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 09/2019במכרז פומבי מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 

 .ש''ח 5,000עלות חוברת המכרז  –מסמכי המכרז ל 2הוראות ותנאים כלליים, עמוד  .1

 .ש''ח המקובל 500-מבקשים להוריד ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 ₪. 3,000עלות חוברת המכרז 

 

ת תוקף הצעה ותקופ –למסמכי המכרז  6להוראות ותנאים כלליים, עמוד  5סעיף  .2

ויש שינוי במחירון נבקש לשנות סעיף זה: לשנות לעד סוף שנה בלבד במידה  – התקשרותה

 .ים יישלח מחיר מעודכןהרכב /דגם  או  שינוי תנאי מסחרי

 הבקשה נדחית.

 

 .מבקשים למחוק –סמכי המכרז למ 8להוראות ותנאים כלליים, עמוד  7.14סעיף  .3

 הבקשה נדחית.

 

תשלום דמי השתתפות  –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10סעיף  .4

 .ש''ח 500-ות לבקש לשננ – במכרז

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1ראו תשובה 

 

נבקש לבטל  – הצעת מחיר –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.2סעיף  .5

 .את הסעיף זה

 הבקשה נדחית.

מועד קביעת דמי השכירות החודשיים נקבעים במועד ההזמנה בהתאם להצעה, ונשארים 

 קופת שכירת הרכב.קבועים למשך כל ת

 

מבוקש  – הצעת מחיר –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.6סעיף  .6

חודש. ההסכם יכול  24שנים ולא  3לתקן סעיף זה כך שתוקף ההסכם יהיה לתקופה בת 

-שנים. עם זאת יש לשנות את תקופת החכירה/השכרה ל 3להיות תקף לכל תקופה מעל 

חודשים או סוף שנה קלנדרית  12-ת המחיר ללשנות את תוקף הצע חודשים ובנוסף יש36

חודש ובתנאי שיתווספו סעיפים המציינים שינוי  -36לחילופין ניתן לשמור את המחיר ל

מחירון יבואן ו/או שינוי תנאים מסחריים ו/או שינוי מיסוי ו/או שינוי דגם או פייס לייפט 

 .כרח שינוי מחיריגררו בה

 הבהרה:

אשכול והאשכול, לכל כלי רכב בנפרד. תקופת השכירות עם רשויות הת הינה ההתקשרו

חודשים, ודמי השכירות יהיו בהתאם להצעה במכרז, ויהיו קבועים לאורך כל  36תהיה 

 תקופת ההתקשרות )תקופת שכירת כלי הרכב(.
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הינו התקופה בה תעמוד הצעתו של הזוכה במכרז למימוש  –חודשים  24 –תוקף ההצעה 

והאשכול להתקשר עם י רשויות האשכול והאשכול. בתקופה רשאים רשויות האשכול ע"

 הזוכה במכרז במחירים כפי שהציע במכרז.

 

 – ערבות לקיום הצעה –למסמכי המכרז  12להוראות ותנאים כלליים, עמוד  11.1סעיף  .7

 .לבטל

 נדחית.הבקשה 

 

נבקש התראה בכתב טרם  – למסמכי המכרז 12הוראות ותנאים כלליים, עמוד ל 11.2סעיף  .8

נבקש להבהיר שחילוט יעשה רק לאחר הוכחת הנזקים ולאחר קבלת אישור  החילוט.

 כמו כן חילוט יעשה רק לאחר מתן פס"ד חלוט כנגד המציע.. המציע

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

למסמכי המכרז, תבוא הוראה חדשה:  12להוראות ותנאים כלליים, עמוד  11.2בסוף סעיף 

לפני  םימי 14ו של האשכול לחלט את הערבות תהיה לאחר משלוח התראה בכתב ותזכ"

, ובלבד שבתקופת ההודעה המוקדמת לא יפוג תוקף הערבות, כי אז רשאי חילוטה

 ." הודעה מוקדמת למציע האשכול לחלט את הערבות לאלתר גם ללא מתן

 

נבקש  –למסמכי המכרז  12ערבות לקיום הצעה, עמוד  הוראות ותנאים כללייםל 11.3סעיף  .9

 .נבקש להבהיר שחילוט יעשה רק לאחר הוכחת נזק. 11.3את סעיף  למחוק

 הבקשה נדחית.

