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משתתפים במכרז
באמצעות דוא"ל

הנדון :הבהרה ותיקון מס' - 2
מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ וניהול פרויקטים בתחום המימן (( )INGL/TENDER/2022/11להלן:
"המכרז")
 .1כללי:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5

אלא אם יאמר להלן אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהיה המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
ההבהרות ו/או התיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט במסמך זה בלבד ו/או בכל מסמך רשמי אחר
שנשלח ו/או שישלח על ידי החברה ,ככל שישלח בעתיד.
האמור במסגרת מסמך זה אינו גורע מן האמור במסמכי המכרז ,אלא אם יאמר אחרת במפורש.
הינכם מתבקשים לאשר קבלת מסמך זה באמצעות האישור המצ"ב ולהעבירו חתום למשרדי החברה מיד
עם קבלתו .כמו כן ,עליכם לצרף מסמך זה להצעתכם יחד עם כל המסמכים המצורפים אליו ,כשהם
חתומים בכל עמוד.

 .2להלן הבהרה מס' 2
.1

תנאי סף

2

מועדים

שאלה
על פי סעיף  6.3.1על היועץ להיות ,בין היתר ,בוגר תואר ראשון בהנדסת מכונות או
הנדסה כימית או הנדסה אזרחית ,או תואר הנדסי אחר רלוונטי ,נודה על אישורכם
כי יועץ בעל דיפלומה דוקטורט (תואר שלישי ) בכימיה  ,עונה על דרישת סף זו.
תשובה
תואר בכימיה אינו עונה על תנאי הסף ,יחד עם זאת החברה רואה לנכון לעדכן את תנאי
הסף כך שיכלול גם תואר בכימיה ובפיזיקה ,כדלקמן:
"בוגר תואר ראשון או שני באחד התחומים הבאים :הנדסת מכונות ,הנדסה כימית,
הנדסה אזרחית ,כימיה ,פיזיקה או תואר הנדסי אחר רלוונטי".
להלן עדכון של המועדים המפורטים בסעיף  9.1למכרז:
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה עד ליום  31.3.2022בשעה .12:00
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה עד ליום  12.4.2022בשעה .12:00
בכבוד רב,
נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

עמוד  1מתוך 2

נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ,בניין  ,8קרית עתידים ,ת.ד ,58177 .תל אביב6158101 ,

www.ingl.co.il

אישור קבלה
אנו ,החתומים מטה ,מאשרים בזאת ,כי קיבלנו את הבהרה ותיקון מס'  – 2מכרז פומבי למתן שירותי יעוץ וניהול
פרויקט בתחום המימן (( )INGL/TENDER/2022/11להלן" :המכרז") וכן ,ידוע לנו שכל האמור בו מהווה חלק
ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין ,כאילו נכלל בהם מלכתחילה.
אנו מאשרים ,כי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז 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________________ :
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