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מכרז מס'  35/2019לאספקת שירותי תדלוק לרכבי חברת יפה נוף בע"מ ("המכרז")
(סה"כ  1דפים)
הודעה מס'  2תשובה לשאלת הבהרה
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד
מהמכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד
ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת המכרז.
 .1.4על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים)
אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
מס'

.1

פירוט השאלה/הבהרה/הערה

תשובות

הואיל וחבות העולה על החבות על פי דין איננה
ברת ביטוח ,ביקשנו להבהיר כי הספק יישא
בחבות המוטלת עליו על-פי דין בלבד .כמו כן
ביקשנו להבהיר כי אין כוונת סעיפי האחריות
לפטור את החברה או מי מטעמה
מאחריות החלה עליהם על פי דין.
בקשות הבהרה אלה נדחו על ידיכם.
אנו בדעה כי סעיף המטיל אחריות מוחלטת על
הספק לכל נזק או אובדן ,העלולים להיגרם,
במישרין או בעקיפין ,וזאת אף ללא זיקה למעשה
ו/או למחדל של הספק ,וכן סעיף המעניק לחברה
פטור מוחלט מאחריות לנזק כאמור ,וזאת ,על אף
מעשה או מחדל של החברה או מי מטעמה – הינו,
בין היתר ,בלתי סביר ,מנוגד לתקנת הציבור ,אינו
עולה בקנה אחד עם הוראות הדין ומהווה תנאי
מקפח בחוזה אחיד ומהווה שימוש לרעה בכוחה
של החברה.
תשומת לבכם לחזקה הקבועה בחוק החוזים
האחידים ,לפיה תניה על פיה פוטר צד להסכם את
עצמו מאחריות על פי דין או מכח החוזה ,שהיתה
מוטלת עליו אלמלא אותה תניה  -מהווה תנאי
מקפח בחוזה אחיד.

סעיף האחריות ( )11קובע כי הספק
אחראי לנזק כתוצאה ממתן השירותים
ו/או הדלק ו/או המוצרים ו/או מערכות
התדלוק.
הסעיף סביר ,מקובל להטיל אחריות על
ספקים כתוצאה ממתן השירותים ולכן
לא מדובר בסעיף המנוגד לתקנת
הציבור.
הטענה כי חבות העולה על החבות על פי
דין איננה ברת ביטוח ,אינה נכונה.
הטענה כי מדובר בחוזה אחיד ,אינה
נכונה.
לכן אין שינוי בהתייחסות ואין מקום
לקבוע אחריות על פי דין.