 

נבקש  –למסמכי המכרז  12ערבות לקיום הצעה, עמוד  הוראות ותנאים כללייםל 11.4סעיף  .10

 .לקבל התראה בכתב

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 12ערבות לקיום הצעה, עמוד  כללייםהוראות ותנאים ל 11.4במקום האמור בסעיף 

קבע האשכול, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ", יבוא: למסמכי המכרז

, וזאת לאחר הצעהיהיה האשכול רשאי לפסול את אותה  –ערבות בהתאם לאמור לעיל 

 ".שנתן למציע הזדמנות להשמיע את טענתיו בדבר הכוונה לפסול את הצעתו

 

 .יום 60 – הגשת ההצעות –למסמכי המכרז  12ותנאים כלליים, עמוד להוראות  12.2סעיף  .11

 הנ"ל. 12.2השאלה אינה ברורה, ואינה מתקשרת עם סעיף 

 

נבקש  –למסמכי המכרז  12, עמוד הגשת ההצעההוראות ותנאים כלליים, ל 12.2סעיף  .12

 .נבקש לבטל את חילוט הערבות. למחוק את המילים "ללא זכות חזרה"

 נדחית. לאחר פתיחת תיבת המכרזים המציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו. שה הבק

 

מהי הצעה  –למסמכי המכרז  14הוראות ותנאים כלליים, בחינת ההצעה, עמוד ל 13.2סעיף  .13

 בלתי סבירה?
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 הבהרה:

 מאומדן המכרז. 50%הצעה אינה סבירה אם היא גבוהה או נמוכה בשיעור של 

 

בחירת ההצעה/ות הזוכה/ות והודעה על הזכייה ם כלליים, הוראות ותנאיל 14.2סעיף  .14

 .13.1סתירה עם סעיף  –רז למסמכי המכ 15, עמוד וההתקשרות

 הבקשה נדחית.

 

 16, עמוד התקשרות עם המציע/ים הזוכה/יםהוראות ותנאים כלליים, ל 16.2סעיף  .15

 .ימי עסקים 7נבקש לשנות ל  –למסמכי המכרז 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

התקשרות עם המציע/ים להוראות ותנאים כלליים,  16.2קום האמור ברישא של סעיף מב

אשר תבחר להתקשר עם  אשכולרשות ", יבוא: למסמכי המכרז 16, עמוד הזוכה/ים

חוזה התקשרות חתום. בתוך שבחרה  ספקלשלח תלשכירת כלי רכב ים ה/הזוכ ספק/יםה

יא יידרש המציע הנ"ל להמצרות ( ימי עסקים ממועד שליחת חוזה ההתקש5חמישה )

 "לרשות המקומית את המסמכים הבאים ולקבל אישור האשכול:

 

 16הוראות ותנאים כלליים, התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים, עמוד ל 16.3סעיף  .16

 יתכן ויגרם איחור שלא באשמת המציע. .16.3 נבקש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז 

 הבהרה: 

 והארכת המועדים הקבועה בו.להוראות הסכם הספק,  הוראות סעיף זה כפופות

 

הוראות ותנאים כלליים, התקשרות עם המציע/ים הזוכה/ים, ל 16.3סעיף קה שנייה לספ .17

 . תמקובל . אינה16.3סעיף פסקה שנייה לנבקש למחוק    –למסמכי המכרז  16עמוד 

 הבקשה נדחית.

 

נבקש  –למסמכי המכרז  18עמוד , תנאים נוספיםהוראות ותנאים כלליים, ל 18.3סעיף  .18

 .למחוק את המילים בסיפא "באופן מלא וללא כל סייג"

 הבקשה נדחית.

 

נבקש   –למסמכי המכרז  18, עמוד תנאים נוספיםהוראות ותנאים כלליים, ל 18.10סעיף  .19

 .18.10את סעיף  למחוק

 הבקשה נדחית.

 

נבקש  –למסמכי המכרז  18, עמוד תנאים נוספיםהוראות ותנאים כלליים, ל 18.11סעיף  .20

 .שהאשכול תשלם למציע שזכה את כל ההוצאות והנזקים ואובדן הרווחים שנגרמו לו

 הבקשה נדחית.
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האם תוקף ההצעה כולל גם את המחירים   –למסמכי המכרז  20עמוד , 1נספח א'ל 10סעיף  .21

 המוצעים?

 כן.

