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מכרז פומבי למערכת קשר אלחוטית הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ל – 1 'מסתיקון  :הנדון

  Push to talk Over Cellular –POC מבוססת תשתית סלולארית

 (03/8INGL/TENDER/201( 

 :כללי

 אחרת, משמעות המונחים הנזכרים במסגרת מסמך זה היא כמשמעותם במסמכיאלא אם נאמר במפורש  .1
 .ההליך

, ויוצאו )ככל שהוצאו ויוצאו( ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה, כמו גם כל תיקון והבהרה שהוצאו .2
. השינויים היחידים מן האמור הינם ההליך יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי

 מסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח, ככל שישלח, מטעם החברה בעתיד.כמפורט ב

 ההליך.למעט אם נאמר במפורש אחרת, שום דבר הנאמר במסגרת מסמך זה אינו גורע מהאמור במסמכי  .3

הנכם מתבקשים לאשר בכתב קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולשולחו חתום לכתובת דוא"ל  .4
 .לצרפו יחד עם המסמכים המצורפים לו, להצעתכם כשתוגשלתו. כמו כן, עליכם ההליך מיד עם קב

 
 למסמכי ההליך:התיקון להלן 

 

 :למסמכי המכרז 1מס'  תיקון .5

 
 מכרז:

 )ג(8סעיף 

 
להלן עדכון של , 5.3.2018ביום  החברהבהמשך להזמנה להשתתף במכרז שפורסמה על ידי 

 :המועדים המפורטים
ועד לא יאוחר מהמועד  09:00-16:00בין השעות  29.4.2018הגשת ההצעות תתבצע החל מיום 

 .16:00בשעה  30.4.2018האחרון להגשת הצעות ביום 
 

 
 
 

   
 כבוד רב, ב   

                                        
                                                                                           נתיבי הגז הטבעי לישראל              

  28.03.2018 
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 ,לכבוד
למערכת קשר אלחוטית מבוססת  פומבי משתתפי מכרז

 תשתית סלולארית
(INGL/TENDER/2018/03) 

 

 03-6270400טל':  
 03-5611321פקס:  

 viner@ingl.co.ilדוא"ל: 
  עתידיםמגדל 

 58177 .ד.ת
 6158101תל אביב 

 
 

 באמצעות דוא"ל
 

http://www.ingl.co.il/
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  אישור קבלה
 

דחיית המועד האחרון להגשת  הודעה על - 1 'תיקון מסה קיבלנו אתאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת כי 
)להלן:  )03/8INGL/TENDER/201) פומבי למערכת קשר אלחוטית מבוססת תשתית סלולארית מכרזהצעות ל

 מההליך לכל דבר ועניין כאילו נכלל בה מלכתחילה. ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק וכן  "(מכרז"ה
 

אנו מאשרים כי השינויים היחידים למסמכי ההליך הינם כמפורט במסמך זה ובכל מסמך רשמי אחר שיישלח, ככל 
 שיישלח מטעם החברה.

 
                          ________________ חותמת: חתימה: ________________  __________________תאריך: 
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