
 

 

 2020ספטמבר  16

 "ז אלול תש"פכ

  משתתפי המכרזאל: 

 

 לשירותי מערכות להעברת תמסורות וידאו באמצעות רשתות סלולאריות 15/2020מכרז הנדון: 

 1לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 שבנדון:מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז  הישראליתאגיד השידור 

המסמך אליו מתייחסת  מס"ד
 השאלה

 תשובות שאלות

הזמנה  -מסמך א'  1
 1להציע הצעות סעיף 

 מבוא

הינה  חברת לייביו,חברתנו, 
פטנטים רשומים בעלים של 

במדינת ישראל הנוגעים 
לכאורה לעצם המכרז 

הם ניתנים להורדה והמבוקש 
מאתר משרד הפטנטים או 

לקבלם מחברתנו. נבקש את 
להגנת זכויותינו  התייחסותכם

בהקשר זה, לרבות תנאי 
הרישיון אשר יינתן לתאגיד 

 ברתנו תזכה במכרז.במידה וח

 

 התאגיד מחויב להוראות כל דין. 

נבקש כי תפרטו מהן התביעות 
נשוא כל אחד מהפטנטים, מועד 

וכל של הפטנטים פקיעת תוקפם 
פרט אחר שלדעתכם נדרש על 

ח ומנת להגן על זכויותיכם מכ
, ובפרט נודה באם תפרטו הדין

האם ומדוע קיימת הגבלה על 
התקשרות של התאגיד לקבלת 

השירותים נשוא המכרז עם 
גורם אחר, וכיצד ומהם 
השירותים נשוא המכרז 

והמפרט הטכני, אשר מוגנים 
לטענתכם בפטנט רשום 

 בישראל? 

הזמנה  -מסמך א'  2
 5להציע הצעות. סעיף 

 תנאי הסף, הגדרות

תנאי לפיו תינתן נבקש לכלול 
העדפה להצעות לרכישת טובין 

מתוצרת הארץ לפי תקנות 
חובת המכרזים )העדפת 

, 1995-תוצרת הארץ(, תשנ"ה
לרבות הצהרת יצרן לגבי 

מקום ההתאגדות, ומקום 
הייצור של הטובין. לא ברור 
מדוע נעדר מלכתחילה סעיף 

 זה ממכרז של גוף ציבורי.

 הבקשה נדחית. 

ת תוצרת בדבר העדפהכללים 
חלים על ההתקשרות הארץ לא 

א.)ב( 5דנן. ראו בין היתר סעיף 
-תשנ"בהחוק חובת המכרזים, ל

הוראת ל 2.7וכן סעיף  1992
, העדפת תוצרת הארץ תכ"ם:
7.4.2.4  . 

הזמנה  -מסמך א'  3
 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף, הגדרות. 

 5.4סעיף 

מהם ממדי "יחידת שידור 
גודל ומשקל קטנה" מבחינת 

 מקסימלי?

למפרט  3.2.7יתווסף סעיף 
 הטכני כדלקמן: 

 X 15 X 7 20ממדים:  3.2.7"
cm  :1 . משקל KG" 

 

הזמנה  -מסמך א'  4
, 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף. רכיב ב': 
איכות שידור ושיהוי 

אופן בחינת הניקוד נותן ניקוד 
מקסימלי של 6 נקודות 

ליחידה שמשיגה את נפח 
תעבורת הרשת הגבוהה ביותר 

הניקוד ההערה מתקבלת. 
נוסח הסעיף . 3המקסימלי הנו 



 

 

יחידת שידור גדולה / 
איכות של המודמים 

 RFהסלולאריים 

בעוד שהניקוד המקסימלי 
 המסומן הוא 3 בלבד.

 

ראה בתשובת ההבהרה ישונה 
  להלן.  5מס' 

מסמך א' הזמנה להציע  5
, תנאי 5הצעות . סעיף 

הסף. רכיב ב': איכות 
שידור ושיהוי יחידת 

 שידור גדולה

הניקוד של לפי הניסוח "
יחידות השידור הגדולות של 

 יוענקהמציעים האחרים 
 באופן הבא:

      Kbps 500על כל 
שייפחתו מנפח התעבורה 

הגבוה ביותר, תופחת חצי 
נקודה". מה הניקוד שיינתן 
במידה ונפח התעבורה הוא 

מתחת למספר המצוין? האם 
 יש מדרגות ניקוד שונות?

