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 מענה לשאלות הבהרה נוספות -מכרז למתן שירותי חשבות שכר הנדון: 

 יכלל .1

 

 אלא אם יאמר אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1.1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .1.2

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

 שנשלח וישלח )ככל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת המכרז.מסמך רשמי אחר 

 

 תשובות לשאלות והבהרות .2

 
המסמך  מס'

בקשר אליו 
מופנית 

השאלה 
 /סעיף 

 תשובה פירוט השאלה

הסכם מתן  1
השירותים, 

 -ו 11.7סעיף 
11.9 

משני נתבקשה תוספת הסייג הבא לאחד  
"ובלבד שאם התקבלה אצל החברה  :הסעיפים

הודעה על תביעה או דרישה כאמור מסרה אותה 
לספק עם קבלתה על מנת לאפשר לו להתגונן 
מפניה וכי לא תתפשר עם צד שלישי, אלא לאחר 
קבלת הסכמתו של הספק שתינתן אלא 

 מטעמים סבירים שינומקו". 

תשומת הלב מופנית לכך שסייג  הבקשה נדחית.
ביחס אחריות ושיפוי ניינו שע 14בפרק  זה קבוע

חל גם על תביעות לכל תביעה לפי ההסכם והוא 
  מעביד. -בענייני עובד

 

 1נספח ה' וה' 2
להזמנה 

להציע 
 הצעות

המועמד  תפקיד תיאור מה הכוונה בעמודה "
 ?"המוצע

הגדרת בעמודה זו נדרשים המציעים לפרט את 
חשב השכר תה ליקת שהייהתפקיד הרשמית המדו

ובמידת הצורך להבהיר את תפקידו מטעם המציע 
)ככל שמדובר בטבלה  בשים לב לדרישות המכרז

להוכחת ניסיון חשב השכר המוצע, ההתייחסות 
היא ביחס לחשב השכר המוצע מטעם המציע, 

   – עשמדובר בטבלה להוכחת ניסיון המציככל ו
 (.לחשב אחר מטעמו

 

 בכבוד רב,
 
 הטבעינתיבי הגז 

  

  לכבוד
 משתתפי מכרז למתן שירותי חשבות שכר

 

 לינוי ספקטור פיינברג
  01-6270421 טל':
 01-5611122: 'פקס

  spector@ingl.co.il  :דוא"ל
 

 בדוא"ל 
 
 

 א.נ,

 מבלי לפגוע בזכויות 
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 אישור קבלה

 

 למתן שירותי חשבות שכר פומבי מכרז  –2אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את הבהרה מס' 

INGL/TENDER/2019/26   וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין, כאילו נכלל

מן האמור במסמכי המכרז ומסמכי ההזמנה הינם כמפורט בהם מלכתחילה. אנו מאשרים, כי השינויים היחידים 

במסמך זה בלבד ובתיקונים רשמיים קודמים שנשלחו ו/או בכל מסמך רשמי אחר שישלח על ידי החברה, ככל שישלח, 

 בעתיד.

 

 ________________ חותמת: חתימה: ________________  תאריך: __________________

 

 

 

 

 

 

 

  


