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הרינו להודיע בזה כלהלן:
 .1סעיף  12לכתב ההזמנה יעודכן כך שבסיפא לסעיף תתווסף הבהרה כלהלן:
"על קלינאי התקשורת לראות לנגד עיניהם אך את חובתם המקצועית והאתית ולהתאים
מכשיר שמיעה שהתאם לרצונות ולצרכים של האדם.
הכללית תבחין בין חריגה מתניית ההתפלגות שיסודה בצרכי האמת של המבוטחים
ובמשאלות ליבם (שלא תיחשב הפרה) לבין חריגה שיסודה במניעים זרים ,או בחריגה
שיסודה שיקולים תועלתניים ,או במניעים תועלתניים".
ניתן לעין בנוסח המעודכן של כל מסמכי המכרז בכתובתhttps://www.clalit.co.il/:
.he/info/tenders/Pages/public_refui.aspx
 .2המועד המעודכן להגשת הצעות במכרז זה נקבע ליום  08/09/2019עד השעה .12:00
 .3יש להפקיד את מעטפות ההצעה בתיבה המיועדת לכך במשרדי הכללית ,רח' ארלוזורוב
 ,115תל-אביב ,בקומת הכניסה ,מול עמדת המודיעין ,לא יאוחר מיום 08/09/2019
בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות
בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע
להגשת ההצעות.
שירותי בריאות כללית
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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