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

  או גלים מילימטריםו/תשתית סיבים אופטיים 
  עמ' 4 -סה"כ

   5מסמך הבהרות מס' 

מצ"ב טופס טכי לסיוע בהגשת הצעה מלאה. מובהר כי האמור בטופס איו  ,חיות המציעיםלו
  גורע מהוראות המכרז ומדרישותיו, ומחובת המשתתפים לוודא הגשה לפי דרישות המכרז. 

  

  להלן הבהרות יזומות מטעם ועדת המכרזים המשותפת:

 מס' 
 סעיףו עמ'

 במכרז
 שאלה/ הערה

  תשובה

  
1  
  

  

  הבהרה יזומה 

  
 באר טוביה אזוריתמועצה 

ת ולכיש מצטרפומועצה אזורית 
 תבזאת למכרז המשותף, ומהוו

חלק בלתי פרד ממו 
  ומהוראותיו. 

  
רצ"ב למסמך זה תוספת 
לטבלת אזורי הפרישה 

    .ט'1שבספח 
  

ככל שאזור מסוים ר כי המוב
כלשהי בתחום רשות מקומית 

בטבלה  מופיעאיו  שבמכרז
ייחשב עדיין ט', 1שבספח 

האזור החסר כאמור כחלק 
לצורך הרלווטיים מהאזורים 

 המכרז.  

  
2  
  

  

  הבהרה יזומה

  
תשומת לב המשתתפים לכך 

יש להגיש את  שבמכרז זה
טופס הצעת המחיר 

(עליה  במעטפה סגורה
 יירשם מספר המכרז בלבד)

אותה יש לשים בתוך מעטפת 
ההצעה הכוללת את יתר מסמכי 

  המכרז. 
  

  להוראות המכרז.  9.1ראו סע' 
  
  

  

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

  

  בברכה,     

  אופיר עלוה רוקטלי          

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

  שם ישוב מספר איזור מלא
אזור 

  אזור פריסה (בזק)  תמרוץ

   מועצה אזורית לכיש

 X  אחוזם 8210001

  X אמציה 230001

   בני דקלים 

  X זוהר 440001

 X  יד נתן 7750001

   כרמי קטיף 

 X  לכיש  240001 

 X  מנוחה  20300001 

 X נהורה 3090001

  X נוגה 550001

   נטע 

  X ניר ח"ן 110001

  X עוצם 320001

 X  שדה דוד 360001

 X   שדה משה 180001

 X  שחר 70001

  X שקף 12330001

 X  תלמים 8140001

      

     מועצה אזורית באר טוביה

 X    אביגדור

 X    אורות

 X    אחווה

 X    אמונים

 X    באר טוביה

 X    בית עזרא

 X    בצרון

 X    גבעתי

 X    חצב

  X   חצור

 X    ינון

 X    כפר אחים

 X    כפר ורבורג

 X    נווה מבטח

 X    ניר בנים

 X    עזר

 X    עזריקם

 X    ערוגות

 X    שדה עוזיה

 X    שתולים

 X    תימורים

 X    תלמי יחיאל



3  

 

 (Check List)רשימת מסמכים להגשה במכרז 

לוחיות המציעים להלן רשימת המסמכים שעליהם להגיש. רשימה זו איה פוטרת את המציעים מקריאת 
ללא יוצא מן הכלל ולפי הרשום  -מסמכי המכרז, מבחיה מדוקדקת של תאיהם ומעמידה בתאים אלה 

בר יג - התאמה בין האמור ברשימה זו לבין מסמכי המכרז - במכרז בלבד. במקרה של סתירה ו/או אי
  .האמור במסמכי המכרז

סעיף בספח  √

 א'

 מס' תאור המסמך

 תאי סף

 5.1  +6.16 
תעודת התאגדות ותדפיס פרטי תאגיד מעודכן מרשם התאגידים 

 הרלווטי

1.  

 5.2  
מפ"א כללי או רישיון כללי אחוד מפ"א  ממשרד התקשורת מסוג רישיון

(תשתית)) או רישיון ייח (לרבות למתן שירותי בזק פים ארציים ייחים 
  מיוחד לאספקת שירותי תשתית פס רחב של משרד התקשורת

2.   

 5.3  
  הוכחת יסיון – מכרזל ב'1ספח תצהיר על גבי הוסח המצ"ב כ

3.   

 5.4  
מחזור  – מכרזל ג'1ספח אישור רו"ח בוסח המצ"ב כהצהרה מטעמו ו

  כספי

4.   

