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 אישור עו"ד על פרטי המציע, התאגדות ומורשי חתימה( 4נספח ב')

 לכבוד
 המוסד לביטוח לאומי

 217רחוב יפו 
  ירושלים

 2202( 1520מס' מ)שלבי -דומכרז פומבי  הנדון:

 המציע :שם  .1

 :ההתאגדותסוג  .2

 רישום:התאריך  .3

 :תאגיד ברשם הרלוונטימספר  .4

 פרטי איש קשר .5

 :כתובת שם:

 : פקס : טלפון דוא"ל: 

 פרטי מורשי חתימה .6

שם 

מורשה 

 החתימה

לעניין 

 מכרז זה

 דוגמת חתימה אצל המציעתפקיד  מס' תעודת הזהות

    

    

    

 בעיגול(. )יש להקיף       לחוד / ביחד : הנ"ל מוסמכים להתחייב בשם המציע

 בכבוד רב,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם מורשה חתימה

_________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 הנני מאשר את הפרטים לעיל אודות המציע.

 בברכה,

___________________ 

 תאריך

___________________ 

 שם עו"ד

_________________ 

 מס' רישיון

___________________ 

 כתובת

___________________ 

 טלפון  

_________________ 

 העו"דחתימה וחותמת 
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ה .א ל ה נ  מ

ז תאריכים .1 ריכו  טבלת 

לוח הזמנים לעריכת המכרז: 1.1  להלן 

 התאריכים הפעילויות

 28.8.2022 פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט

תאריך אחרון לקבלת שאלות הבהרה מאת 

 המציעים
27.10.2022 

תאריך אחרון למענה המוסד לביטוח לאומי 

 לשאלות הבהרה
22.12.2022 

 אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזיםתאריך 
 22.1.2023עד ליום 

 12:00בשעה 

 23.7.2023 תוקף ההצעה

ם  1.2 בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרי במקרה של סתירה 

בלבד. זו  בטבלה  , קובעים התאריכים  בגוף המכרז פיעים   המו

ם  1.3 הביטוח הלאומי רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטי

ד  עו כל  ן להגשת ההצעות,  זה לדחות את המועד האחרו ובכלל  לעיל, 

הודעה בדבר דחיה כאמור תפורסם באתר  זה.  מועד  לא חלף 

באחריות המציע להתעדכן מעת   . של הביטוח הלאומי האינטרנט 

לפני המ  , ן לעת באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי ועד האחרו

ו/או  לגבי דחיות מועדים  זה,  וגם בסמוך למועד  צעות  להגשת ה

ו/או הבהרות שיחולו במסגרת  הודעות  ו/או  ויים  נ ו/או שי נים  עדכו

ה  יישמעו בכל טענ לא  בתנאי הסף. מציעים  י  ו נ ההליך לרבות שי

געת לאי ויים לרבות -הנו נ נים, שי במועדים, עדכו של דחיות  ידיעה 

והודעות   שפורסמו באתר האינטרנט כאמור. בתנאי הסף 

נקבה  1.4 ן  זכר או בלשו ן  כי בכל המכרז כל האמור בלשו מובהר בזאת 

 אף המין השני במשמע. –

  














































































































































































































