוש מכל עובד  2.4

למכרז בקשר למכרז, להחזיר לנרשם למכרז או לתאגיד את כל המידע הסודי וכן 

 כל חומר אחר בקשר עם המידע הסופי שימצא ברשותו.

להחזיר לוועדת המכרזים או לנרשם המכרז, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל  2.5

ר אחר בקשר עם המידע הסודי שימצא ברשותו, ברשות המידע הסודי וכן כל חומ

עובדיו או ברשות גורמים מטעמו. זאת, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור 

לעיל, מסמכים וקבצים אלקטרוניים מכל מין וסוג שהוא המהווים מידע סודי. 

למען הסר ספק, הנרשם למכרז מתחייב שלא להכין או לשמור כל העתקים או 

 ל המידע הסודי או חלק ממנו.תמצית ש

כי יהיה אחראי לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה, מכל סוג שהוא, אשר יגרמו  2.6

לוועדת המכרזים, למשרד התקשורת, למדינת ישראל או לצד שלישי כלשהו 

 כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיו על פי כתב זה.

ע הסודי או  בכל מידע אחר שיימסר התאגיד מצהיר כי ידוע לו שאין לו כל זכויות במיד .3

לו על ידי ועדת המכרזים, למעט הזכות לעשות במידע זה שימוש לצורך הכנת הצעתו 

 למכרז ובכפוף להוראות מסמך זה.

האמור בכתב התחייבות זה יחול לגבי כל מידע סודי או חלק ממנו אשר היו או יהיו  .4

תקופת התחייבותו של הנרשם  בידיעתו של הנרשם למכרז, בכל מועד ובכל זמן שהוא.

 בלתי מוגבלת ואינה תלויה בתוצאות המכרז. אלמכרז על פי כתב התחייבות זו הי

התאגיד מצהיר כי ידוע לו שאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה מהווה  .5

 -עבירה לפי פרק ז' )ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

1977. 

 לעיל לא יחולו על מידע כדלקמן: 2התחייבויותיו של התאגיד למכרז לפי סעיף  .6

מידע הנמצא בנחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרה של התחייבות  6.1

 לשמירת סודיות;

מידע שהתאגיד יהיה מחויב על פי דין לגלותו, ובלבד שיודיע על כ לוועדת  6.2

 המכרזים טרם גילוי המידע.
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 ולראיה באתי/נו על החתום

 

 שם ___________________                      שם___________________

 

 תפקיד _____________________     תפקיד _____________________

 

 חתימה וחותמת )אם ישנה( ______________ חתימה וחותמת )אם ישנה(________________

 

 

 אישור עו"ד

 

אשר בחתימתי, כי החתומים בשם הנרשם למכרז הם מורשי חתימה מטעמו ורשאים מצהיר ומ אני

 לחייב אותו בכתב התחייבות זה.

 

 

 _________________    ______________ 

 תאריך    חתימה וחותמת עוה"ד 
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נושא /עובד – : התחייבות לשמירה על סודיות3'זנספח 

 משרה

 _______ בחודש ________ בשנת ______ שנחתמה ב__________ ביום

 

 

 על ידי ______________________ 

 ת.ז  _______________________

 "(התאגידהמועסק על ידי חברת ________________ )להלן: "

 

 

 כלפי ועדת המכרזים כדלקמן: [הנרשם למכרז]מתחייב  אני

 בהתחייבות זו תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם: .1

: רישיון משולב למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה 2019/015מס'  –" מכרז" 1.1

 חדשמיוחד התאית )רט"ן( בישראל: הרחבת רישיון קיים או הענקת רישיון 

  .לשירותי רט"ן ברוחבי פס מתקדמים

 התאגיד שם את להשלים__________________ ]יש  - "למכרז הנרשם" 1.2

 .[למכרז הנרשם לבין התאגיד בין זהות תיתכן; למכרז שנרשם

( ידיעה, מסמך, Know How(, ידע )Information" משמעו: כל מידע )"מידע 1.3

וכיוצא באלה  , נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה, סוד מסחריתוכניתתכתובת,  

