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 - 1מס'  תיקון הנדון:
של מערכת הולכת הגז  ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטיםרותי ילמתן ש מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים

 )להלן: "המכרז"( (INGL/TENDER/2018/06)הטבעי 
 

 
 כללי: .1

 המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. יהאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהלהלן אלא אם יאמר  .1.1

 התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.ההבהרות ו .1.1

רשמי  כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמךהשינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם  .1.1

 ישלח בעתיד.ככל שאחר שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה, 

 האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז, אלא אם יאמר אחרת במפורש. .1.1

חתום למשרדי החברה האישור המצ"ב ולהעבירו באמצעות  הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה .1.1

עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו, . כמו כן, עם קבלתומיד 

 .כשהם חתומים בכל עמוד

 

 1מס'  תיקוןלהלן  .1

 ,מכרז 1

 8.1.1סעיף 

 )תנאי סף(

יוחלף  ."פיקוח וניהולתקף למתן שירותים בתחום   ISO 9001תנאי הסף: "למציע תקן

 בנוסח שלהלן: 

 ".תקף  ISO 9001תקן"למציע 

 מכרז, 1

 8.1.1סעיף 

 )תנאי סף(

 למכרז, בנוסח שלהלן: 8.1.1נוסף תנאי סף חדש, בסעיף 

י לשירותי ניהול ופיקוח( לעבודות שא"המציע ביצע שירותי ניהול ופיקוח צמוד )כקבלן ר

 1מתוך  1)לא כולל מע"מ( לשנה, בלפחות ₪ מיליון  1.1הנדסה אזרחית בהיקף של 

 ".1017 – 1011השנים 

 מכרז,  1

 8.1.1סעיף 

 )תנאי סף(

 7 -מחזור המכירות של המציע משירותי ניהול ופיקוח צמוד לא פחת מתנאי הסף "

 וסח שלהלן:נב יוחלף ".2017 – 2014השנים  4מתוך  3 -ב לשנה₪ מיליון 

 – 2014השנים  4מתוך  3 -ב לשנה₪ מיליון  7 -מחזור המכירות של המציע לא פחת מ"

2017". 

 למכרז. 8.1.1הסר ספק אין שינוי בשאר הוראות תנאי הסף בסעיף למען 

  15/11/2018 
 391262 סימוכין:

 
 :לכבוד

רותי ילמתן ש מכרז פומבי משתתפי 
ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של 

מערכת הולכת הגז הטבעי 
INGL/TENDER/2018/06 

 

 c-tender@ingl.co.ilדוא"ל:  
 11קומה מגדל עתידים 
 קריית עתידים

 6118101 תל אביב ,18177 .ת.ד
www.ingl.co.il 

 
  באמצעות דוא"ל

http://www.ingl.co.il/
http://www.ingl.co.il/
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 מכרז, 1

 10.1סעיף 

 הסעיף יוחלף בנוסח שלהלן:

בשירותי ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים, אשר  העוסק למציעהמכרז ימסרו  מסמכי"

  ."תקף ISO 9001 תקן ברשותו לפיו מסמךהציג לחברה 

 

                                                                                             

 בכבוד רב,                                                                                                                        

 

 נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 
 
 

 אישור קבלה
 

למתן מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים  - 1מס'  תיקוןאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

וכן, ידוע , (INGL/TENDER/2018/06ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטים של מערכת הולכת הגז הטבעי )רותי יש

 כאילו נכלל  בהם מלכתחילה.ניין, לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר וע

אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים 

 קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד.
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