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  כ"א תמוז תשפ"א
01/07/2021  

  269314סימוכין: 
  

  

בשיטת  –במסוף אשקלון דרום  9למתן שירותי תכנון, רכש והקמת מיכל  - 21/150מכרז/חוזה מס'  :הנדון

  ביצוע-רכש-תכנון

 
  -אנרגיה בע"מ (להלן: "המזמין") מתכבדת בזאת להודיע כדלהלן:חברת תשתיות 

  
  : 16.3שינוי תנאי סף  .1

  
השנים שקדמו למועד הגש ההצעות  5) במהלך Major Repair by API 653למציע ניסיון מוכח בשיפוץ ("   

בדק וחזר לכשירות כמיכל מ"ק לפחות, ובעל גג צף חיצוני אשר נ 30,000במכרז, של מיכל אחד בנפח של 
השנים  10ארה"ב, או לחילופין למציע ניסיון מוכח בהקמה במהלך  API 653לאחסון דלק, ואושר ע"י בודק 

שקדמו למועד הגשת ההצעות במכרז, של מיכל אחד לפחות, לאחסון דלק גולמי או תזקיקים, בעל גג צף חיצוני 
  מ"ק לפחות".  30,000, בנפח  של 650APIעל פי תקן  

  
  : 9.1שינוי תנאי סף  .2

  
 ימי לוח".  365"תקופת הביצוע להקמת המיכל הינה   

  
  

  : 20.2שינוי תנאי סף  .3
  

"בהתאם לאחריותו של המציע לעמידה בלוחות הזמנים אשר נקבעו לפרויקט, ישלם המציע לידי החברה פיצוי   
בהשלמתו הסופית של הפרויקט ומסירתו במצב  יום 30עיכוב של עד דולר ארה"ב בגין  50,000כספי, בסך של 
 30דולר בגין עיכוב של כל  70,000לעיל, וכן סך נוסף של  9.1לעומת המועד אשר נקבע בסעיף  תפעולי מלא

יום נוספים בהשלמתו הסופית של הפרויקט ומסירתו במצב תפעולי מלא לידי החברה לאחר קבלת אישורה 
לא נגרם על ידי החברה), כאשר בגין כל חודש עיכוב נוסף ישולם על ידי המציע סך נוסף של  (ובלבד שהעיכוב

דולר באופן מצטבר וללא הגבלת סכום. במקרה של עיכוב במסירה אשר אינו מסתיים בחודש מלא,  70,000
עיכוב, יחושב גובה הקנס שישולם על ידי המציע באופן יחסי מתוך הסך שנקבע עבור פרק הזמן בו חל ה

  בהתאם למשך העיכוב". 
  

  : 20.4שינוי תנאי סף  .4
  

"במקרה בו ישלים המציע את הפרויקט וימסור אותו לידי החברה, במצב תפעולי מלא, לאחר קבלת אישורה,   
דולר  50,000לעיל, יהיה המציע זכאי לתשלום בונוס בסך של  9.1יום מוקדם מהמועד אשר נקבע בסעיף  30

יום נוספים בהשלמתו הסופית של  30דולר בגין הקדמה של כל  70,000ך נוסף של ארה"ב, וכן לתשלום ס
הפרויקט ומסירתו במצב תפעולי מלא לידי החברה לאחר קבלת אישורה (ובלבד שההקדמה לא נבעה 
מהפחתה של היקף העבודות הנדרש). במקרה של הקדמה במסירה אשר אינו מסתיים בחודש מלא, יחושב 

לם לידי המציע באופן יחסי מתוך הסך שנקבע עבור פרק הזמן בו חלה ההקדמה, בהתאם גובה הבונוס שישו
לתקופת ההקדמה. מובהר, כי המציע לא יהיה זכאי לתשלום הבונוס במקרה בו המיכל ייכשל בביצוע הבדיקה 

 ההידרוסטטית". 
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מציע אשר לא השתתף במפגש מציעים קודם אשר נערך במסגרת המכרז, רשאי לפנות לחברה עד ליום  .5

בבקשה , contractsbid@pei.co.ilבאמצעות דואר אלקטרוני לכתובת:  בבוקר 11:00בשעה  06.07.2021
 לקיים מפגש מציעים. 

 על המציע לציין בפנייתו את פרטי המציע ואיש הקשר מטעמו, לרבות כתובת דוא"ל של איש הקשר. 
מיועד למציעים אשר לא השתתפו במפגש במידה שיוחלט על קיום מפגש מציעים נוסף, הרי שמפגש זה יהיה 

 קודם שנערך במסגרת המכרז.   
 כמו כן, חלה חובה  להירשם למכרז המופיע באתר החברה על מנת לקבל עדכונים. 

  
  בהתאם לכך להלן לוחות הזמנים המעודכנים למכרז:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מסמך זה הוא תוספת למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד מן המכרז. 
 על המציע לחתום על מסמך הבהרות זה ולצרפו להצעה.

  
  

  

  
(למציע שלא השתתף במפגש מציעים קודם  פניה להשתתפות בסיור קבלניםהמועד האחרון ל

  בבוקר.  11:00עד השעה  06.07.2021 :בלבד)
  

  בבוקר.  10:00עד השעה  11.07.2021שאלות הבהרה: 
  

 . 15.07.2021המועד האחרון להגשת ההצעות (נדחה): 
 


