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 - 1הבהרה מס'  הנדון:
 )להלן: "המכרז"( (33/9/201INGL/TENDER) יועץ ביטחון ומיגוןרותי ילמתן שמכרז פומבי 

 

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

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

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

 .כשהם חתומים בכל עמוד

 

 1מס' הבהרה להלן  .1

  מכרז 1

 הגדרות

 

 1.1 סעיף

 שאלה

 "גוף בטחוני". מהוויםרשות מקומית ו/או משרד ממשלתי  האם

  תשובה

משטרת ישראל, שירות ": כך ,גוף ביטחוני""להזמנה להצעות מגדיר  1.1סעיף 
גוף הביטחון הכללי, המוסד, משרד הביטחון, צה"ל  )לרבות פיקוד העורף( או 

 ".מאובטח המונחה על ידי אחד מהגופים המנחים שלעיל

לפיכך, רשות מקומית ו/או משרד ממשלתי המאובטח בהנחיית אחד הגופים 
 המוזכרים לעיל מהווה "גוף ביטחוני".
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 אישור קבלה
 

 יועץ ביטחון ומיגוןרותי ילמתן שמכרז פומבי  - 1מס' הבהרה אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

(INGL/TENDER/2019/33) ,ניין, כאילו נכלל  וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר וע

 בהם מלכתחילה.

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

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