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במרפאות ובמתקני מחוז צפון של שירותי בריאות כללית
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בהמשך לפרסום מכרז שבנדון מיום  24.05.2020הרנו להודיעכם:
 Wנספח הצעת המחיר – נספח ד' ,עמ'  43בתנאים המיוחדים – מובהר כי במסגרת כתב
הכמויות המצורף לנספח הצעת המחיר על המציעים לציין מחיר לטון קירור אחד
לשנה.
 Wנספח הצעת המחיר – נספח ד' חל שינוי בסעיף  - 4המציעים אינם נדרשים לסכום
את הצעתם .ראו סעיף  4מעודכן וכתב כמויות מעודכן.
 Wראו נספח הצעת מחיר מעודכן (נספח ד') וכתב כמויות מעודכן – יש להגיש את
נספח הצעת המחיר (נספח ד') ואת כתב הכמויות המעודכנים בעת הגשת ההצעות.
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  16.06.2021עד השעה .12:00
מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור ,מאתר האינטרנט
שכתובתו  www.clalit.org.ilזאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת .את הצעתו
הכספית בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם
בחתימה ידנית וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית
במערכת  sourcingvisionבכתובת .https://account.sourcingvision.com
* האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע
מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית – מכרזים פומביים בינוי WWW.clalit.org.il

בהמשך לפרסום מכרז שבנדון מיום  24.05.2020הרנו להודיעכם:
 Wנספח הצעת המחיר – נספח ד' ,עמ'  43בתנאים המיוחדים – מובהר כי במסגרת כתב
הכמויות המצורף לנספח הצעת המחיר על המציעים לציין מחיר לטון קירור אחד
לשנה.
 Wנספח הצעת המחיר – נספח ד' חל שינוי בסעיף  - 4המציעים אינם נדרשים לסכום
את הצעתם .ראו סעיף  4מעודכן וכתב כמויות מעודכן.
 Wראו נספח הצעת מחיר מעודכן (נספח ד') וכתב כמויות מעודכן – יש להגיש את
נספח הצעת המחיר (נספח ד') ואת כתב הכמויות המעודכנים בעת הגשת ההצעות.
מועד הגשת ההצעות נדחה ליום  16.06.2021עד השעה .12:00
מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור ,מאתר האינטרנט
שכתובתו  www.clalit.org.ilזאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת .את הצעתו
הכספית בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם
בחתימה ידנית וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית
במערכת  sourcingvisionבכתובת .https://account.sourcingvision.com
* האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע
מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית – מכרזים פומביים בינוי WWW.clalit.org.il