בסעיף זה הניקוד של המצעים 
נפח השונים ניתן באופן יחסי ל

מבין התעבורה הגבוה ביותר 
אם המחשה: ל כלל ההצעות.

יחידה א' השיגה נפח תעבורה 
 של 

6mbps   ויחידה ב' השיגה נפח
  mbps 4.5תעבורה של 

נקודות  3יחידה א' תקבל 
נקודות  0ויחידה ב' תקבל 

 בסעיף זה. 
משכך נוסח הסעיף ישונה 

 כדלקמן: 
ייבחן נפח תעבורת הרשת  "

שיחידות השידור הגדולה 
נאי רשת מצליחות לייצר בת

  .שונים
יחידה השידור הגדולה 

שמשיגה, בתנאי בדיקה שונים, 
את נפח תעבורת הרשת הגבוהה 
ביותר מבין כלל יחידות השידור 
הגדולות המוצעות )להלן: "נפח 
התעבורה הגבוה ביותר"( תקבל 

 3את הניקוד המקסימלי של  
   .נקודות

הניקוד של יחידות השידור 
המציעים הגדולות של 

האחרים, יוענק באופן יחסי 
לנפח התעבורה הגבוה ביותר 

 500kbpsבאופן הבא: על כל 
שיפחתו מנפח התעבורה הגבוה 

 ."ביותר, תופחת חצי נקודה
 

הזמנה  -מסמך א’  6
, 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף. רכיב ב’: 
איכות שידור ושיהוי 
 \יחידת שידור גדולה 

מספר מודמים 
 סלולריים

י הניסוח ניתנת "תוספת לפ
מודם  1חצי נקודה על כל 

המודמים  6-סלולרי, מעל ל
במפרט  3.1.2שבדרישת סעיף 

הטכני". להבנתנו הדרישה 
היא לתוספת של מודמים 

 פנימיים בלבד.

הכוונה היא למודמים . נכון
גם ביחידת  פנימיים בלבד

השידור הגדולה וגם ביחידת 
 השידור הקטנה. 

המתוקן של רכיב ב' להלן נוסח 
תוספת חצי "מספר מודמים: "

מודם  סלולרי  1נקודה על כל 
המודמים  6 –פנימי, מעל ל 

במפרט  3.1.2שבדרישת  סעיף 
 "הטכני.

 
להלן נוסח מתוקן של סעיף 

המפרט  –למסמך ב'  3.1.2
 הטכני: 

יכולת להעברת  3.1.2"
תמסורות תוך אגרגציה של 

מודמים סלולריים  6לפחות 
יים וכן קישור וויפיי פנימ

 ."וקישור רשת קווית
 



 

 

' גלהלן נוסח המתוקן של רכיב 
 "מספר מודמים:

 
 1תוספת חצי נקודה על כל "

 2 –מודם  סלולרי פנימי, מעל ל
המודמים שבדרישת  סעיף 

 .  "במפרט הטכני 3.2.2
להלן נוסח מתוקן של סעיף 

המפרט  –למסמך ב'  3.2.2
 הטכני:

יכולת להעברת  3.2.2"
תמסורות תוך אגרגציה של 

מודמים סלולריים  2לפחות 
פנימיים וכן קישור וויפיי 

 ."וקישור רשת קווית
הזמנה  -מסמך א’  7

, 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף. רכיב ב’: 
איכות שידור ושיהוי 
 \יחידת שידור קטנה 

איכות  של המודמים 
 RFהסלולריים  

אופן בחינת הניקוד נותן ניקוד 
נקודות  6מקסימלי של 

ליחידה שמשיגה את נפח 
תעבורת הרשת הגבוהה ביותר 

בעוד שהניקוד המקסימלי 
 בלבד. .52המסומן הוא 

 

ההערה מתקבלת. הניקוד 
וסח הסעיף נ 2.5 המקסימלי הנו

ישונה ראה בתשובת ההבהרה 
 להלן.   8 מס'

 

הזמנה  -מסמך א’  8
, 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף. רכיב ב’: 
איכות שידור ושיהוי 
 \יחידת שידור קטנה 

איכות  של המודמים 
 RFהסלולריים  

"הניקוד של  לפי הניסוח
יחידות השידור הקטנות של 

המציעים האחרים יוענק 
 באופן הבא:  

   Kbps 500על כל 
שייפחתו מנפח התעבורה 

הגבוה ביותר, תופחת חצי 
נקודה". מה הניקוד שיינתן 
במידה ונפח התעבורה הוא 

מתחת למספר המצוין? האם 
 יש מדרגות ניקוד שונות?

