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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  2017מאי  25 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

בחוזה למתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח סייבר להתקשרות  0707201//000093/מס'  הליך: הנדון
  רשות שדות התעופה עבור

  2הבהרה מספר 

, כי את המשתתפים במכרז מעדכנתהרשות  ,שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 22.4 סעיף להוראות בהתאם
מציע שבחר לצפות בטופס ההצעה לביטוח סייבר (שאלון סייבר) באמצעות אתר האינטרנט המאובטח של הרשות 

צרף להצעתו את המסמך המצ"ב , עליו ללהצעתו) הטופס הנ"ללצרף עותק מלהדפיס ו(ועל כן אין באפשרותו 
  ידי מורשה חתימה במציע, ומאומת כדין.- להבהרה זו, כשהוא חתום על 1כנספח 

  

  

  

  הברכב

   איתי אחוואל
  לוגיסטיקה אגף, קניין
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  אחראית ביטוחים -    איה אבן טוב

  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן
  רא"ג סייבר ואבטחת מידע -    רועי לאופר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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  1 נספח

  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
להתקשרות  2017/070/0093/00פומבי מס' מכרז ל ,שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]בשמו המלא של התאגיד כפי 

, עבור רשות שדות התעופה (להלן: CYBERלמתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח בחוזה 
 "המכרז").

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי  הנני משמש כ________________ במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  . ת נשוא תצהיריאת העובדו

באמצעות אתר האינטרנט של  צפינו בטופס ההצעה לביטוח סייבר (שאלון סייבר)אני מצהיר בזאת, כי  .3
  למכרז הובאו בחשבון הפרטים והנתונים המפורטים בטופס הנ"ל. בהצעת המציעהרשות, וכי 

  הצהרה זו באה במקום צירוף שאלון הסייבר חתום להצעת המציע. .4

  . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .5

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו וכי יהיה צפוי לעונשים 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
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