
 

                                                                     

 

 2019פברואר ב 26
 "א אדר א תשע"טכ

 אל: כל המציעים 
 

 שלום רב, 

 גישה לאינטרנט עבור תאגיד השידור הישראלי לאספקת שירותי 9/2019מכרז הנדון: 
 1תשובות לשאלות הבהרה לקט מספר 

"(, מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע התאגידהישראלי )להלן: "תאגיד השידור 

 למכרז שבנדון:

 תשובה פירוט השאלה סעיף מס"ד

 מסמכי המכרז

1.  

על  1.3

כל תתי 

 סעיפיו

נבקש לבהיר כי על מנת לתמחר את 

השירותים בסעיף הנ"ל אנו נדרשים 

לדעת את כתובות האתרים שעתידים 

 הנ"ל.לקבל את השירותים 

חודשים )ל 44: צלע ההר מודיעין

 (הקרובים

 6יצקי נקרמיונה  : תל אביב

 35 כנפי נשרים : ירושלים

 תלפיות - 19יד חרוצים 

 מגדל הנביאים - 2ח'ורי  :חיפה

 9יהושע הצורף  :באר שבע

 : כל הארץקווים מזדמנים

2.  

1.3 

 

 לנושא מרכיבי השירות 

נבקש להבהיר האם נידרש  .א

המציע לספק נתב ) ציוד 

( כחלק   CPE Layer 3קצה 

 מהשירות ? 

נבקש להבהיר כי באחריות  .ב

או  Firewallהמזמין לספק 

כל אמצעי הגנה אחר הנדרש 

על פי הגדרתו או הגדרת 

גורם רגולטורי אליו הוא 

 כפוף בנושא הגנת סייבר. 

היה והתשובה הינה חיובית   .ג

ד לכל קו האם נתב אח -

אותו מספק המציע או נתב 

אחד לכל אתר ) עבור שני 

 הקווים , ראשי וגיבוי ( 

 

 א. אספקת נתב נדרשת בקווי

ADSL מזדמנים בלבד.ו 

 ראו תשובה לס"ק אב. 

 נתב אחד לקו ג.

עד  –בקווים בהם הנושא יידרש  ד.

 כתובות 20
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ציבוריות  IPכמה כתובות  .ד

נידרש לספק יחד עם שירות 

 ? ISPה 

3.  

1.3 

 

 לנושא תשתיות באתרי המזמין :

האם ניתן לקבל את רשימת  .א

האתרים הנוכחית עבורם 

תהייה רלוונטית ההצעה 

 כיום ? 

האם יכול המציע לספק קו  .ב

סימטרי באמצעות תשתית 

 גישה אלחוטית ? 

היות וההצעה הינה כללית  .ג

ולא מוגדרת לאתר מסוים 

של המזמין הרי שבכל מקום 

בו למציע אין תשתית 

רלוונטית יוכל המציע שלא 

לספק את הקו הנדרש על פי 

בחירתו וכך יהא רשאי 

המזמין לפנות לספק כשיר 

אחר ? אנא הבהרתכם 

בנושא וכן מבוקש להבין 

האם הגשת הצעת מחיר לקו 

להעמיד תחייב את הספק 

תשתית הנדסית ? או שאין 

מחויבות כזו ובעת אי 

התכנות תשתית יפנה 

 המזמין לספק נוסף ? 

נבקש להבהיר כי קווים  .ד

סימטריים יסופקו כאמור על 

בסיס תשתיות תמסורת ) 

 מטרו ( קיימות של המציע . 

נבקש להבהיר כי תשתיות  .ה

סימטריות יהיו מבוססות -א

  HOT( או   xDSLבזק ) 

 Cableכבלים )  בשירותי

Modem   בלבד ככל שאלו )

 

 לעיל. 1ראו תשובה לשאלה א. 

 לא. תמסורת פיזית בלבד.ב. 

 ה: -ג, ד ו לעניין ס"ק

פי סוג קו הצעת המחיר תהא ל 

חובה להציע מחיר אין אתר, וולפי 

 לכל סוגי הקווים והאתרים.
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קיימות וניתנות לאספקה 

באתר המזמין. כלומר 

המזמין לא יוכל לדרוש קו 

תמסורת במקום בו נידרש 

קו סימטרי במידה וזה לא 

מסופק על ידי בזק או חברת 

 הכבלים. 

