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המשיב

הודעה ובקשה מטעם המשיב
בהתאם להחלטות בית המשפט ה כבד מתכבד המשיב להגיש הודעה ובקשה כדלהלן.

א .הודעה באשר לצירוף מציעים או יצר ים פוט ציאליים להליך
 .1בהמשך להצעת בית המשפט ,לפיה המשיב יעביר לעותרת שמות ופרטי התקשרות של מציעים
פוט ציאליים ,לצורך עדכו ם ב וגע להליך שבכותרת ,המשיב מבקש לעדכן כי אין בידיו מידע
מהימן באשר לכלל הספקים שיש באפשרותם להציע הצעה למכרז ,כלומר למשיב אין דרך
לוודא כי המידע הקיים אצלו באשר לספקים אלו ,הוא ממצה ו"מכסה" את כלל הספקים
האפשריים.
 .2כאמור בתגובה לבקשה לצו בי יים אשר הוגשה לבית המשפט ה כבד כי העותרת אי ה מציע
פוט ציאלי במכרז ,אלא יצרן של חלק מהמוצרים הכלולים בו .בהתאם ו וכח הטע ות שהועלו
בעתירה ,החברות אשר יתכן ויש להם ע יין להשתתף בהליך זה ,הם יצר ים או יבוא ים של
מוצרים דומים שלא זכאים להעדפת תוצרת הארץ ולא המציעים הפוט ציאליים להגשת הצעות
למכרז ,אשר במידה שיזכו בו ישמשו אי טגרטור לאספקת המוצרים והתק תם.
 .3על מ ת לעדכן מציעים פוט ציאלים ובעלי ע יין אחרים בכוו ת המשיב לפרסם הודעה באתר
האי טר ט בו פורסם המכרז ,אשר תכלול מידע ה וגע להגשת העתירה והחלטות ת המשפט
ב וגע לצו הבי יים .כן תכלול המודעה מידע בדבר יכולתם של מציעים פוט ציאליים ובעלי ע יין
כגון יצר ים ויבוא ים ,להגיש בקשה מתאימה להצטרפות להליך .כמו כן להודעה זו יצרף
המשיב את כתב העתירה ותשובת המשיב לבקשה לצו בי יים.
ב .בקשה להקדמת מועד הדיון
 .4בית המשפט ה כבד קבע את מועד הדיון בעתירה ליום .25.3.2021
 .5כאמור בתגובה לצו הבי יים ,החל מיום  .1.1.2021לא קיימת התקשרות מרכזית עבור
תשתיות פסיביות למשרדי הממשלה .בהתאם לכך ,כל משרד אשר דרש לרכוש ולהתקין
תשתיות פסיביות דרש לבצע הליך עצמאי ,דבר הגורם לסרבול רב ועיכוב פרויקטים
בתחום זה ,אשר מהווה דבך חשוב לפעילות השוטפת של משרדי הממשלה ,במיוחד
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בתקופה זו .כמו כן ,היעדר התקשרות מרכזית כאמור עלול להביא להתק ת ציוד ברמות
איכות שו ות ,אשר לא יהיה אחיד אל מול הציוד הקיים כבר במשרדים.
 .6אשר על כן מבוקש כי מועד הדיון בעתירה זו יוקדם במידת האפשר ובהתאם ליומ ו של
בית המשפט ה כבד.

