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לרכישת פוליסות ביטוח עבור המכון הלאומי למצוינות  2021/23מכרז פומבי מס'  :הנדון
 1מסמך הבהרות מס'  – בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

 עדכונים למסמכי המכרז 

 עדכון מועדים  .1

  - ו  "מכון וינגייט)להלן: "  המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט 
 מבקש לעדכן כי מועדי המכרז עודכנו, כמפורט בטבלה שלהלן:  (,"המכון"

 מועד אירוע

 12:00בשעה   2021ליוני,  1, 'יום ג מועד פרסום ההזמנה 

הבהרה   שאלות  להגשת  האחרון  המועד 
 12:00בשעה   2021ליוני,  8, 'יום ג המציעים מטעם 

 12:00בשעה  2021ליוני,  21, 'יום ב המועד האחרון להגשת ההצעות  

   2021ביולי,  21, 'יום ה מועד תוקף ההצעה  

 רשות  – סיור מציעים .2

המציעים  רשות.    – מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד לסיור מציעים  מכון וינגייט  
)להלן:   13:00בשעה  2021ביוני,   09ביום ד',  במכון וינגייט יתקיים ש סיור רשאים להגיע ל

 . 054-2476877 :, במס'הילה גיגיהגב' לתיאום הגעה יש ליצור קשר עם   "(.סיור המציעים"

 חובת השתתפות   כלהמציעים, וכי אין    בקשתהמציעים מתקיים לסיור  לב כי  התשומת  
 .בסיור המציעים

 כללי  .3

כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך זה ייחשבו כאילו נכללו   .3.1
 במסמכי המכרז מלכתחילה אלא אם נאמר אחרת.  

לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי   .3.2
 המכרז.  

אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב, או בכל דרך אחרת,   .3.3
על ידי מי מטעמם של המכון או של ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או  

רז לרבות כל הפירושים  צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכ 
וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך זה בלבד ובמסמכי ההבהרות הנוספים  

 שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.  

על   .3.4 גוברות  הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו 
המכרז  במסמכי  ההוראות  האמור  בין  סתירה  של  כמפורט  .  במקרה  למעט 

ובתוקף  במפורש במסמ שינוי  ללא  יישארו  הוראות המכרז  יתר  זה,  ך הבהרות 
 מלא.

על המשתתפים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בתחתית   .3.5
 כל עמוד בחותמת ובחתימת המשתתף.

 

 
  

 בכבוד רב,  
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורט  מכון וינגייט
 