בסעיף זה הניקוד של המצעים 
נפח ם ניתן באופן יחסי להשוני

התעבורה הגבוה ביותר מבין 
אם המחשה: ל כלל ההצעות.

יחידה א' השיגה נפח תעבורה 
 של 

6mbps   ויחידה ב' השיגה נפח
  mbps 4.5תעבורה של 

נקודות  3יחידה א' תקבל 
נקודות  0ויחידה ב' תקבל 

 בסעיף זה. 
משכך נוסח הסעיף ישונה 

 כדלקמן:
ייבחן נפח תעבורת הרשת "

שיחידות השידור הקטנה 
מצליחות לייצר בתנאי רשת 

  .שונים
יחידה השידור הקטנה  

שמשיגה, בתנאי בדיקה שונים, 
את נפח תעבורת הרשת הגבוהה 

ות השידור ביותר מבין כלל יחיד
הקטנות המוצעות )להלן: "נפח 
התעבורה הגבוה ביותר"( תקבל 

 2.5את הניקוד המקסימלי של 
   .נקודות

הניקוד של יחידות השידור 
הקטנות של המציעים 

האחרים, יוענק באופן יחסי 
לנפח התעבורה הגבוה ביותר 

 500kbpsבאופן הבא: על כל 
שיפחתו מנפח התעבורה הגבוה 

 "חצי נקודה.ביותר, תופחת 
 



 

 

הזמנה  -מסמך א’  9
, 5להציע הצעות. סעיף 
תנאי הסף. רכיב ו’: 
רמת תמיכה, שירות 

רמת שירות  \ואמינות 
 הניתנת בארץ

האם יכולת תיקון היא רק 
בישראל? מהם הפרמטרים 

ליכולת התיקון בישראל? כיצד 
 1.5הניקוד המקסימלי הוא 

בעוד שעבור יכולת תיקון 
 נקודות? 3ניתנות 

כפי שנרשם בעמודה הימנית 
הניקוד מוענק עבור יכולת 

. יחד עם זאת התיקון בישראל
הניקוד שבעמודה של "אופן 

 –ל  3בחינת הניקוד ישונה מ 
 . להלן נוסח הסעיף: 1.5

נקודות.  0החלפה בלבד = " 
 "נקודות 1.5יכולת תיקון = 

מפרט טכני.  -מסמך ב’  10
הגדרות  1סעיף 

 ואפיונים 

מהו מלאי מספיק של חלקי 
חילוף ומה הוא מספר 

המערכות החליפיות שיש 
לשמור במלאי )עבור יחידות 

 גדולות ויחידות קטנות(?

על הספק להחזיק מלאי של 
מערכות חלקי חילוף וכן של 

מסך  10%, בהיקף של חליפיות
ההיקף המינימלי של יחידות 

 שידור.  ה
למפרט הטכני  1.2בסוף סעיף 

   בהגדרה יתווסף הנוסח הבא:
מסך  10%בהיקף של לפחות  -"

ההיקף המינימלי של יחידות 
 ."שידור )כהגדרת המונח להלן(

 

מפרט טכני.  -מסמך ב’  11
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

יחידת שידור  \המערכת 
 גדולה

האם היחידה הגדולה צריכה 
לכלול קיט אביזרים, הכולל 

כבלי וידאו, ספק כח, תיק גב 
ארגונומי, מעיל גשם ליחידה, 
מפסק הפעלה מחוץ ליחידה, 

 או אחרים?\ו

 כן, ככל שהדבר נדרש.  
   

נוסח הסעיף ישונה, באופן 
  3.1.10שיתווסף סעיף קטן 

 כדלקמן: 
 
ערכת אביזרי עזר כגון:    3.1.10"

כבלי וידאו, ספק כח, תיק גב 
ארגונומי ככל שקיים, מעיל 

גשם ליחידה ככל שקיים, 
מפסק הפעלה מחוץ ליחידה, 

ייחודי הנדרש לצורך וכל אביזר 
השימוש ביחידה ו/או שיש בו 

 השימושהקל את או לעל כדי לי
 ביחידה". 

