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כ"ב חשון תשפ"א
אל :משתתפי המכרז
שלום רב,
הנדון :מכרז  15/2020לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו באמצעות רשתות סלולאריות

תשובות לשאלות הבהרה – לקט מספר 3
תאגיד השידור הישראלי מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז שבנדון:
שאלה מספר :1
המציע מבקש לשנות את הנוסח של רואה החשבון .לשאלת המציע לאחר התיקון בלקט מספר  2מיום
 3.11.2020עדיין קיימות הבעיות הבאות :רו"ח מחויבים לפעול בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.
ואינם יכולים לחתום על הטופס המקורי שנשלח במכרז כמות שהוא .סעיף  5.5המעודכן עדיין מצוין
המילים "ניסיון באספקה" ורואה החשבון איננו יכול לאשר דבר זה בנוסח כפי שמוצג ,וכי אין בסמכות
רואה החשבון לאשר שהחברה בעלת ניסיון בהיקף אספקה אך כן יכולים לאשר את סך ההכנסות בדוח
הכספי לפי הפעילות המתוארת בדוח הכספי אותו ביקרנו .סעיף  -5.6.4רו"ח אינו מוסמך לאשר שהחברה
אינה בכינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פשיטת רגל או פירוק.
תשובה לשאלה מספר :1
בעקבות ההערות במסגרת תשובות הבהרה לקט מספר  2מיום  ,3.11.2020שונה נוסח מסמך מספר  6ולפי
הנוסח החדש רואה החשבון אינו נדרש עוד לאשר את הסעיפים  5.5ו – .5.6.4

התייחסות לנושא הפטנטים:
חברת לייביו העבירה לבקשת התאגיד ,מכתב הבהרה מיום  22.10.2020ותגובה נוספת מיום .4.11.2020
שתי התשובות מצורפות בזה.
בהתייחסות החברה ,לא ניתן מענה ברור לשאלה האם כל מערכת העומדת בתנאי המכרז ,יש בה משום
הפרת הפטנט הרשום של לייביו בישראל .בפרט לא הובהר האם הפטנט של לייביו הנו על עצם היכולת של
המערכת לפצל שידור ווידאו על גבי רשתות סלולריות שונות ולחברן ביחידה הקולטת ,או שבאם שהפטנט
עצמו מתייחס לא לרעיון הפיצול אלא לעצם האלגוריתם שמשמש לפיצול של השידור ולהרכבה המסונכרנת
שלו ביחידה הקולטת.
מאחר שלא עלה מתשובות לייביו מניעה משפטית להמשיך בהליכי המכרז בתנאים שנקבעו ,התאגיד ימשיך
בהליכי המכרז ,במהלכו הוא רואה את עצמו כרשאי לבחור בכל זוכה אשר מספק מערכת העומדת בבסיס
תנאי הסף של המכרז.

מובהר כי:
 .1אלא אם יצוין אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .3המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים ,כשהוא חתום על-ידו בכל עמוד.

ב ב ר כ ה,
איילת אלינסון
רכזת ועדת המכרזים

