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 כללי .1

 

 המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. אאלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תה .1.1

 יחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ו .1.1

במסמך זה בלבד ובכל באופן מפורש השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט  .1.1

 .במסגרת המכרז על ידי החברה)ככל שנשלח וישלח( ישלח נשלח ומסמך רשמי אחר ש

רו ולהעבי שבשולי המסמךהאישור חתימה על הנכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות  .1.1

עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל חתום למשרדי החברה מיד עם קבלתו. כמו כן, 

 .כשהם חתומים בכל עמוד אליו )ככל שמצורפים(המסמכים המצורפים 

 

 ותיקוןהבהרה  .1

 

במסגרת המכרז לפנות  כל המעוניין להגיש הצעהעל בזאת כי מובהר  כללי 1
בבקשה לקבלת מסמכי המכרז  frangi@ingl.co.il :ל לכתובת"בדוא

 .השלהג וההסכם המלאים

מסמך המכרז אשר פורסם באתר עליו להגיש הצעה באמצעות אין 
  ."לא להגשה"כיתוב מופיע ה

1 

 

  –למכרז  8 ס'

 מועדי המכרזעדכון 

 :המכרז יעודכנו כדלקמןמועדי 

 הינו כדלקמן: הליךלוח הזמנים ל 1.1

מועד אחרון לבקשת  א
 0051.בשעה  20173.2. מיום  לא יאוחר  הבהרות

המועד האחרון להגשת מלא יאוחר   מועדי הגשת הצעות  ב
 0051.בשעה  3.201716.  יוםב הצעות

 .)למעט ימי ו', שבת, ערבי חג וחג(
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 אישור קבלה

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול מערך  - 1מס' ותיקון אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את הבהרה 
חלק ממסמכי המכרז לכל דבר  בו מהווהוכן, ידוע לנו שכל האמור  INGL/TENDER/2017/05למידה ארגונית 

אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי סבב ניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה. וע
ההצעות הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח 

 .על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד

 

 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________

 