מפרט טכני.  -מסמך ב’  12
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

יחידת שידור  \המערכת 
 גדולה

האם הדרישה במערכת כוללת 
מסך מגע מובנה לצורך הפעלה 

וניטור מקומי ללא צורך 
 בממשק נפרד?

, ככל הניתן. יתווסף סעיף כן
 כדלקמן: 3.1.8קטן 

מסך מגע מובנה לצורך  3.1.8"
הפעלה וניטור מקומי ללא צורך 

 ".בממשק נפרד, ככל שקיים

מפרט טכני.  -מסמך ב’  13
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

יחידת שידור  \המערכת 
 גדולה

האם היחידה הגדולה אמורה 
להיות עם אישורים לפי תקן 

 קרינה?לבריאות 

Specific Absorption 
) SAR( Rate 

 .כן
 כדלקמן:  3.1.9יתוסף סעיף 

עמידה בתקן לבריאות  3.1.9"
 Specific Absorptionקרינה 

Rate (SAR)  של ה– FCC   
-IEC 62209ו/או עמידה בתקן 

 "SARלחישוב   2
 

מפרט טכני.  -סמך ב’ מ 14
, פירוט דרישות 3סעיף 

מינימליות טכניות 

האם המערכת צריכה לכלול 
יכולת תיעדוף בין ממשקי 

הרשת השונים )העדפה של 

 לא.



 

 

הנדרשות מרכיבי 
יחידת שידור  \המערכת 

 3.1גדולה 

תעבורה על רשת האינטרנט 
מול רשת הסלולר בחיבור 

 קווי(?

מפרט טכני.  -מסמך ב’  15
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

יחידת שידור  \המערכת 
 קטנה

האם היחידה הקטנה אמורה 
להיות עם אישור לפי תקן 

 לבריאות קרינה?

Specific Absorption 
)SAR( Rate 

 .כן
 כדלקמן: 3.2.9יתווסף סעיף 

 
עמידה בתקן לבריאות  3.2.9"

 Specific Absorptionקרינה 
Rate (SAR)  של ה– FCC   

-IEC 62209ו/או עמידה בתקן 
 ". SARלחישוב   2

מפרט טכני.  –מסמך ב’  16
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

יחידת שידור  \המערכת 
 3.2קטנה 

האם המערכת צריכה לכלול 
יכולת תיעדוף בין ממשקי 

הרשת השונים )העדפה של 
תעבורה על רשת האינטרנט 

הסלולר בחיבור מול רשת 
 קווי(?

 לא. 

מפרט טכני.  –מסמך ב’  17
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

 3.2סעיף  \המערכת 
 יחידת שידור קטנה

Store & Forwards 

הינה יכולת אחרת, ולא 
העברת קבצים. למי מהשתיים 

 מתכוון המכרז בסעיפים אלו?

הכוונה ליכולת להעביר חומרי 
 .וידאו באיכות מוגדרתו

 להלן הנוסח המתוקן:
 
יכולת להעביר קבצי  3.1.6"

חומרי ווידאו שלא בשידור חי, 
באיכות מוגדרת ללא תלות 

 store andבאיכות הרשת )
forward.)" 

 
 

מפרט טכני.  –מסמך ב’  18
, פירוט 3.2סעיף 

דרישות טכניות 
מינימליות הנדרשות 

מרכיבי המערכת 
יחידת שידור \

 \ממשק הניהול \קטנה
  3.4סעיף 

האם אין צורך ביכולת 
העברת שידור חי גם \סטרימינג

לרשתות חברתיות וכדומה 
 במקביל ליציאות הפיסיות?

 אין צורך בכך. 

. מפרט טכני –מסמך ב’  19
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

ממשק \המערכת 
 הניהול

האם אפשרי שממשק הניהול 
לא יהיה יחיד אלא ממשק 

אחד שתומך למשל ביחידות 
הקטנות וממשק שונה התומך 

 ביחידות  הגדולות?

 לא. 

מפרט טכני.  –מסמך ב’  20
, פירוט דרישות 3סעיף 

מינימליות טכניות 
הנדרשות מרכיבי 

ממשק  \המערכת 
 הניהול

האם ממשק הניהול יכול 
להיות שלא ע"ג דפדפן ולא 

לכלול גישה ע"ג דפדפן מרחוק, 
אלא למשל תוכנה נפרדת? 