 

 .קש למחוקדיי נבכללי מ 13סעיף   –למסמכי המכרז  20עמוד , 1נספח א'ל 13סעיף  .22

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לשנות את הסעיף חריגת  –למסמכי המכרז  21, עמוד 2הצעת מחיר נספח א'  4סעיף  .23

אג'  30לפי  20%ועד  10%אג' לק"מ נוסף, מעל  15מכלל הפול יחושבו לפי  10%הק"מ  עד 

בים שנתי לכל הרכלק"מ נוסף, הנ"ל לפני מע"מ. פול ₪ ומעל חריגה זאת ישולם חצי 

  עסקה ביחד באותה שנה קלנדרית. שמסיימים

 בקשה מתקבלת באופן הבא: 

מזמין שכור יסכום הקילומטרים של כל כלי הרכב שמ העלות עבור כל ק"מ חריגחישוב 

 )להלן החריגה הכוללת( תחושב באופן הבא:  קאלנדרי מאותו ספק באותו חודש

 .אג' לק"מ 15פי בו ליחוש -מסה"כ מכסת הקילומטרים  10%עד ה כוללת חריג

אג'  20יחושבו לפי  – מסה"כ מכסת הקילומטרים 20%ועד  10%מעל חריגה כוללת 

 לק"מ.

 אג' לק"מ. 25יחושבו לפי  – מסה"כ מכסת הקילומטרים 20%חריגה כוללת מעל 

 

 מבוקש לבטל –למסמכי המכרז  23, עמוד ערבות המכרז 3נספח א'  .24

 הבקשה נדחית.

 

 ימי עסקים. 7נבקש לשנות ל   –למסמכי המכרז  24עמוד , ות מכרזערב 3נספח א'ל 2סעיף  .25

נבקש למחוק את המילים "מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך 

כלשהו" נבקש להבהיר שחילוט הערבות יעשה בהתאם לפס"ד חלוט ורק לאחר הסכמת 

 המשכירה לחילוט.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש למחוק את  –למסמכי המכרז  29עמוד , ים זריםתצהיר עובד 5נספח א'ל 1סעיף  .26

 המילים "בעל מניות" ולרשום במקומן "מנכ"ל".

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

תצהיר בעניין עבירות לפי חוק  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

למסמכי המכרז. המציעים יעשו  5, נספח א' עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 .30-29למסמכי המכרז בעמודים שצורף  5זה במקום נספח א'  1שימוש בנספח 

 

 נבקש לשנות את הגדרת המדד:  –למסמכי המכרז  41, עמוד הסכם הספקל 1.3.12סעיף  .27

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  -"המדד" 

 כה המרכזית לסטטיסטיקה.שיתפרסם על ידי גוף רשמי אחר, שיבוא במקום הלש
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 המדד האחרון שפורסם לפני מועד מסירת המכונית לשוכרת. -"המדד היסודי" 

 ן התשלום.המדד האחרון שפורסם לפני הוצאת החשבונית בגי -החדש" "המדד 

 הבקשה נדחית.

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 43המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש להבהיר שאנו לא עורכים ביטוח   –למסמכי המכרז  42עמוד הסכם הספק, ל 2.3סעיף  .28

 .לפוליסה התקניתמקיף אלא מעניקים כיסוי נזקים בהתאם 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ביטוח כלי ", יבוא: למסמכי המכרז 42עמוד הסכם הספק, ל 2.3במקום האמור בסעיף 

ים בהתאם לפוליסה הרכב בביטוח מקיף או הצהרה של הספק כי הוא מעניק כיסוי נזק

 תקנית."

 

 

בקש להוסיף לאחר המילה "מיד" נ –למסמכי המכרז  42, עמוד הסכם הספקל 3.7סעיף  .29

 את המילים "ככל הניתן"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מתחייב  "הספק, יבוא: למסמכי המכרז 42, עמוד הסכם הספקל 3.7במקום האמור בסעיף 

 , לרבות עלועל כל שינוי שיחול בתוקף הצהרותיככל הניתן מיד  לרשות המקומיתלהודיע 

והאוסר או  ווכן על כל צו שניתן כנגדכל רישיון ו/או אישור ו/או היתר, כאמור,  ביטול

 ."זה חוזהל בהתאם לספק את כלי הרכב ו/או לתת את השירותים ומגביל את יכולת

 

רה, יראו את נבקש להוסיף שבכל מק –למסמכי המכרז  43, עמוד הסכם הספקל 5סעיף  .30

תקופת השכירות של המכוניות המושכרות, במועד מסירת סירה ומועד תחילת מועד המ

המכונית המושכרת בפועל או לכל היותר בחלוף שני ימי עסקים ממועד מתן ההודעה על 

ידי המשכירה לשוכרת, בדבר היות המכוניות המושכרות מוכנות למסירה לשוכרת, 

 המסירה"(. מביניהם )להלן: "מועד המוקדם

 הבא:הבקשה מתקבלת באופן 

הספק ישכיר ", יבוא: למסמכי המכרז 43, עמוד הסכם הספקל 5במקום האמור בסעיף 

לרשות המקומית כלי רכב כפי שתזמין הרשות המקומית מעת לעת, ויפורטו בטופס 

הזמנת רכב. השכרת רכב תהיה לתקופה של שלוש שנים, שתחל ביום מסירת כלי הרכב 

 ""תקופת ההשכרה"(.)להלן: 

 

נבקש שטופס הזמנת הרכב יהא  –למסמכי המכרז  43, עמוד הסכם הספקל 6.1סעיף  .31

 .המשכירהבהתאם לנוסח של 

  הבקשה נדחית.

