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                1/2021 'מס משותף מכרז
פרישת אספקת שירותי גישה לרשת האינטרנט במהירויות גבוהות באמצעות ל

 או גלים מילימטריםו/תשתית סיבים אופטיים 
 

 עמ' 7 -סה"כ
 

 2מסמך הבהרות מס' 

דחיית המועד האחרון להגשת ועדת המכרזים המשותפת מודיעה על 

 .12:00עד לשעה  2021.107. -', הה , כך שיחול ביוםהצעות במכרז

  .14:00כפועל יוצא, מועד פתיחת המעטפות נדחה לאותו יום, בשעה 
של ערבות המכרז כפי שנקבע הנדרש במועד תוקפה  לא חל שינוילמען הסר ספק, בשלב זה 

 במסמכי המכרז. 

 

הבהרה שאלות הגשת דחיית המועד האחרון לבנוסף, ועדת המכרזים המשותפת מודיעה על 

. את שאלות ההבהרה יש 0016:בשעה  2021.919. -ה . המועד המעודכן הנו עד ליום א'למכרז

 להוראות למשתתפים ובאופן הרשום שם.  8להעביר למען הקבוע בסעיף 

 

 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן הבהרות יזומות מטעם ועדת המכרזים המשותפת:

 

 מס' 
 סעיףו עמ'

 במכרז
 שאלה/ הערה

 תשובה
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 הבהרה יזומה 

 
מקומיות הרשויות הלהלן 

 למכרז המשותף שהצטרפו
ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו 

 : ומהוראותיו
 

עיריית עכו;  עיריית נשר;
 ;מועצה אזורית עמק המעיינות

מועצה  ;מועצה אזורית אלונה
, עיריית רהט; מקומית ירוחם

 .מועצה מקומית אליכין
 

רצ"ב למסמך זה תוספת 
אזורי הפרישה לטבלת 

   .ט'1שבנספח 
הרצ"ב כוללת אזורים הטבלה 

 נוספים במועצות אזוריות
, בנוסף לאלו ובני שמעון מנשה

 שפורסמו בחוברת המכרז. 
 

ככל שאזור מסוים ר כי המוב
בתחום רשות מקומית 

 מופיעשהצטרפה למכרז אינו 
עדיין ט', 1בטבלה שבנספח 

ייחשב האזור החסר כאמור 
הרלוונטיים כחלק מהאזורים 

 לצורך המכרז.  
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 מס' 
 סעיףו עמ'

 במכרז
 שאלה/ הערה

 תשובה
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 הבהרה יזומה

 
מועצה אזורית חוף הכרמל 
אינה חלק מהרשויות 

מכרז אשר חברו להמקומיות 
, ורישומה במכרז משותף זה

  נעשה בשוגג. 
לפיכך מועצה אזורית חוף 
הכרמל נמחקת בזאת ממסמכי 

 ט'. 1המכרז, לרבות מנספח 
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 6עמוד 
 2.5סעיף 
 
/ 

 
 47עמוד 

 3.7סעיפים 
 3.8-ו

הרשויות המקומיות מזמינות המכרז 
מבקשות להבהיר ולאשר כי זוכים 
במכרז יהיו רשאים לתכנן ולעשות 
שימוש  בתשתיות ונכסים ציבוריים 

מבני  –לטובת הפריסה, ובכלל זה 
ציבור, תשתיות ציבוריות, ריהוט 

 רחוב, עמודי תאורה וכו'

 
 לחוזה.  3.8 -3.7ראו סעיפים 

 
גם דרישת הפתרון הטכני ראו 

הגנרי שעל המציעים להגיש 
במסגרת הצעתם, כמפורט 

א' 2, חלק א' בנספח 4בסעיף 
להסכם ; וכן הצורך בהצגת 
ארכיטקטורה ותכנון הרשת 
טרם פרישתה כמפורט בסעיף 

 א' להסכם.2א', חלק ב' בנספח 
 

מובהר כי לאור האמור לעיל, 
יתן הרשויות אינן יכולות ל

, וכל כמבוקשה גורפת הבהר
תכנית בתחום אזור תיבחן בפני 

ולגופה, תוך ניסיון להקל  עצמה
 . על כמה שניתן על המציע
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 7עמוד 
 5.1סעיף 