האם נדרשת יכולת שליטה 
 מאפליקציה חיצונית?

ממשק הניהול לא חייב להיות 
בהכרח על גבי דפדפן ויכול 
 . להיות על אפליקציה נפרדת

לא נדרשת יכולת שליטה 
 מאפליקציה חיצונית

 
 



 

 

מפרט טכני.  –מסמך ב’  21
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

שרת  \המערכת 
לשליחת ערוץ חוזר של 
ווידאו ואודיו מהאולפן 

 לשטח

האם אפשרי שהשרת לקבלת 
השידורים לא יהיה יחיד 

ויקבל שידור מכל סוג יחידה 
ואפליקציה של הספק,  אלא 
יכול להיות שרת עם תוכנה 
מסוג אחד שתומכת למשל 

ביחידות הקטנות ושרת עם 
חומרה או תוכנה שונה התומך 

ביחידות הגדולות או 
 באפליקציה הסלולרית?

ריך צשרת קליטת השידורים 
בו קליטה ככל הניתן לאפשר 
מכל כל התמסורות של זמנית 

 ולכל הפחות היחידות השונות
תמסורות בו  20קליטה של 

קיימות מגבלות ככל ש. זמנית
שלא מאפשרות קליטה של 

גבי שרת אחד יחידות שונות על 
דרש להגדיל את כמות שרתי נ

קליטת תאפשר תש הקליטה כך 
תמסורות בו זמנית. מובהר  20

כי במקרה זה הדבר עלול 
להשפיע על ניקוד איכות ברכיב 

קלות שליטה א' בסעיף של: "
   "ות השונות.ביחיד

מפרט טכני.  –מסמך ב’  22
, פירוט דרישות 3סעיף 

טכניות מינימליות 
הנדרשות מרכיבי 

שרת  \המערכת 
לשליחת ערוץ חוזר של 
ווידאו ואודיו מהאולפן 

 לשטח

להבנתנו דרישת הסף היא 
למסך ביחידה ולפיכך האם 

הדרישה היא שהצפייה בערוץ 
החוזר בשטח תתבצע על גבי 

 מסך זה?

קליטת הערוץ החוזר נעשית על 
ידי יחידת השטח. הצפייה 

בערוץ החוזר צריכה להיעשות 
  HDMIבאמצעות יציאת 

 חידת השטח  של י
 

מפרט טכני.  -מסמך ב’ 23
, שרת לשליחת 3סעיף 

ערוץ חוזר של ווידאו 
 ואודיו מהאולפן לשטח 

האם הדרישה לשיהוי מוגדרת 
 שיניות או בשניות?-במילי

 שניות  1.2

מפרט טכני.  -מסמך ב’ 24
מערך תמיכה  4סעיף 

מוקד מענה \ותחזוקה 
 טלפוני

האם נדרשת תמיכה מעבר 
 (? 24\7לשעות המוזכרות )

 לא. 

מפרט טכני.  -מסמך ב’ 25
, מערך תמיכה 4סעיף 

תשלום  \ותחזוקה 
 פיצויים מוסכמים

מבקשים לתקן את ניסוח 
התקלה כך שידובר בתקלה 

תקלה וכן משביתה ולא סתם 
שיוגבל בסכום מקסימלי. 

למשל, אם מודם אחד לא עובד 
הרי שלפי הטבלה לכאורה 

ש"ח לשעת  100זכאים ל 
איחור או תקלה שמקורה 

בשרתים או בממשק הניהול, 
שלא  5למשל שרת אחד מתוך 

שח לכל  800יעבוד, מזכה ב 
חצי שעת איחור, סכום בלתי 
סביר וללא סכום גג. וכמובן 

בות להיות  שהתקלות חיי
כאלה  שאינן בשל שימוש 

בלתי ראוי אלא לפי הסכם 
השירות והוראות השימוש 

 בלבד.