במישרין ובין בעקיפין, במהלך  שהגיע לידי הנרשם למכרז או לידי מי מטעמו, בין 

צורה או דרך של  דע יכול להיות בכתב, בעל פה או בכלהליך המכרז. מובהר כי מי

 ידיעות )חשמלית, אלקטרונית, אופטית, מגנטית או אחרת(. שימור

מכרז או מידע הקשור מסמכי הל 'דמידע המפורט בנספח  :" משמעומידע סודי" 1.4

 מכרז; או מידע שלגביו ועדת המכרזיםמסמכי ה' לדמור בנספח ע לאנוג או

 מידע סודי.אז או למי מטעמו כי הוהודיעה לנרשם למכר

 שר התקשורת לניהול המכרז. שמינהועדת המכרזים  –ועדת המכרזים" " 1.5

 כל אחד מאלה: - "גורם מורשה" 1.6

 הנרשם למכרז; 1.6.1

 התאגיד; 1.6.2

אדם או חברה שהנרשם למכרז הודיע לתאגיד בכתב כי הוא גורם  1.6.3

מורשה ובלבד שהנרשם למכרז או ועדת המכרזים לא הודיעו לתאגיד 

 בכתב כי קיימת מניעה מלמסור מידע סודי לגורם זה.

 

 מתחייב: אני .2
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לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות, לפרסם, להודיע, להעביר, למסור או להביא  2.1

 לידיעת לכל אדם, גוף או מוסד כלשהו שאינו גורם מורשה, מידע סודי.

 מכרז.שלא לעשות כל שימוש במידע הסודי שלא למטרת הכנת הצעתו של הנרשם ל 2.2

לשמור בהקפדה על המידע הסודי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם  2.3

 מניעת אובדן המידע הסודי או הגעתו לידי מי שאינו גורם מורשה.

להחזיר לתאגיד או לנרשם למכרז, עם סיום עבודתי אצל התאגיד או אצל הנרשם  2.4

כל המידע למכרז או עם סיום מתן השירותים לנרשם למכרז בקשר למכרז, את 

 הסודי וכן כל חומר אחר בקשר עם המידע הסודי שימצא ברשותי.

להחזיר לוועדת המכרזים או לנרשם המכרז, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל  2.5

המידע הסודי וכן כל חומר אחר בקשר עם המידע הסודי שימצא ברשותי. זאת, 

קטרוניים מכל לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסמכים וקבצים אל

מין וסוג שהוא המהווים מידע סודי. למען הסר ספק, הריני מתחייב שלא להכין או 

 לשמור כל העתקים או תמצית של המידע הסודי או חלק ממנו.

כי אהיה אחראי לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה, מכל סוג שהוא, אשר  2.6

או לצד שלישי כלשהו  יגרמו לוועדת המכרזים, למשרד התקשורת, למדינת ישראל

 כתוצאה מהפרת איזו מהתחייבויותיו על פי כתב זה.

ידוע לי שאין לי כל זכויות במידע הסודי או בכל מידע אחר שיימסר לי על ידי ועדת  .3

המכרזים, למעט הזכות לעשות במידע זה שימוש לצורך הכנת הצעתו למכרז ובכפוף 

 להוראות מסמך זה.

ל לגבי כל מידע סודי או חלק ממנו אשר היו או יהיו האמור בכתב התחייבות זה יחו .4

בידיעתו של הנרשם למכרז, בכל מועד ובכל זמן שהוא. תקופת התחייבותי על פי כתב 

 בלתי מוגבלת ואינה תלויה בתוצאות המכרז. אהתחייבות זו הי

 ידוע לי שאי מילוי איזו מהתחייבויותיו לפי כתב התחייבות זה מהווה עבירה לפי פרק ז' .5

 .1977 -)ביטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים( לחוק העונשין, תשל"ז

 לעיל לא יחולו על מידע כדלקמן: 2התחייבויותיי לפי סעיף  .6

מידע הנמצא בנחלת הכלל או שיהפוך לנחלת הכלל שלא עקב הפרה של התחייבות  6.1

 לשמירת סודיות;

כך לוועדת המכרזים מידע שאהיה מחויב על פי דין לגלותו, ובלבד שאודיע על  6.2

 טרם גילוי המידע.

 

 ולראיה באתי/ על החתום

 

 שם ___________________                      

      תפקיד _____________________

 חתימה וחותמת )אם ישנה( _____________________