השתתפות מציע במכרז  נבקש לאפשר
אמצעות מיזם משותף של שתי ב

 חברות, וזאת מהטעמים הבאים:

התמודדות מציעים באמצעות  .א
המבנה המשפטי של מיזם משותף 
מהווה חלופה מוכרת ונהוגה 
במכרזים והליכים תחרותיים 
מסוג זה אשר עומדת בקנה אחד 
עם מטרות ההליך התחרותי 

 ומטרותיו. 
בפרויקטים בהיקף רחב כמו  .ב

הפרויקט מושא המכרז שבנדון, 
מתן אפשרות להתמודדות 

יבה באמצעות מיזם משותף מרח
את מעגל המציעים 
הפוטנציאליים, מה שמוביל 
לשיפור התחרות ואיכות השירות 

 אשר ניתן למזמין השירותים. 
למען הסר ספק, במקרה של מציע 
המתמודד כמיזם משותף של שתי 

הניסיון/תנאי הסף המבוקשים  -חברות
במכרז יכולים שיוצגו על ידי אחת 
מהחברות, ובתנאי שיחד כמיזם 

 כל תנאי הסף הדרושים. משותף יוצגו

 הבקשה נדחית.
 

מבלי לגרוע מהאמור, אין 
מניעה שהמציע, העומד בעצמו 
בכל תנאי הסף, יחבור לגוף 
משפטי נוסף לצורך ביצוע חלק 
מהעבודות / השירותים, בכפוף 
לקיומם של הרישיונות 

לאותו  והאישורים הנדרשים
ביצוע גוף משפטי נוסף לצורך 
 ר.  העבודות/השירותים כאמו

 
התקשרות כאמור תעשה 
במישרין בין המציע לגוף 

ואינה גורעת  המשפטי הנוסף
 מחובותיו של המציע. 
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 מס' 
 סעיףו עמ'

 במכרז
 שאלה/ הערה

 תשובה
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 7עמוד 
 5.2סעיף 

כך  ,נבקש לעדכן את נוסח הסעיף
שיכלול גם מציעים שהגישו בקשה 
לקבלת רישיונות כאמור על פי דין 

 והליך קבלת הרישיונות טרם הושלם. 

 

יובהר כי עדכון תנאי הסף כאמור 
יאפשר הרחבת מעגל המציעים והכל 

 בהלימה מלאה למטרות המכרז.   

למען הסר ספק, אין בעדכון זה בכדי 
לגרוע מהניסיון הקודם המינימאלי 

 הנדרש להצגה מהמציעים.
 

הבקשה נדחית, מאחר 
קיומו של רישיון הדרישה לו

במועד הגשת ההצעות כבר תקף 
 דין. הלפי  תמתחייב למכרז

6  

פקח על טיב תכנון הרשת שתיפרס ממי 
 קבעו מה טוב ומה נכון?יולפי מה 

לפי ואשר את תכנון המערכת מ  מי
 איזה אמות מידה?

האם כל ספק . כמות הלקוחות גדולה
ידרש למוקד שרות? לכמות טכנאים 

 מינימלית?
מה נדרש ברמה הכספית מכל ספק? 

 תקלות?מערך גביה, מערך למעקב 

 
המכרז והוראותיו אינם גורעים 

הרישיונות מתנאי ומדרישות 
למתן  ל משרד התקשרותש

בעלי רישיון  . השירותים
הוראות הרישיון , לפי מחויבים

שלהם, בתוכניות פריסה, תכנון 
מערכת, מענה במוקד שירות 
לקוחות, מערך גביה, מערך 

 .טכנאים וכו'
 

ככל שהמכרז כולל מובהר כי 
או  מסוימת העולהדרישה 

 –הרישיון  תנאיעל  מוסיפה
 תחול אף היא על הזוכים.

בנספח כן, ראו הוראות -כמו
   א' להסכם.2

7 
 6.17-ו 5.1

להוראות 
 למשתתפים

במקום  ,מורשים להגשת הצעותהלענין 
אחד דרשתם תאגיד ובאחר ציינתם גם 

 עוסק מורשה

 
מאפשר  5.1בסעיף תנאי הסף 

כדין השתתפות תאגיד רשום 
בישראל, ואישיות משפטית 

בדרישה זו לא חל . בלבדשכזו 
  כל שינוי. 

 
להוראות  6.17סעיף 

  למשתתפים ימחק.
  