הבקשה מתקבלת בחלקה. להלן 
 נוסח סעיף המתוקן:

לי לגרוע מהגדרות מ 4.7.1"
ההפרה יסודית האמורות לעיל, 
ומכל סעד אחר המוקנה לתאגיד 

ובכפוף להוראות ההסכם, בכל 
קיום מקרה של אי קיום ו/או 
חלקי של דרישות מתן 

השירותים, באופן שיגרם 
לתקלה משביתה, ישלם המציע 

לתאגיד פיצוי מוסכם כמפורט 
 ."להלן



 

 

מפרט טכני.  -מסמך ב’ 26
, הערכה של 6סעיף 

תת  \היקף התקשרות
  6.6סעיף 

האם מספר יחידות השידור 
הוא מכלל המערכות? מה לגבי 

כמות השרתים הנדרשת כדי 
 ת אלו?לתמוך ביחידו

מספר יחידות השידור הוא רבע 
מכלל ההיקף המינינמלי של 

 יחידות השידור מהסוג הנדרש. 
 

לא נדרשת התחייבות לאספקת 
 שרתי קליטה נוספים.

 
 להלן נוסח מתוקן של הסעיף:

מספר יחידות שידור  6.6.1 "
נוספות תהיה בכמות של לפחות 

רבע מההיקף המינימלי של 
מהסוג יחידות השידור 

 ".הנדרש

אישור  – 6טופס מספר  27
רו"ח בדבר איתנות 

 פיננסית 

האם אפשר להחליף את נוסח 
המסמך במכרז בנוסח המצורף 

 ?המציעשנשלח ע"י רו"ח של 

תנאי הסף במכרז ישונו 
  : כדלקמן

המילה "הגדרות" תחת הכותרת 
 תנאי הסף תמחק. 

מחק. יתר בוטל ויי 5.5סעיף 
 הסעיפים ימוספרו בהתאם. 

להלן הנוסח המתוקן של 
במספורם  5.6- 5.5סעיפים 
 החדש: 

המציע  בעל ניסיון   5.5"
באספקת שירותים ו/או ציוד 
לגופי שידור בישראל בהיקף 

₪  500,000אספקה של לפחות 
, 2017בכל אחת מהשנים: 

 .  2019-,  ו2018

לצורך הוכחת תנאי סף זה על 
 5המציע למלא את טופס מספר 

 .  6וכן את טופס מספר 

המציע בעל איתנות  5.6
 כספית כדלקמן: 

ל היקף המציע בע 5.6.1
מחזור כספי של לפחות 

₪ בכל אחת  1,000,000
 . 2019, 2018, 2017מהשנים 

הדוחות הכספיים  5.6.2
החתומים האחרונים של המציע 

אינם כוללים הערה בדבר 
ספקות לגבי המשך קיומו של 

 התאגיד כ"עסק חי. 

אין התכנות ו/או  5.6.3
ספקות משמעותיים להערת 

אישור  – 7טופס מספר  28
 רו"ח לגבי היצרן

האם אפשר להחליף את נוסח 
המסמך במכרז בנוסח המצורף 

 ?המציעשנשלח ע"י רו"ח של 



 

 

"עסק חי" נכון למועד חתימת 
ואה החשבון מטעם המציע על ר

 .  6גבי טופס מספר 

המציע אינו נמצא  5.6.4
בהליכי כינוס נכסים, הקפאת 
הליכים, פשיטת רגל או פירוק 

ואין בקשות תלויות ועומדות 
נגדו מסוג זה, ולא הוטלו על 

 נכסיו עיקולים מהותיים. 

לצורך הוכחת תנאי סף זה על 
 5המציע למלא את טופס מספר 

 6את טופס מספר  וכן לצרף
לצורך הוכחת  תנאי הסף 

 –ו  5.6.2, 5.6.1שבסעיפים 
5.6.3. "  

בטספים המצורפים למסמך ג' 
 ם הבאים: ייבוצעו השינוי

 יבוטל וימחק 7טופס מספר 

 6וטופס מספר  5טופס מספר 
 יתוקנו לפי הנוסח המצורף. 

טופס הצעת  -מסמך ד’ 29
 מחיר

מה ההגדרה של סט סימים 
עבור כל יחידה? כמה ספקיות 
סלולר אמורות להיכלל בסט 

ומי הם הספקיות המאושרות? 
מה חבילת הסלולר המינימלית 

מבחינת נפח עבור כל יחידה 
ה" ועבור יחידה "גדול

 (.GB"קטנה"? )גודל ב 

למסמך ד', יתווסף  1בסוף סעיף 
 הנוסח הבא:  

 
סימים" לצורך יחידת שידור ""