4.  
1.3.1 

נבקש להבהיר את כתובות אתרי 

 התאגיד אליהם מתייחסת ההצעה, 

 לעיל. 1ראו תשובה לשאלה 

5.  

1.7 

נתיבים שונים, לא  2האם ניתן לספק 

, בקווי תמסורת LAST MILEכולל 

 סימטריים בלבד ? 

בקווי  שוניםניתן לספק שני נתיבים 

 תמסורת סימטריים.

6.  
1.7 

נבקשכם במקום המילים: "קו מכל 

 סוג" לרשום "שני קווים מכל סוג".

 רישת הסעיף תתוקן כדלקמן: 

הספק  ככל שיידרש, יספק "...

הזוכה לאספקת קו מכל סוג, 

לתאגיד שני  יידרש לספק

נתיבים שונים )האחד ראשי 

 והשני גיבוי(, ...."

7.  

1.7 

במידה והמזמין יבקש להזמין שני 

קווים מאתר א' לאתר ב'  ויבקש 

לקבלם בשרידות מרבית , יבחן כל 

אתר לגופו ותינתן השרידות 

 המכסימלית האפשרית.

8.  

3.1 

נבקשכם לקבוע כי מועד האחרון 

עבודה ימי  7להגשת הצעות יחול 

לאחר פרסום התשובות לשאלות 

 הבהרה ע"י התאגיד.

 הואהמועד האחרון להגשת הצעות 

 .12:00בשעה  3.3.2019יום 

9.  

5.2.4 

למיטב ידיעתנו, ניתן לספק השירות 

נשוא המכרז באמצעות בנדל, ללא 

. אי לכך נבקשכם ISPצורך ברישיון 

לבטל דרישת סעיף זה. נבקש לציין כי 

לולה למנוע דחיית בקשתנו זו ע

 השתתפות חברתנו במכרז הנדון.

 ראו הודעה בדבר שינוי תנאי הסף.

10.  

5.2.6 

לאחר המילה "המציע" נבקשכם 

להוסיף את המילים: "או ספק משנה 

 מטעמו".

 לעיל. 9ראו תשובה לשאלה 
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11.  

5.2.7 

 364נבקש להבהיר כי השירות יינתן 

ימים בשנה ) כל ימות השנה למעט 

 יום כיפור ( 

 לעיל. 9תשובה לשאלה ראו 

 

12.  

5.2.7 

 מקובל. –בעניין הקווים הסימטריים 

 –סימטריים -בעניין הקווים הא

המוקד הייעודי ללקוחות עסקיים 

-8:00ה בין השעות -פועל בימים א

. 8:00-14:00וביום ו' בשעות  19:00

בשאר הימים והשעות תינתן תמיכה 

 ע"י מוקד משולב.

 לא יחול שינוי בסעיף.

13.  

9.10  +

5.2.3  +

5.2.4 

עקב אילוצים רגולטוריים שירותי 

מסופקים  ISP -התשתית ושירותי ה

ע"י תאגידים נפרדים. נבקש להגיש 

 הצעתנו כשני גופים שונים. 

 לעיל. 9ראו תשובה לשאלה 

למכרז יובהר כי:  9.10לעניין סעיף 

אין להגיש הצעה משותפת למספר 

גורמים, אולם ניתן לספק חלק 

באמצעות ספקי מהשירותים 

 משנה.

14.  
6.1.8 

נבקשכם לאפשר צירוף עמוד ראשון 

 של הרישיון.

 הסעיף בוטל.

15.  

6.1.9 

למיטב ידיעתנו, ניתן לספק השירות 

נשוא המכרז באמצעות בנדל, ללא 

. אי לכך נבקשכם  ISPצורך ברישיון 

לבטל דרישת סעיף זה. נבקש לציין כי 

דחיית בקשתנו זו עלולה למנוע 

 השתתפות חברתנו במכרז הנדון.

 לעיל. 9ראו תשובה לשאלה 

 

16.  
9.10 

נבקשכם למחוק את המשפט: "אין 

 להגיש הצעה משותפת למספר גופים".

 לעיל. 13ראו תשובה לשאלה 

17.  

10.1 

שינוי נא להוסיף "אלא אם חל 

במחירי השירות, כפי שבא לידי ביטוי 

 במחירוני הספק".