 5.5  +7  
  א'1ספח  ערבות אוטוומית בוסח

5.   

 5.6  
  היעדר הערת "עסק חי" – מכרזל ד'1ספח אישור רו"ח בוסח המצ"ב כ

6.   

 5.7  
  קבלה על רכישת מסמכי המכרז

7.   

  מסמכים וספים

 6.2  
על יהול פקסים כחוק ועל , אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון

דיווח הכסות לרשויות המס, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, 
  1976 –תשל"ו 

8.  

 6.3 
משתתף  תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.

המדווח בתיק איחוד יצרף בוסף לתעודה ה"ל גם אישור של 
רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המאוחד של העוסק הרשום 

 בתעודה ה"ל

9.  

 6.4 
 על שם המציע אישור על יכוי מס במקור או פטור מכך

10.  

 –בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  המציעתצהיר מטעם  6.5 

 למכרז ה'1בספח , על גבי הוסח 1976

11.  

 6.6 
 למכרז ו'1 בספחתיאום הצעות במכרז, על גבי הוסח - תצהיר בדבר אי

12.  

הצהרת המציע בדבר היעדר זיקה לחבר מועצה/ עובד רשות (ביחס לכלל  6.7 

 למכרז ז'1בספח הרשויות), על גבי הוסח 

13.  

 6.8 
   –ליקוד איכות ההצעה 

האפשרות המוצעת א' להסכם בדבר 2פירוט כדרש במפרט שבספח 
ט 4יעמוד בתאים שקבעו בסעיף הפתרון . לסיון תוכן פוגעי באיטרט

14.  
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(אתרים ותכים פוגעיים באיטרט) בחוק התקשורת (בזק ושידורים), 
  1982- תשמ"ב

 6.9 
   –ליקוד איכות ההצעה 

ציוד הקצה המוצע בבית א' להסכם בדבר 2פירוט כדרש במפרט שבספח 
  הלקוח (תב).

15.  

 6.10 
   –ליקוד איכות ההצעה 

א' להסכם בדבר האפשרות להתחבר 2הצהרה כדרש במפרט שבספח 
היתן לרכישה בישראל (ולא  תב ביתי)לשירותיו באמצעות ציוד קצה (

דרך רכש מחו"ל) ולהתקה עצמאית, והצגת שם המוצר והפיה 
לאישור/צילום מסך של חות/אתר בישראל המאפשרים רכש עצמאי של 

  התב הביתי

16.  

 6.11 
   –ליקוד איכות ההצעה 

א' להסכם של פריסת 2פירוט טכי גרי כולל כדרש במפרט שבספח 
אופטיים ו/או גלים מילימטרים, לפיו יפעל המציע תשתיות סיבים 

הזוכה, אשר יכלול את כל המפורט בסעיפי המשה הרלווטיים בספח 
   .א' להסכם2

  

17.  

 6.12 
   –ליקוד איכות ההצעה 

  למכרזב' 1בספח שתצהיר היקף פרישת סיבים, בתצהיר 

18.  

 6.13  
  למכרז 'ח1 בספחטופס פרטי המציע, על גבי הוסח 

19.  

 6.14  
כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע בתחתית כל עמוד. במידה ודרש 

יאושר / יאומת המסמך  -אישור או אימות רו"ח / עו"ד במסמך מסוים 
  כדרש

20.  

 6.15  
ששלחו, כשהם חתומים בכל  מסמכים שוים) 5( הודעות עדכון והבהרה

  עמוד ועמוד

21.  

 6.18  
  למכרז. 3מסמך אישור עו"ד, בשולי כתב ההצעה 

22.  

  טופס הצעת מחיר

 9.1  
במעטפה סגורה  עליה יירשם  למכרז) 3מסמך הגשת טופס הצעת המחיר (

  מספר המכרז בלבד ואשר תוכס למעטפה הכללית

23.  

 10.1  +10.2 +

  הגשת הצעת מחיר מלאה:  10.3

 GB 1מהירות הורדה של עד   )א

 MB 500מהירות הורדה של עד   )ב

 MB 300מהירות הורדה של עד   )ג

 פעמיים לחיבור הלקוח לשירותי המציע-התקה חדדמי   )ד

מחיר מלא לציוד קצה (תב ביתי). יש לקוב במחיר סופי ומלא   )ה
  ולא במחיר שכירות חודשי וכד'. 

24.  

 