 למסמכי המכרז. 10להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.1.6המציעים מופנים לסעיף 
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 חתימת המציע _________________  
 לארמון ועו"ד עדי הרט-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

יש . (במילה "טופס"שגיאת כתיב ) –למסמכי המכרז  43, עמוד הסכם הספקל 6.2סעיף  .32

 להוסיף בסיפא של הסעיף: "בכפוף להימצאות הרכב במלאי היבואן."

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק יזמין ", יבוא: למסמכי המכרז 43, עמוד הסכם הספקל 6.2במקום האמור בסעיף 

ימי עבודה מהמועד הרשום בטופס  21את כלי הרכב המפורט בטופס ההזמנה בתוך 

 בחוזה זה."ף לאמור להלן ההזמנה, בכפו

 

נבקש לבטל את הסעיף, ולרשום  –למסמכי המכרז  43להסכם הספק, עמוד  6.3סעיף  .33

 במקום לרשות ישנה זכות לבטל את העסקה כל עוד לא עובר תשלום ליבואן בפועל.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ות "לרשיבוא:  למסמכי המכרז 43להסכם הספק, עמוד  6.3במקום האמור בסעיף 

ממועד מסירת ההזמנה לספק, ללא  מי עסקיםי 7מקומית זכות לבטל את ההזמנה עד ה

 "כל תשלום או פיצוי לספק.

 

נבקש להוסיף את המילים "כל עוד  –למסמכי המכרז  43עמוד  הסכם הספק,ל 6.3סעיף  .34

יש . הרכב לא הוזמן ו/או סופק וכל עוד המשכירה לא הוציאה כספים בגין ההזמנה"

 הסעיף: "בתנאי שתמורת הרכב לא שולמה ליבואן".סיפא של להוסיף ב

 הבקשה נדחית.

 

להוסיף בסוף וכל עוד לא עובר תשלום  –למסמכי המכרז  43להסכם הספק, עמוד  6.4סעיף  .35

 ליבואן בפועל. 

 הבקשה נדחית.

 

"וההזמנה בקש למחוק את המילים נ –למסמכי המכרז  43, עמוד להסכם הספק 6.4סעיף  .36

תשלום לספק" נבקש להבהיר שכל ביטול יגרור אחריו  יה ללא כל פיצוי אותבוטל מאל

 .ם למשכירה בגין הנזקים שיגרמו להתשלו

 הבקשה נדחית.

 

. לא ניתן 6.7 יש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק 6.7סעיף  .37

  ד למסירת הרכב.עלהמתין לבואם 

 נדחית.הבקשה 

 

 :6.8 נבקש לשנות את נוסח הסעיף –למסמכי המכרז  44עמוד , להסכם הספק 6.8סעיף  .38

השוכרת תבדוק את המכוניות המושכרות עובר למסירתן בפועל לחזקתה, ועם מסירתן "

תחשב השוכרת כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם 

 "נסתר.

 הבקשה נדחית.
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

יום, יכול להיות  60בקש להוריד נ – מכי המכרזלמס 44להסכם הספק, עמוד  6.9סעיף  .39

שייבחר רכב אשר אינו זמין מיידית במלאי יבואן וישנה המתנה להגעת הרכב לארץ במקרה 

 וזמן.מכזה יסופק רכב גישור עד לקבלת הרכב ה

 הבקשה נדחית.

