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בבקשה לקבלת רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע מכרזים הועדת  .10.2.2

השלמות ו/או הבהרות בדבר ההצעה, וכן לאפשר הגשת חומר ותיעוד 

נוספים הקשורים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, לרבות הגשת 

אישור שנשמט, תיקון נספח ב' להצעה והגשת מסמכים נוספים בהתאם 

וכדומה ובלבד שהתקיימו תנאי הסף במציע במועד הגשת ההצעות למכרז. 

מפרידה בין תנאי הסף המהותי לבין דרכי ועדת מכרזים ר לעניין זה כי יובה

  הוכחתו.

   סיור קבלנים .11

    באשקלון.  10:00 בשעה 24.03.2021 סיור הקבלנים יתקיים בתאריך

, 10:00בשעה  22.03.2021כניסה, יש לפנות לח"מ עד ליום  ילרישום וקבלת אישור

   proposals@pei.co.ilלכתובת המייל: 

 פיצוי מוסכם .12

    לחברהמוסכם בזה כי בשל כל אחד מסוגי ההפרות המפורטות להלן, ישלם המציע 

"פיצוי מוסכם"),  –ש"ח, כפיצוי קבוע מוסכם ומוערך מראש (להלן  100,000פיצוי עד לגובה של 

הסר ספק מובהר בזה כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות כלשהי ללא צורך בהוכחת נזק. למען 

, לרבות הזכות לפיצוי 1971-לפי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א החברהשל 

נזק גבוה יותר חברה גבוה יותר מסכום הפיצוי המוסכם, היה והפרה כלשהי של המציע גרמה ל

  מסכום הפיצוי המוסכם.

  ו, ו/או לא יקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות.המציע חזר בו מהצעת . 12.1

המציע סירב למלא אחר הדרישות ממנו בעקבות זכייתו במכרז, לרבות ההוראות בדבר  . 12.2

 החתימה על הסכם ההתקשרות, ו/או לא עמד בהתחייבויותיו במלואן ובדייקנות.

ומדים החברה תהיה רשאית לגבות את החוב עפ"י הדין, ובכל האמצעים החוקיים הע . 12.3

לרשותה. כמו כן, ככל שיש לחברה חובות כלשהם כלפי המציע, בין מהתקשרות זו או 

אחרת או בשל כל עילה אחרת, מסכים המציע כי החברה תהיה רשאית לקזז את 

  הפיצוי המוסכם מכל חוב כספי, קיים או עתידי, שיש או יהיה לה כלפי המציע.

  אומדן .13

 במכרז זה נערך אומדן של שווי ההתקשרות, אשר הופקד במעטפה בתיבת  . 13.1

המכרזים. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפסול הצעה הסוטה באופן משמעותי 

  מן האומדן.

 במידה וכל ההצעות שהוגשו למכרז יהיו מרעות עם החברה לעומת האומדן, רשאית  . 13.2


