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 מכרז משתתפי האל: 

 

 להפצת שידורי טלוויזיה באמצעות הלוויין עמוס בעבור תאגיד השידור הישראלי  8/2021מכרז הנדון: 

 2לקט מספר    –תשובות לשאלות הבהרה 

 

 שבנדון: פניה מתכבד בזאת להשיב לשאלות הבהרה שהתקבלו בנוגע ל הישראליתאגיד השידור  

 

המסמך אליו   מס"ד
מתייחסת  

 השאלה 

 תשובות שאלות 

, סעיף  26עמוד  1
 ב7

במכרז מבוקש לצרף את החלטת  
המציע בדבר אישור מורשה חתימה  

לכך   מטעם המציע. תשומת לבכם 
שבחברה )כמו גם בחברות אחרות(  

קיים פרוטוקול זכויות חתימה, 
הכולל את כלל זכויות החתימה של  
החברה. על מנת שלא להעביר אותו  

)כי כולל מידע רב סודי ושאינו  
רלוונטי( נעביר אישור עו"ד של 

החברה בדבר המורשים לחתום 
 מטעמה. 

 

הבקשה מתקבלת. די באישור 

דבר  עורך דין של המציע ב

 המורשים לחתום מטעמו 

מבוקש לוודא כי בשלב זה אין צורך   7.5, סעיף  8עמוד  2
בחתימה על כלל הנספחים )אלא רק  
בר"ת בשולי העמוד(, ובכלל זאת כי  
אין צורך בהמצאת ערבות או נספח  

 ביטוח חתום. 
 

הבקשה מתקבלת. אין צורך  

להמציא ערבות או נספחי ביטוח  

 בשלב זה.  

, סעיף  44עמוד  3
2.5 

תשומת לבכם לכך שרישיונות מטעם  
משרד התקשורת מוגבלים בזמן, וכי  

מועד חידושם חל במהלך תקופת  
 ההסכם עם התאגיד. 

 

 המעודכן.  2.5סעיף ראה נוסח 
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3.1 

למכרז קובע מהם הנספח הטכני 
השירותים שיסופקו. מבוקש לקבוע  

כי הרחבת השירותים מעבר למפורט  
היום בנספח הטכני תהיה בכפוף  

 להסכמת הצדדים.
 

הצעת    –ראה סעיף י' למסמך ד' 

    המחיר. 

האם אפשר לקבל את המכרז בקובץ   כללי  5
WORD  כדי למלא את הפרטים לא ?
 בכתב יד. 

 

בפורמט  יהיה נגיש   5פס וט

WORD  וזאת אך ורק על מנת ,

הפרטים   להקל על אופן השלמת



 

 

בטופס. יובהר כי אין לבצע כל 

שינוי זולת השלמת הפרטים וכי  

מציע שיבחר להשלים טופס  

WORD  יידרש להצהיר כי לא

ביצע תיקונים או שינויים  

   במסמך. 

האם אפשר לקבל טלפון או איש קשר   כללי  6
על מנת לוודא שאכן השליח הגיש את  

 המכרז לתיבה הנכונה? 
 

גשת ההצעות מתבצעת במתקני  ה

בירושלים.  3התאגיד בקומה  

מגיש ההצעה יכול לצלם את  

הגשת ההצעה על ידו. ככל  

שתתקלו בבעיה כלשהו, ניתן 

  לשלוח מייל לרכזת הועדה:

ilayelete@kan.org..  

יכלול   8.2אנו מבקשים כי סעיף   7
הגבלה על האחריות לנזק ישיר, 

 תשלומים חודשיים.   6בתקרה של 

ראה נוסח הבקשה מתקבלת. 

 למסמכי המכרז.  8.2מתוקן סעיף  

 

 

 מובהר כי:  

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

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

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

 

 ר כ ה,   ב ב             

 איילת אלינסון           

 רכזת ועדת המכרזים                  
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