אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות
 6מאי2018 ,
סימוכין195342 :
לכבוד
משתתפי מכרז 031-18
הנדון :מכרז  – 031-18מגופים לדלק )להלן "המכרז"(
מסמך הבהרות מספר 1
 .1במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה .להלן התייחסות החברה לשאלות /
בקשות שהתקבלו:
 1.1נתבקשנו :בסעיף  7.2.3להסכם לאספקת טובין שצורף למכרז נכתב" :קנס
כספי – במקרה של אי אספקת המוצרים במועד כולם או מקצתם ,תהא החברה,
בנוסף לאמור לעיל ,זכאית לקנס כספי כפיצוי מוסכם מראש ) (PENALTYומבלי
לגרוע מזכות החברה לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לה כתוצאה
מהאיחור כמפורט:
איחור של עד שבועיים – יוטל קנס בסך של  0.25%מערך ההזמנה בגין כל יום
איחור.
איחור של מעל שבועיים ועד ארבעה ) (4שבועות – יוטל קנס בסך  0.5%מערך
ההזמנה בגין כל יום איחור.
איחור של למעלה מ-ארבעה ) (4שבועות – יוטל קנס בסך  1%עבור כל יום איחור
ועד לתקרה של  20%מערך ההזמנה".
נוסח זה שונה משמעותית מנוסח ההסכם הקודם לאספקת טובין של החברה ,בו
נכתב כי:
"קנס כספי – במקרה של אי אספקת המוצרים במועד ,כולם או מקצתם ,יהיה
המזמין ,בנוסף לאמור לעיל ,זכאי לקנס כספי כמוסכם מראש )(PENALTY
ומבלי לגרוע מזכות המזמין לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו
למזמין כתוצאה מאיחור ,בסך של  25%מערך ההזמנה בגין כל שבוע איחור ועד
לתקרה של  10%מערך ההזמנה".
להלן התייחסות החברה:
הבקשה מתקבלת .סעיף  7.2.3להסכם לאספקת טובין מוחלף בנוסח הבא:
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קנס כספי  -במקרה של אי אספקת המוצרים במועד ,כולם או מקצתם ,יהיה
המזמין ,בנוסף לאמור לעיל ,זכאי לקנס כספי כפיצוי מוסכם מראש )(PENALTY
ומבלי לגרוע מזכות המזמין לתבוע את הנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו
למזמין כתוצאה מאיחור ,בסך של  0.25%מערך ההזמנה בגין כל שבוע איחור
ועד לתקרה של  10%מערך ההזמנה.

 1.2נתבקשנו :ברצוננו לבקש זמן אספקה בארץ – באתר תשתיות יהיה  36שבועות.
להלן התייחסות החברה:
החברה אינה מאשרת זמן אספקה של  36שבועות באתר החברה .מועד
האספקה הנדרש נשאר כפי שצוין במסמכי המכרז.

 .2יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.
 .3מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,הנכם מתבקשים לחתום עליו
ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,
טלמור סלע
מחלקת רכש והתקשרויות
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