 לא יחול שינוי בסעיף.
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18.  

10.2 

נא לשנות ל"אלא אם לא ניתן יהיה 

לאור שינוי במחירי השירות, כפי שבא 

 לידי ביטוי במחירוני הספק".

 לא יחול שינוי בסעיף.

19.  
13.5.2 

נבקש להבהיר כי ביקור באתרי 

 להסכמתםלקוחות יהיה כפוף 

 מקובל

 (2)4( + טופס מס' 1)4טופס מס'  -נספח א'  

20.  

 5-ו 4

נבקש להוסיף הסתייגות כי השירות 

ימים בשבוע  7שעות ביממה,  24פעיל 

 למעט יום כיפור

 עודכן בנספח

 הצעת מחיר –נספח ב' 

21.  

נספח ב' 

הצעת 

 המחיר

האם יש אפשרות לקבל כתב כמויות 

ע"פ קצבים נדרשים בכל קטגוריה 

 סימטרי( ?-)סימטרי/א

תשתית + ספק  –קווים סימטריים 

(Bundle:) 

M500 X 1 

M100 X 4 

M50 X   3 

M10  X 13 

תשתית +  –סימטריים -קווים א

 (:Bundleספק )

M5/M200 X 4 

M5/M50   X 5 

 תשתית: –קווים סימטריים 

M3/M100 X 20 

 (:ISPספק ) –סימטריים -קווים א

M3/M100 X 20 
כי אין בכמויות אלו יובהר ויודגש 

משום התחייבות מצד התאגיד 

 לכמויות כלשהו אם בכלל.
22.  

נספח ב' 

הצעת 

 המחיר

האם בקווים הסימטריים נדרש 

לספק נתב בקצה ? במידה וכן, האם 

יש דרישה לסוג מסוים ומהם 

 הדרישות הטכניות?

 לא נדרש נתב בקצה.
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23.  
נספח ב' 

הצעת 

 המחיר

-לקווים א IPבעניין כתובות 

אחת   IPסימטריים. האם כתובת 

קבועה לכל  קו מספיקה? במידה 

 ולא, כמה כתובות נדרש ?

 אחת קבועה.כתובת מספיקה 

24.  
 נבקש להוסיף עמודת דמי התקנה. בטבלה

. לעניין זה לא יחול שינוי בטבלה

 המציע יגלם עלויות אלו בהצעתו.

25.  

- 

נבקש כי המחירים המוצעים יהיו 

 4.4בהתאם לסעיף  צמודים למדד 

 בהסכם.

 לא יחול שינוי בסעיף. 

 להסכם יבוטל. 4.4.2סעיף 

 בציוד?  NATהאם נדרש לבצע  נספח ב'  .26
 י התאגידיד-להקו ע אפיוןבתלוי 

 הסכם –נספח ג' 

27.  

4.3.4 

זמני הטיפול בתקלה ע"פ סעיף זה 

 מתייחסים לקווים סימטריים בלבד.

סימטריים -זמני הטיפול בקווים א

של תקלה משביתה יהיו עד  במקרה

שעות מרגע פנייה לשירות. ובכלל  24

ין אינו שצו -SLAטיפול בתקלה ב –

כולל תקלות של שבר סיב. האם 

 מקובל?

סיום הטיפול הסעיף יתוקן כך ש

-בתקלה משביתה בקווים א

שעות  24סימטריים יהיה עד 

 מקבלת הודעה על התקלה.

28.  

4.4.1 

לא ניתן שנבקש להבהיר כי מאחר 

להתחייב למשך הזמן לסיום הטיפול 

בתקלה, במקום "תקופת תיקון" 

בכותרת הטבלה יירשם "זמן 

 לתחילת טיפול". 

 לא יחול שינוי בסעיף

29.  

4.4.1 

סעיף זה אינו מקובל. לא ניתן 

להתחייב לפתור את התקלה תוך 

פרקי זמן מוגדרים מראש. במרבית 

המקרים, תקלות הקשורות לשירותי 

גישה לאינטרנט נובעות מתקלות 

תשתית, ואין כלל בשליטת הספק. 

