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מכרז פומבי דו שלבי מס' 280/2022
רכישת שירותי ביקורת פנים
מסמך הבהרות מס' 2
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להלן תשובות לשאלות ובקשות הבהרה שהופנו במסגרת המכרז שבנדון.
מובהר כי ,השאלות המפורטות בטבלה להלן ,אינן זהות בהכרח לנוסח השאלות שהוצגו בפועל על ידי
המציעים השונים .תיקוני הנוסח שהוכנסו ,מקום שהוכנסו ,נועדו לתמצת את השאלה ו/או לטשטש
את זהות השואל.
במקרים בהם נשאלה השאלה על ידי יותר ממציע אחד – אפשר שהתשובה מתייחסת לנוסח אחד
מתוך כלל השאלות הדומות שנשאלו.
כל האמור במסמך הבהרות זה יש לראות אותו כחלק ממסמכי המכרז ובכל מקרה בו ההבהרות
משנות ו/או מוסיפות ו/או מתקנות על האמור במסמכי המכרז – יש לראות אותן כגוברות על הוראות
המכרז.
כל מציע הבוחר להגיש הצעה במסגרת המכרז הנדון ,רואים אותו כמי שמסכים לתנאים כפי שהם
מפורטים במסמך הבהרות זה ,וזאת בין אם חתם על המסמך וצירפו להצעתו ובין אם לאו.
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  5לעיל ,חובה על כל מציע לחתום על מסמך זה ולצרפו בשלמותו להצעתו.
הוראות המכרז אשר לא שונו באופן מפורש על ידי האמור במסמך זה ,תעמודנה בתוקפן.
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בהתאם לסעיף  -המציע נדרש הבקשה מתקבלת.
מציע רשאי להגיש המלצות
לצרף המלצות של שלושה
כדרישת הסעיף או לחלופין
גופים מבוקרים .אין זה
מקובל לדרוש מכתבי המלצה להגיש שם ברור של הגוף
עבורו בוצעה העבודה ופרטי
בכתב ומשרדי ממשלה אף
מנועים מלתת מכתבי המלצה איש קשר (טלפון נייד) וועדת
המכרזים תוכל ליצור קשר
כתובים .נבקשכם להחליף
את הדרישה למתן פרטי אנשי לפי שיקול דעתה ,לשם קבלת
המלצה .מובהר כי ,ועדת
קשר בכל אחד מהגופים
המכרזים תהיה רשאית
עימם יהיה ניתן ליצור קשר
לפנות לכל גורם אצל הגוף
לצורך קבלת ההמלצות.
עבורו בוצעה העבודה ולא
בהכרח איש הקשר שפרטיו
נרשמו ע"י המציע.
בברכה,
מיכאל חרל"פ
מנהל הקרן
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