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 כללי .1

 .המכרזאחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי להלן אלא אם יאמר  .1.1

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

הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך  המכרזהשינויים היחידים מן האמור במסמכי  .1.3

 .המכרזל שנשלח וישלח( על ידי החברה במסגרת רשמי אחר שנשלח וישלח )ככ

עליכם לצרף להצעתכם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים )ככל שמצורפים( אליו כשהם  .1.4

 .חתומים בכל עמוד

 

 המכרזלמסמכי  2מס'  ותיקון הבהרה .1

 
 מספר
 שאלה

 מסמך
 וסעיף

 תשובה השאלה פירוט

 הסכם  .1
 סעיף
13.1 

 באחריות יישא שהספק להבהיר נבקש
, וכי דין פי על באחריותו שהינם לנזקים

 השווה לסכוםאחריות זו תהיה מוגבלת 
שלושת ב לספק ששולמה התמורה לסך

למועד קרות  קדמוש השירות חודשי
 .הנזק אירוע

 

 : להסכם 13.1 לסעיף מתוקן נוסח להלן

 או/ו גוף נזק לרבות, נזק לכל בלעדית אחראי הספק"
 למי או/ו ישראל למדינת או/ו לחברה שיגרם, רכוש

 כל או/ו לספק לרבות כלשהו' ג לצד או/ו מטעמם
 או/ו ממעשה כתוצאה, העניין לפי, מטעמו הבא

 הבאים או/ו ידו על השירותים בביצוע הקשור מחדל
 מי או/ו עבודתו מטיב הנובעים זה ובכלל מטעמו
 עשה בהם החלקים או/ו החומרים מטיב או/ו מטעמו
, השירותים מתן לצורך שימוש מטעמו מי או/ו הספק

 לגרוע כדי באמור אין. דין פי על באחריותו ושהינם
 ביצוע בשל שנגרם כאמור נזק כל לתקן הספק מחובת

 ובאופן חשבונו על מטעמו או/ו ידו על השירותים
 לשביעות מלא לתיקון עד וברציפות ביותר היעיל
, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. החברה של המלא רצונה

 לסך השווהלסכום  מוגבלת תהא הספק אחריות
 השירות חודשישלושת ב לספק ששולמה התמורה

 "..הנזק אירועלמועד קרות  קדמוש
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 אישור קבלה

 

 תשתית למתן שירותימכרז פומבי   – 2מס'  ותיקון הבהרהאנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי קיבלנו את 

לכל דבר ועניין, כאילו נכלל  בהם הזמנה וכן, ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק ממסמכי ה לאינטרנט וגישה

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

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