כמו כן, ייתכן שהתקלה נובעת מציוד 

או תשתית באתר הלקוח. ניתן 

 יחול שינוי בסעיף.לא 
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 להתחייב שהספק יתחיל טיפול

בתקלה בתוך פרק זמן מוגדר, 

ולקבוע פיצויים אם לא יעמוד 

בזמנים אלו, אך אין זה מקובל 

 לקבוע פיצויים לסיום טיפול בתקלה.

לחלופין, נבקש לקבוע כי הספק לא 

יהיה אחראי לעיכוב בפתרון תקלות 

שאינן מצויות בשליטתו, אלא 

בשליטת ספק התשתית, או הנובעות 

 מתקלות באתר המזמין.

30.  

4.4.1 

נבקש לקבוע כי סך הפיצויים 

המצטברים בחודש לא יעלה על סך 

מסך התמורה לספק  15%-השווה ל

 באותו חודש.

 לא יחול שינוי בסעיף.

31.  
8 

נבקש לאשר סעיף של ניגוד עניינים 

 בלבד

 לא יחול שינוי.

32.  

9.5 

 

ם ונבקש לשנות את הנוסח: "התשל

בתנאי תשלום יבוצע כנגד חשבונית 

מיום הפקת החשבונית  30ש+

באמצעות אמצעי תשלום הו"ק או ו

 "כ"א

פי הנהוג -התשלום יבוצע על

בתאגיד בהוראת קבע או בהעברה 

 בנקאית, לפי החלטת התאגיד.

 

33.  

10 

נבקש להבהיר שקיזוז כאמור ייעשה 

בכפוף למתן הודעה מנומקת בכתב 

 לספק, ומתן אפשרות להגיב.

זאת בהודעה ולסעיף יתווסף: "

 ימי עבודה". 5בכתב של 

34.  

10 

נא להוסיף "על פי כל דין ובמתן 

הודעה על כך מראש ובכתב לספק 

 ואפשרות להתגונן".

 לעיל. 33ראו תשובה לשאלה 

35.  

11 

נבקש לקבוע תקרה לנזקים עקיפים 

עד גובה היקף ההתקשרות הכולל וכן 

"ד חלוט של סשהתשלום יבוצע לפ

 בימ"ש מוסמך

 שינוי בסעיף.לא יחול 
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36.  

11.1 

נבקש להבהיר כי כמקובל בהסכמים 

הכוללים מתן שירותי תקשורת, 

 אחריות הספק תהא לפי דין.

 לא יחול שינוי בסעיף.

37.  

11.1 

בשירותים בתחום המחשוב 

והתקשורת מקובל כי הספק אינו 

 אחראי לנזקים עקיפים ותוצאתיים

)ובכלל זאת הפסד הכנסה, אבדן 

נתונים וכיו"ב(. הגבלת האחריות 

נדרשת מאחר ששירותים מסוג זה 

חווים מעצם טיבם תקלות שונות 

שאינן בהכרח בשליטתו של הספק 

ו/או שלא ניתן להתחייב למנוע אותן. 

משכך, נהוג לפטור את הספק 

מאחריות לנזקים עקיפים שעלולים 

 להתרחש בגינן.

ש להבהיר כי על אף לפיכך, נבק

האמור בכל מקום אחר בהסכם זה, 

הספק לא יהיה אחראי בשום מקרה 

לנזקים עקיפים, נלווים או 

 תוצאתיים.

 לא יחול שינוי בסעיף.

38.  

11.1 

בשירותים בתחום המחשוב 

והתקשורת מקובל להגביל את 

האחריות הנזיקית של הספק לסכום 

פרופורציונאלי לתמורת העסקה. 

והנזקים העלולים זאת, מאחר 

להיווצר בשל תקלות במערכות 

מחשוב ותקשורת הינם בעלי 

פוטנציאל נזיקי לא מוגבל, וכן לאור 

העובדה ששירותי מחשוב חווים 

תקלות כאלה מעצם טבען, ואין 

אפשרות למנוע אותן לגמרי. אחריות 

לא מוגבלת מהווה חשיפה וסיכון 

שאינם מצדיקים, מבחינה כלכלית, 

 את העסקה.

 לא יחול שינוי בסעיף.
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פיכך, נבקש לקבוע כי אחריותו של ל

הספק לכל נזק שעלול להיגרם בקשר 

לשירותים, למעט נזק לגוף ולרכוש, 

תוגבל לסכום השווה לסך התמורה 

החודשים  12-בששולמה לספק בפועל 

 שקדמו לאירוע הנזק.

