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 2019, יולי  18

 221542סימוכין: 

 לכבוד

 19-030משתתפי מכרז 

 

 )להלן "המכרז"( תכנון, ייצור ואספקת לוחות בקרה  – 19-030מכרז הנדון: 

 2מסמך הבהרות מספר 

 

במסגרת המכרז שבנדון נשאלנו שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות / בקשות  .1

 שהתקבלו: 

 התייחסותנו נשאלנו / התבקשנו

נבקש להגביל סעיף זה,  –פיצוי מוסכם  12.3סעיף 

כך שלא כל חריגה ממועדי האספקה תהווה הפרת 

חוזה. לכל הפחות, נבקש כי תהיה התראה בנושא, 

כמו   ימי עסקים לתיקון ההפרה. 7ל וכן מתן זמן ש

כן, יש להבהיר כי חריגה ממועד האספקה שלא 

בעקבות מעשיו או מחדליו של הספק, לא תהווה 

  הפרה.

 

לנוסח המכרז יוחלף בנוסח הבא:  2.3סעיף 

כל חריגה ממועד האספקה הנדרש, שלא "

כח עליון, תהווה הפרה יסודית של חוזה  שלב

קשרות בין המציע הזוכה ובין החברה, ההת

בפיצוי מוסכם, כמפורט ותזכה את החברה 

שם. מבלי לגרוע מן האמור, בטרם נקיטת 

תפנה החברה למציע הזוכה,  צעדים,

 7בהתראה כי אם ההפרה לא תתוקן בתוך 

 "ימים תפעל על פי זכויותיה בהסכם

, לא סביר כי החברה 13.4נבקש למחוק את סעיף 

תהיה רשאית לעשות התאמות, וככל שהמציע ירצה 

התאמות אלה יהיה חייב בפיצוי לחזור בו בעקבות 

 לדוגמא. 16.3כאמור בסעיף 

לנוסח המכרז יוחלף בנוסח הבא:  13.4סעיף 

החברה שומרת לעצמה לבצע התאמות "

בהסכם שייחתם עם הזוכה, הכל בהתאם 

 לשיקול דעתה, ובהסכמתו של הזוכה".

בתוצאות מסמכי  נבקש לבטל את עלות העיון

המכרז, לא סביר לקבוע סכום כל כך גבוה רק עבור 

 זכות העיון, סכום שנועד לכסות את הוצאות העיון.

 לא מאושר 

 כדלקמן: 3.8, שיהיה סעיף 3אבקש תוספת לסעיף  

"חרף האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, בכל נספחי 
הסכם זה ובכל מסמכי המכרז, חובת הספק 
ואחריותו בכל מקום בו נושא על פי דין באחריות 

 לא מאושר 
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ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה, כפופה 
( התקבל פס"ד 1לתנאים המצטברים דלהלן: )
( החברה הודיעה 2שביצועו לא עוכב המורה כן )

ל תביעה או דרישה כאמור מיד עם לספק על כ
לנהל את   היוודע לה על כך ואפשר לחברה

ההגנה ולא התפשר בשמה ובמקומה ללא אישור 
( בשום מקרה הספק 3של הספק מראש ובכתב )

לא ישא בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות 
כלכליים וכן בגין מעשה ו/או מחדל של החברה 

בסעיף זה,  על אף האמור  (4ו/או מי מטעמה )
ועל אף כל הוראה אחרות במכרז ו/או בהסכם 
זה, על נספחיו, מוסכם בזאת מפורשות כי 
אחריותו של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים 
ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם 
ישא הספק על פי הסכם זה, או על פי דין לא יעלו 

ב בכל מקרה על גובה סכום גבול האחריות הנקו
באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם(, 
לאירוע ולתקופה והחברה פוטרת את הספק 
ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום 
הפיצוי המרבי המצוין לעיל. הוראות סעיף זה 

 יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטול.

 

 מאושר לא .3.6.3נבקש לבטל את סעיף 

וזאת רק לאחר מתן  3.6.4נבקש לתקן את סעיף 

 יום ואפשרות לתיקון ההפרה. 21התראה לספק של 

יוחלף בנוסח  הסכםלנוסח ה 3.6.4סעיף  

"לא מילא הספק אחר התחייבויותיו  הבא:

יה בתקופת האחריות כאמור לעיל, תה

החברה רשאית, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת 

החליפם מזכויותיה, לתקן את המוצרים או ל

בעצמה, ולחייב את הספק בהוצאות התיקון 

ו/או ההחלפה כאמור, וזאת לאחר מתן 

יום, ואפשרות לתקן  14התראה לספק של 

את ההפרה. הספק ישפה את החברה בגין כל 

 ". הוצאה כאמור, מיד עם דרישה

, כך 7.2לבטל או לכל הפחות לתקן את סעיף נבקש 

שמידה ואי האספקה נבעה מסיבות שאינן תלויות 

 בספק, לא יחול הסעיף כלשונו.

: לנוסח ההסכם יוחלף בנוסח הבא 7.2סעיף 

"במקרה של אי אספקת המוצרים במועד 

האמור, למעט במקרה של אי אספקה בשל 
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 תר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.כל י יובהר כי .2

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו  .3

 עם יתר המסמכים. ולהגישו

 

 

 בברכה,

 

 טלמור סלע

 מחלקת רכש והתקשרויות 

כוח עליון, תהא החברה רשאית, מבלי לפגוע 

)לרבות חילוט בכל זכות או תרופה אחרת 

הערבות הבנקאית שהוגשה עם ההצעה(, לפי 

המוחלט, לנקוט באחת או יותר שיקול דעתה 

 מהדרכים הבאות:"

נבקש כי כל היפרעות של החברה מהספק לרבות   

תהיה לאחר הודעה מראש של  11.2כאמור בסעיף 

 ימים ומתן אפשרות לספק לתקן את ההפרה. 21

 

ובו ייכתב:  11.3לנוסח ההסכם יוסף סעיף 

"החליטה החברה להיפרע מהערבות או 

 11.2מחאה הבנקאית כמפורט בסעיף מהה

לעיל, תיתן על כך הודעה לספק מראש, 

בטרם חילוט  תקן את ההפרהואפשרות ל

ימים  7הערבות. הודעה כאמור תימסר 

 הערבות." לפחות בטרם תחולט 

http://www.pei.co.il/
mailto:talmor@pei.co.il

