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הבהרה ותשובה למכרז 15-20
להלן הבהרה מחברת לייביו שנדרשה בהתאם למכתב שנשלח אלינו בנובמבר  3וכן התייחסות לתשובה מספר
 1בלקט מספר  2בקשר למכרז פומבי דו–שלבי מס'  15/2020לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו
באמצעות רשתות סלולריות בעבור תאגיד השידור הישראלי

מספר
עמוד
במסמכי
המכרז
1

שם
המציע

המסמך אליו מתייחסת
השאלה
(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר

פירוט ההבהרה

הסעיף

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)

לייביו

האם לחברת לייביו יש טענה
כי מערכת תמסורת
כהגדרתה במסמכי המכרז
שאינה מתוצרת של חברת
לייביו ,מהווה הפרה של
פטנטים הרשומים על שמה
בישראל ?
ככל שכן ,מהי עילת הפרת
הפטנט ?

1

לייביו בע"מ ,היא חברה ישראלית ותיקה
ומוכרת כמובילה עולמית בתחום השידורים
החיים .החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית
לשידור וידאו באמצעות ריבוי ערוצי
תקשורת ,והשקיעה כספים ומאמצים רבים
בפיתוח הטכנולוגיה ,המוצרים והקניין
הרוחני שמגן עליה.
הן הטכנולוגיה והן מוצרי החברה הנמצאים
בבסיס המערכות אותם התאגיד מתכנן
לרכוש במכרז האמור מכילים רכיבים אשר
מכוסים במסגרת הפטנטים הרשומים
בישראל ולכן מוגנים על ידי חוק הפטנטים
הישראלי.
בהבהרה שניתנה לכם במסמך מיום ה 21
לאוקטובר כללנו את רשימת הפטנטים
הרשומים בישראל ואת תיאורם (מצורפים
מטה בשנית).
למיטב ידיעתנו אין אף חברה ישראלית או
זרה אחרת שיש לה פטנטים רשומים
בישראל הקשורים לטכנולוגיה מהסוג
המדובר ואנחנו רק יכולים להציע לתאגיד
להתעניין מול המציע בעניין זה.
לחברתנו יש זכויות קניין אשר מוגנות על
פי חוק והחברה מגנה על זכויות הקניין
שלה כחלק מהתנהלות עסקית מקובלת
ובדומה לחברות אחרות בתחום עיסוקה
של החברה.
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כל התביעות המפורטות בפטנטים המוזכרים לעיל אשר רשומים במדינת ישראל נוגעות לטכנולוגיות והשירותים
. כולל שידור ווידאו באמצעות ריבוי ערוצים סלולריים,המוצעים במכרז זה
:197687  להלן תביעה מתוך פטנט מספר,לדוגמה

A virtual broadband transmitting unit comprising: a stream generator to generate a
multiplicity of data streams from an incoming live media transmission at a remote
reporting location; a multiplicity of modems, each associated with one of at least one
wireless communication network; and a transmission manager to control the upload of
said multiplicity of data streams through a selected set of said modems associated
with those of said at least one wireless communication network accessible from said
remote reporting location.

מספר
עמוד
במסמכי
המכרז
53

שם
המציע

המסמך אליו מתייחסת
השאלה
(מספר המסמך ,שם המסמך ,מספר

מספר

פירוט ההבהרה

הסעיף

הצרופה למסמך ושם הצרופה למסמך)

לייביו

להוכחת תנאי הסף הקבוע
בסעיף  5.5למסמך א' –
ניסיון המציע
 5.6.4המציע אינו נמצא
בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת
הליכים ,פשיטת
רגל או פירוק ואין בקשות
תלויות ועומדות נגדו מסוג
זה ,ולא הוטלו על נכסיו
עיקולים מהותיים

רו"ח מחויבים לפעול בהתאם לתקני
ביקורת מקובלים בישראל .בהתאם
לתקנים ,ההצהרה תערך על ידי הלקוח
קרי לייביו ,תיחתם על ידו ועל הצהרה זו
יצורף הדוח המיוחד של רואה החשבון .על
כן ,אינם יכולים לחתום על הטופס המקורי
שנשלח במכרז כמו שהוא.
כמו כן ,לאחר התיקון בלקט מספר  2מיום
 3בנובמבר  2020עדיין קיימות הבעיות
הבאות:
סעיף  5.5המעודכן עדיין מצוין המילים
"ניסיון באספקה" תשובות רואה החשבון
להלן:
"בהתאם לתקני הביקורת ,מדובר בנתון
שאינו בתחום עיסוקו של רואה החשבון
ואיננו יכולים לאשר דבר זה בנוסח כפי
שמוצג".
"היקף אספקה" -בהתאם לתקני
הביקורת ,אנו חווים דעתנו בהתאם
לדוחות הכספיים אותם ביקרנו .לא
בסמכותנו לאשר כי החברה הינה בעלת
ניסיון באספקת/השכרת/מתן זכויות
שימוש במערכת תמסורת .אך כן יכולים
לאשר את סך ההכנסות בדוח הכספי לפי
הפעילות המתוארת בדוח הכספי אותו
ביקרנו.
סעיף  -5.6.4המציע אינו נמצא בהליכי
כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל
או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו
מסוג זה ,ולא הוטלו על נכסיו עיקולים
מהותיים.
תשובת רואי החשבון להלן
"לא מסמכותנו כרואי חשבון לאשר את
הנאמר במשפט הזה ,כינוס נכסים,
הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק.
זה משפטי ויכול להיות מאושר ע"י
עו"ד".