8  

 
שיון מטעם משרד התקשורת ירדרישת 

מונעת הגשת הצעות על ידי גוף או 
ת הנדרשות יוהרכב של גוף עם המיומנו

  להקמת מערך כזה.
 
ם הגוף המבצע מוכר ע"י כל הרשויות א

לביצוע עבודות מסוג זה ברחבי 
המדינה למה שלא תתנו להם את 

  הזכות להשתתף במכרז כזה? 

 לעיל.  5ראו מענה בסעיף 
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 מס' 
 סעיףו עמ'

 במכרז
 שאלה/ הערה

 תשובה

משרד שיון ישם אף אחד לא דורש ר
  .התקשורת

גם כאן אין עניין מול משרד התקשורת 
הרי כל גוף שמבצע יצטרך להתקשר 
 עם ספק חיצוני לצורך קבלת "חיבור"

 .לרשת
 
 

 .משרד התקשורתלהם יש אישור 
למבצע צריכה להיות היכולת לקבל 

 .שרות כזה מהספק
 

 

 

 .03-6938266 בטלפון (סומך-בראשמשרד עו"ד )"ד איתן בראש עולפרטים נוספים: 

 
 

 בברכה,     

 אופיר עלוה רוקטלי          

 ועדת המכרזים המשותפת שבת ראשיו        
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 ט'1תוספת לטבלת אזורי הפרישה שבנספח 

 

 קוד ישוב שם ישוב מספר איזור מלא

אזור 

 תמרוץ

אזור פריסה 

 )בזק(

         עיריית נשר

   X 2500 נשר 25000001

 X   2500 נשר 25000002

 X   2500 נשר 25000003

 X   2500 נשר 25000004

 X   2500 נשר 25000005

 X   2500 נשר 25000006

 X   2500 נשר 25000007

          

          

         עיריית עכו

 X   7600 עכו 76000011

 X   7600 עכו 76000012

 X   7600 עכו 76000013

 X   7600 עכו 76000014

 X   7600 עכו 76000015

 X   7600 עכו 76000021

 X   7600 עכו 76000022

 X   7600 עכו 76000023

 X   7600 עכו 76000024

 X   7600 עכו 76000025

 X   7600 עכו 76000026

 X   7600 עכו 76000031

 X   7600 עכו 76000032

   X 7600 עכו 76000033

   X 7600 עכו 76000034

 X   7600 עכו 76000035

          

          

         מועצה אזורית אלונה

   X 679 אביאל 6790001

   X 360 גבעת ניל"י 3600001

   X 773 עמיקם 7730001

          

          



6 
 

         מועצה מקומית ירוחם

 X   831 ירוחם 8310001

          

     

         עיריית רהט

   X 1161 רהט 11610001

   X 1161 רהט 11610002

   X 1161 רהט 11610003

   X 1161 רהט 11610004

   X 1161 רהט 11610005

   X 1161 רהט 11610006

   X 1161 רהט 11610007

   X 1161 רהט 11610008

   X 1161 רהט 11610009

   X 1161 רהט 11610010

   X 1161 רהט 11610011

          

     

מועצה אזורית עמק 
         המעיינות

   X  265 בית יוסף 2650001

   X  305 גשר 3050001

   X  343 חמדיה 3430001

   X  295 כפר רופין 2950001

   X  1282 מירב 12820001

 X    48 מנחמיה 480001

   X  298 מסילות 2980001

   X  272 מעוז חיים 2720001

   X  1127 מעלה גלבוע 11270001

   X  590 נווה אור 5900001

   X  296 נווה איתן 2960001

   X  256 דוד )תל עמל(ניר  2560001

   X  383 עין הנצי"ב 3830001

   X  854 רחוב 8540001

   X  437 רשפים 4370001

   X  304 שדה אליהו 3040001

   X  259 שדה נחום 2590001

   X  2057 שדי תרומות 20570001

   X  439 שלוחות 4390001

   X  1283 תל תאומים 12830001

     

     

     מועצה מקומית אליכין

 X  410 אליכין 410001
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 מועצה אזורית מנשה

     )תוספת(

  X 1247 קציר 12470001

 X  868 אלוני יצחק 8680001

     

     

מועצה אזורית בני שמעון 

     )תוספת(

  X 1344 גבעות בר 13440001

 