נדרש שלפחות חמישה  -גדולה 
 סימים מתוך ששת הסימים

הנדרשים, יהיו שייכים 
ללפחות שלושה ספקי סלולר 
שאינם ספקים ווירטואליים 

כלומר ספקי סלולר שעובדים 
על תשתית סלולרית שנמצאת 

 ".בבעלותם
 

למסמך ד', יתווסף  2בסוף סעיף 
 הנוסח הבא:

"סימים" לצורך יחידת "
ששני נדרש  - קטנהשידור 

, יהיו הנדרשיםסימים ה
ספקי ני שייכים ללפחות ש

סלולר שאינם ספקים 
ווירטואליים כלומר ספקי 

סלולר שעובדים על תשתית 
סלולרית שנמצאת 

  ".בבעלותם

טופס הצעת  -מסמך ד’ 30
 מחיר

האם צריך שבסיום חבילת 
הדאטה המוגדרת ליחידה 

לא יחסמו וימשיכו  הסימים
לעבוד בתצורה רגילה ולא 

 לא. 



 

 

תופעל עליהם מדיניות של 
 האטת קצב? 

טופס הצעת  -מסמך ד’ 31
 מחיר

האם הדרישה שכל יחידה 
)גדולה וקטנה( תכלול גם 

ממשק פנימי להכנסה והפעלה 
של סט סימים נוסף לעבודה 

 בחו"ל )רומינג סים(?

 .לא
הדבר עלול להשפיע על ניקוד 

 ' בסעיף של: "דאיכות ברכיב 

נוחות תפעול ממשק משתמש 
  ."של יחידת הקצה

טופס הצעת  –מסמך ד’  32
מחיר. תעריף הנחה בגין 

יחידות השידור 
 הקיימות בתאגיד

במכרז מופיע "תעריף הנחה 
בגין יחידות השידור הקיימות 

תשלום אשר מגיע  -בתאגיד" 
המציע לתאגיד, בגין כך מאת 

שהתאגיד ימסור לידי המציע 
יחידות השידור 15את  

 הקיימות בתאגיד.

מאחר שיחידות אלו נקנו 
מאתנו, ובשל חשש של מראית 
עין אפשרית של העדפת הצעת 

למכרז זה, אנו נו חברת
מבקשים להסיר תנאי זה 

מהמכרז בכלל ומהצעת 
המחיר בפרט. כלומר, הצעת 

ניית המחיר לא תכלול ק
הנמצאות  לייביומערכות 

בתאגיד אלא מחיר ללא הנחת 
קנייה חזרה של מערכות 

 הנמצאות בתאגיד.
  

 הבקשה לא מתקבלת. 
התאגיד שקל את מכלול 

ההיבטים הכרוכים בתעריף 
 ההנחה ולא יחול שינוי באמור. 

 
 

תזכה במכרז,  וחברתנו במידה  הסכם -מסמך ה'  33
נבקש לדון במספר סעיפים 

מהותיים בהסכם, לרבות 
זכויות קניין, תנאי ההסכם 

 במקרה של חידוש, וכו'.

לא ניתן יהיה לדון בסעיפי 
ההסכם לאחר מועד הזכייה. 

שלב שאלות ההבהרה הנו השלב 
בו עליכם להעלות כל השגה 

שהיא בקשר למסמכי המכרז. 
יובהר שעל המציע לחתום על 

ם בעת הגשת ההצעה. ההסכ
לאור האמור, ניתנת ארכה לכל 

המעוניין בהגשת שאלות הבהרה 
 12:00בשעה  18.10.20עד ליום 

 בצהריים. 

שלב ג' ניקוד הצעת  34
 3המחיר. סעיף 

מבקשים הבהרה לנושא חישוב 
ניקוד הצעת המחיר. לדעתנו 

יש טעות מהותית בנוסחה 
ואנחנו חושבים שהדרך 

לחישוב היא להציב הנכונה 
את הצעת המחיר הנבדקת 

אותה מנקדים למעלה ולחלק 
אותה בהצעת המחיר הנמוכה 

 ולכפול בניקוד המקסימלי.

לא קימת טעות בחישוב ניקוד 
המחיר. הצעת המחיר הנמוכה 

ביותר, צריכה להיות במונה, 
והנבדקת הגבוהה הימנה 

 במכנה. 

 

 

  



 

 

 

 

 מובהר כי: 

 אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.אלא אם יצוין  .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

 ידו בכל עמוד.-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .3
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 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 