39.  

11.1 

יש לשנות את האחריות המלאה 

המחוקק נתן לאחריות על פי דין, שכן, 

דעתו לאחריות ספקי התקשורת כפי 

שבא לידי ביטוי בחוק התקשורת. נא 

 להשמיט את המילים "מכל סיבה".

 לא יחול שינוי בסעיף.

40.  

11.2 

נא להשמיט את המילה "עקיפה" 

להוסיף בסוף הפסקה "ובלבד 

 שאחריות זו קיימת על פי דין".

 לא יחול שינוי בסעיף.

41.  

11.3 

המילים "עקיפה" נא להשמיט את 

ו"מיד" נא להוסיף "התאגיד לא 

יורשה להתפשר בכל תביעה כאמור 

מבלי לקבל לכך את הסכמת הספק 

 מראש ובכתב".

 לא יחול שינוי בסעיף.

42.  

11.3 

נבקש להבהיר שחובת הספק לשפות 

את המזמין בגין כל תביעה, מכל 

סיבה שהיא, תהיה כפופה לתנאים 

 הבאים: 

לתביעות הספק יהיה אחראי  .1

 שבאחריותו על פי דין.

ניהול התביעה תימסר באופן  .2

מלא ובלעדי לידי הספק, 

והמזמין ישתף פעולה עם הספק 

 בהגנה מפני התביעה.

חובת שיפוי תהיה אך ורק כנגד  .3

פסק דין חלוט או הסכם פשרה 

שקיבל את הסכמת הספק 

 מראש.

חובת השיפוי כפופה למגבלות  .4

 האחריות שנקבעו בהסכם זה.

 לא יחול שינוי בסעיף.
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י הוצאות משפט ושכ"ט לגב .5

עו"ד, השיפוי יהיה בגין הוצאות 

 סבירות בלבד.

43.  

13.1 

זכות ביטול תתאפשר רק לאחר מתן 

יום מראש ובכתב על כך  60הודעה של 

 ואפשרות להתגונן, כמקובל בשוק.

 לא יחול שינוי בסעיף.

44.  
13.2.1 

נא להוסיף "ובלבד שניתנה הודעה על 

 ובכתב".כך מראש 

 לא יחול שינוי בסעיף.

45.  
13.2.1 

ימים לתיקון  7נבקש פרק זמן של 

 הפרה יסודית, בטרם ביטול ההסכם.

46.  

13.2.2 

יום לתיקון  30נבקש פרק זמן של 

הפרה שאיננה יסודית, בטרם ביטול 

 ההסכם.

 לא יחול שינוי בסעיף.

47.  

13.2.3 

יש להבהיר כי העברת בעלות ו/או 

מיזוג לא יהיו רכישת שליטה ו/או 

הסבה לצורך סעיף זה ולא ידרשו את 

 הסכמת הספק לכך.

 לא יחול שינוי בסעיף.

 לא יחול שינוי בסעיף. נא להשמיט את הסיפא. 13.4  .48

49.  

14.3 

נא להוסיף "ובלבד שנגרם כתוצאה 

ישירה ממעשה של הספק וקמה 

 אחריות לספק על פי דין".

 לא יחול שינוי בסעיף.

50.  

14.3 

שחובת הספק לשפות  נבקש להבהיר

את המזמין בגין תביעות הנוגעות 

להפרת זכויות קניין רוחני על ידי 

 השירותים כפופה לתנאים הבאים:

במקרה שהשירותים מפרים, או 

עלולים להפר, זכויות קניין רוחני של 

צד שלישי, יהיה הספק רשאי לנקוט 

( 1באחת מאפשרויות הבאות: )

להחליף את הרכיבים המפרים 

בים באיכות שאיננה פחותה, ברכי

 לא יחול שינוי בסעיף.
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שאין בשימוש שלהם משום הפרה; 

( לרכוש עבור המזמין את הזכות 2)

להשתמש ברכיבים אלו. אם 

האפשרויות האמורות אינן אפשריות 

מבחינה מסחרית סבירה, יהיה 

הספק רשאי לסיים את ההתקשרות, 

והספק יחזיר למזמין את התמורה 

 שקיבל עבור שירותים אלו.

