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 סיכום מפגש מציעים 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

 .המכרזהמשמעות שניתנה להם במסמכי  אאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהלהלן אלא אם יאמר  .1.1

 יהוו חלק ממסמכי המכרז.המציעים רק תשובות לשאלות הבהרה שישלחו בכתב על ידי החברה לכל  .1.1

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

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

 .כל עמודתחתית כשהם חתומים ב )ככל שמצורפים( המצורפים אליו

 כללי -10:00, שעה 201811/5/ שני שנערך ביוםמקדים" מפגש "סיכום  .1

 מחלקת רכש והתקשרויות. –הקמה, יואב קלמפרר אגף  -חיים מוסקוביץ  החברה: ציגינ 1.1

במסמכי  , המפורטים בהרחבההבאיםהנושאים  , בתמצית,בפני המשתתפים ווצגבמהלך המפגש ה 1.1

 .המכרז

 .הצגה כללית של החברה והסביבה בה היא עובדת 1.1.1

 .הצגה של סוגי פרויקטים אותם מבצעת החברה 1.1.1

 . ת לחץבדגש על ההבדל בין קו אורכי לתחנה או מתקן הפחת ,שלבי ביצוע של הפרויקטים 1.1.1

 .שגרת העבודה של הפרויקטים השונים 1.1.2

 .בקרה תקציביתו בטיחות, בקרת איכות 1.1.2

הבנת מפרטי השירותים , המכרז בעניין החשיבות של קריאת כל מסמכי משתתפיםהובהר ל 1.1.2

  .ועמידה בדרישות הסף המכרזאופן הגשת ההצעות בהתאם לדרישות  הנספחים להסכם,

. 10/11/1018 -בכתב עד למועד האחרון להגשת הבהרות שנקבע לשלוח יש לשאלות והבהרות  1.1.2

 במסגרת המכרז.חייבו י רק תשובות רשמיות שתמסור החברה בכתב
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 אישור קבלה

 

 מכרז פומבי להקמת מאגר ספקים –מקדים מפגש סיכום אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 
 ( INGL/TENDER/2018/06)של מערכת הולכת הגז הטבעי  ניהול ופיקוח צמוד לפרויקטיםרותי ילמתן ש

ניין, כאילו נכלל בהם לכל דבר וע המכרזחלק ממסמכי  וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה "(מכרזה)להלן: "
 מלכתחילה. 

 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________

 


