
 

עמוד 1 מתוך 2 

  
הנדון: הבהרה ותיקון מס 1 – מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ בתקשורת נתונים (מס' 

INGL/TENDER/2019/09) (להלן: "ההזמנה") 
 

1. כללי 
1.1. אלא אם יאמר להלן אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי ההזמנה. 

1.2. ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מההזמנה. 
1.3. השינויים היחידים מן האמור במסמכי ההזמנה הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל 

מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת ההזמנה. 
1.4. עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו כשהם 

חתומים בכל עמוד. 
 

2. הבהרה ותיקון מס' 1 למסמכי ההזמנה 
 

שאלה: 

חברותינו מתמחה בשירותי יעוץ של תקשורת נתונים, בעלת מומחים מנוסים עם 
ניסיון רב בתחום. מבקשים לשנות את התנאי סף 5.2.1.1 ולאפשר בנוסף לתואר 

ראשון בהנדסת חשמל את התארים והתעודות הבאות: 
.a דיפלומה הנדסאי תוכנה 

.b דיפלומה טכנאי תוכנה 
  CCIEהסמכת c.

.d תואר ראשון במדעי המחשב 
.e תואר ראשון בתעשייה וניהול 

.f תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה 
g. ועוד 

תשובה:  

הבקשה נדחתה. 

מסמך הבקשה 
להצעות,  סעיף 

 5.2.1.1
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אישור קבלה 
 

אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס' 1 –  מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ 
בתקשורת נתונים (מס' INGL/TENDER/2019/09) (להלן: "ההזמנה")וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק 
ממסמכי ההזמנה לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים מן האמור 
במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל 

מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, בעתיד. 
 

תאריך: __________________ חתימה: ________________  חותמת: ________________


