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רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים הרשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת   

 ם המפורטים להלן: ההצעות למכרז, בכל התנאי
 

שרותי מפ"א, תקשורת נתונים, שירותי   - 1רשאי להגיש הצעה לפרק  2.1
  תנאיםכל ה, משתתף העומד ב תקשורתאינטרנט ופריסת תשתית גישה ל

 המפורטים להלן: 
 

  למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים תקףכללי רשיון הינו בעל משתתף ה        2.1.1
  או ממשרד התקשורת        

 .למתן שירותי בזקממשרד התקשורת  תקףאחוד רישיון כללי בעל 

  , כאמור.תקףרישיון על המשתתף לצרף להצעתו                               

 העמודים הראשונים של הרישיון(. )ניתן לצרף רק את שני   
 

ככל שהמשתתף אינו בעל רישיון המאפשר לו לספק שירותי גישה לאינטרנט, 
 המשתתף, בנוסח או סמנכ"ל של ף המשתתף להצעתו תצהיר של מנכ"ליצר

הרצ"ב למסמכי המכרז, שבו יפורטו פרטי קבלן המשנה באמצעותו יספק 
המשתתף את השירות הנ"ל וכן העתק מהרשיון התקף למתן שירותי גישה 

 לאינטרנט של אותו קבלן. 
 

תף במכרז וככל מובהר בזאת כי פרטי קבלן המשנה מהווים חלק מהצעת המשת
שפורט שהמשתתף יקבע כזוכה במכרז אין הוא רשאי להחליף את קבלן המשנה 

 .לא באישור, מראש ובכתב, של החברהאבהצעתו 
 

  , משתתף העומד בכל IPשרותי טלפוניה  - 2רשאי להגיש הצעה לפרק  2.2
 התנאים המפורטים להלן:

  
 עבור  מרכזיות טלפוניהן באספקה, התקנה ואחזקה של הינו בעל ניסיוהמשתתף       2.2.1                

 לכל לקוחלפחות שלוחות  150 , בהיקף שללפחות ( לקוחות שונים10עשרה )
 .הגשת הצעות למכרז(למועד ה)עד  2020 – 2017שנים במהלך הכאמור, 

 
מוקד ת לניהול תורים )ואספקה והתקנה של מערכהינו בעל ניסיון במשתתף ה 2.2.2              

עמדות לפחות לכל  15 , בהיקף שללפחות ( לקוחות שונים5חמישה ) עבורטלפוני( 
 .הגשת הצעות למכרז(למועד ה)עד  2020 – 2017לקוח כאמור, במהלך השנים 

 
מנכ"ל לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר של 

 בוצעו השירותים על  הלקוחות עבורם ובו פירוט שלהמשתתף או סמנכ"ל של 
ידי המשתתף, מועדי הביצוע והיקף השלוחות / העמדות לכל לקוח כאמור, 

 בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.  
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 הקמת תשתית תקשורת אלחוטית,  שרותי - 3רשאי להגיש הצעה לפרק  2.3
 העומד בתנאים המפורטים להלן: משתתף

 
  למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים תקףהמשתתף הינו בעל רשיון כללי        2.3.1    

 ממשרד התקשורת      
 או  
 ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. תקףבעל רישיון כללי אחוד  
 או   
 למתן שירותי נ.ס.ר ממשרד התקשורת. תקףבעל רישיון  
 או 
 בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט ממשרד התקשרות. 

                                     
)ניתן לצרף רק את שני  , כאמור. תקףרישיון על המשתתף לצרף להצעתו 

 העמודים הראשונים של הרישיון(.
 

, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת מקורלהצעתו מצורפת ערבות   2.4
הפיקוח על עסקי  ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק

 ש"ח, לפקודת 50,000, לבקשת המשתתף במכרז, על סך של 1981 -הביטוח, התשמ"א 
וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי  20.4.2021 החברה, בתוקף עד ליום

 ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב.
  

העתק או עותק של ערבות  יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או
 כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות.

 
מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת 

 הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.
 

החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד 
 .ו/או חוזה התקשרות במסגרתו יבויותיו על פי תנאי המכרזבהתחי

 
משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים  אישיותהצעת המשתתף תוגש על ידי  2.5

  במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 
 

 
 

 