בלה על ידי המזמין במקרה שהתק

תביעת הפרת קניין רוחני של צד 

שלישי על ידי שירותי הספק, ישפה 

הספק את המזמין בכפוף לתנאים 

( המזמין יודיע לספק 1הבאים: )

בהקדם האפשרי אודות תביעה 

כאמור, ויאפשר לו להתגונן מפניה; 

( ההגנה תנוהל באופן בלעדי לידי 2)

הספק, והמזמין ישתף פעולה עם 

ק בהגנה מפני התביעה, על הספ

( חובת שיפוי תהיה 3חשבון הספק; )

אך ורק כנגד פסק דין שלא עוכב 

ביצועו או הסכם פשרה שקיבל את 

 הסכמת הספק מראש.

מובהר כי הספק אינו אחראי להפרת 

זכויות קניין רוחני של צד שלישי 

( ההפרה נובעת 1בנסיבות הבאות: )

מרכיבים שלא סופקו על ידי הספק; 

( ההפרה נובעת משימוש על ידי 2)

המזמין בניגוד להוראות השימוש של 

הספק או יצרן הציוד, או כל שינוי או 

מודיפיקציה שבוצעה על ידי המזמין 

בשירותים או בציוד, או שבוצע על 

( 3ידי הספק לבקשת המזמין; )

הספק הודיע למזמין על שינויים, 

עדכונים או שדרוגים שיש לבצע 



 

                                                                     

 תשובה פירוט השאלה סעיף מס"ד

בציוד, והמזמין נמנע בשירותים או 

 מלבצע שינויים אלו.

51.  

15 

   הנבקש להחריג תאגידים בקבוצ

ונבקש שהתאגיד יצטרך לנמק 

החלטתו שתהיה מסיבות ענייניות 

 ורלוונטיות בלבד.

כל מקרה  לא יחול שינוי בסעיף.

 יבחן לגופו.

52.  

15.1 

נא להשמיט סיפא ולהוסיף "סירוב זה 

סבירים בלבד". כמו כן,  יהא מטעמים

יש להבהיר כי העברת בעלות ו/או 

רכישת שליטה ו/או מיזוג לא יהיו 

הסבה לצורך סעיף זה ולא ידרשו את 

 הסכמת הספק לכך.

 לעיל.  51ראו תשובה לשאלה 

53.  

15.1 

נבקש להבהיר שאין באמור בסעיף 

זה בכדי למנוע המחאת ההסכם 

לחברה אם, חברה אחות או חברה 

ארגון של קבוצת -במסגרת רהבת 

 החברות עליה נמנה הספק.

 לעיל.  51ראו תשובה לשאלה 

 
 

 א:.31יתווסף למכרז סעיף 

, וזאת במהלך החודשים         44בנוסף, יסופקו שירותים לאתר התאגיד במודיעין, צלע ההר "

 ."פי צרכי התאגיד-, עלהקרובים

 

 :להסכם 6.3ולסיפת סעיף  למכרז 2.4יתווסף לסיפת סעיף 

 . "או ככל שיחול שינוי במיקום אחד או יותר מאתרי התאגיד"

 

 :1.9יתווסף למכרז סעיף 

הספקת שירותי גישה לאינטרנט יהיו באמצעות המציע או ספקי משנה מטעמו הרשאים לספק "

 ."את השירותים והמחזיקים ברישוי הנדרש ממשרד התקשורת

 

 :3.5סעיף  להסכםיתווסף 

גישה לאינטרנט יהיו באמצעות הספק או ספקי משנה מטעמו הרשאים לספק  הספקת שירותי"

 ."את השירותים והמחזיקים ברישוי הנדרש ממשרד התקשורת

 

 

 



 

                                                                     

 

 

 מובהר כי: 

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

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

 מהמכרז.

השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד  .3

ובכל מסמך רשמי אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד 

 במסגרת המכרז.

גבי המסמכים -הלב מופנית למסמכי המכרז המעודכנים, יש להגיש את ההצעות על תשומת .4

 להיפסל. עלולה מעודכנים הלא המסמכים גבי על שתוגש הצעההמעודכנים. 

ידו -המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .5

 בכל עמוד.

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 איילת אלינסון          

 רכזת ועדת המכרזים                 
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