 

אלא אם כן סוכם אחרת בהתאם  –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק 6.9סעיף  .40

 ת הרכב המוזמן.לטווח הגע

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ספק וה ידהבמ", יבוא: למסמכי המכרז 44, עמוד להסכם הספק 6.9במקום האמור בסעיף 

רכב הספק , יספק לעיל בחוזה זה 6.2במועד הנקוב בסעיף הרכב כלי את לא יכול לספק 

טווח אלא אם כן סוכם אחרת בהתאם ל, ימי עסקים 60גישור לתקופה שלא תעלה על 

 ".הגעת הרכב המוזמן

 

נבקש למחוק את המילים "מאותה  –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק 6.10סעיף  .41

 מושבים". 5קטגוריה" ולרשום במקומן "דומה בעל 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

רכב הגישור ", יבוא: למסמכי המכרז 44, עמוד להסכם הספק 6.10במקום האמור בסעיף 

, למעט טנדר או כלי הרכב שהוזמןשל ומעלה בעל אותו מושבים  הריקטגויהיה מאותה 

 ".טנדרון שאז רכב הגישור יהיה מאותה קטגוריה

 

ואם לא יהיה רכב במלאי גם לאחר  –למסמכי המכרז  44, עמוד הסכם הספקל 6.11סעיף  .42

 ימי עסקים? 60

 .6.11ברורה, ואינה מתכתבת עם נוסח סעיף השאלה אינה 

 

נבקש למחוק את הסעיף. דמי שכירות  –למסמכי המכרז  44עמוד ק ם הספלהסכ 7.1סעיף  .43

 .צמודים למדד לצרכן. תנאי סף

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"דמי השכירות , יבוא:  למסמכי המכרז 44עמוד להסכם הספק  7.1במקום האמור בסעיף 

פק. דמי החודשיים בגין כלי הרכב יהיו כמפורט בטופס הזמנת הרכב ובהתאם להצעת הס

 רט להלן:השכירות החודשיים יהיו צמודים למדד. דמי השכירות ישולמו  כמפו

 המדד האחרון הידוע ביום המסירה. –"המדד היסודי"  7.1.1

 לפברואר )מדד ינואר( של כל שנה. 15המדד שיפורסם בכל  –"המדד החדש"  7.1.2

אם ביום פרסום המדד החדש יהיה שונה מהמדד היסודי, ישתנה הסכום לתשלום  7.1.3

 אותו יחס שבו השתנה המדד החדש לעומת המדד היסודי לאותה שנה קלנדרית.ב

לכל תשלום של דמי חכירה חודשיים יצטרף מע"מ בשיעור כפי שיחול מעת לעת,  7.1.4

 "את כנגד חשבונית מס.וז
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נבקש כי  –למסמכי המכרז  44, עמוד דמי השכירותחלק ב' מסמכי ההתקשרות, ל 7.1סעיף  .44

 ים למדד.  דמי השכירות יהיו צמוד

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 43המציעים מופנים לסעיף 

 

מבוקש לתקן סעיף זה כך שדמי  –למסמכי המכרז  44להסכם הספק, עמוד  7.2סעיף  .45

השכירות וכל תשלום יבוצע וישולם באמצעות הוראת קבע, חודש בחודשו בגין אותו 

 .(גין מרץלמרץ ב 1-לפברואר בגין פברואר, ב 1-החודש )ב

 הבקשה מתקבלת באופן הבא: 

דמי , יבוא: "למסמכי המכרז 44להסכם הספק, עמוד  7.2סעיף במקום האמור בסעיף 

 חודש בו ישלח הספק דרישתבתחילת ה השכירות החודשיים בצירוף מע"מ ישולמו

יום בתשלום דמי  15 עד תשלום לרשות המקומית, וזאת כנגד חשבונית מס. איחור של

 "שהי.החודשיים לא יהווה הפרה של חוזה זה, ולא יישא בריבית או הצמדה כל השכירות

 

נבקש למחוק את הסעיף זה. אין זכות  – למסמכי המכרז 44להסכם הספק, עמוד  7.4 סעיף .46

 .קיזוז תנאי סף

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 מבוטל. –למסמכי המכרז  44להסכם הספק, עמוד  7.4 סעיף

 

את סעיף  לא מקובל. נבקש למחוק –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק 7.4סעיף  .47

7.4. 

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 46המציעים מופנים לסעיף 

 

בכל מקרה : 8נבקש לעדכן את הסעיף  –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק 8סעיף  .48

בייצור, או  בו נגרם למכונית המושכרת לשוכרת נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר או פגם

הו עקב תאונה עם מכונית המושכרת לשוכרת, תבצע במקרה בו נגרם נזק רכוש לצד ג' כלש

המשכירה מלוא התיקונים שידרשו לתיקון המכונית המושכרת לשוכרת, ככל שיידרש, 

וזאת  מי השתתפות בנזק על ידי השוכרת,ותישא בנזקי רכוש של צד ג', בכפוף לתשלום ד

רטות להלן, שאז תישא השוכרת התקיים אחת מהנסיבות המפואלא אם אירע הנזק ב

במלוא הנזק שנגרם למכונית או לצד ג', לרבות עלות חילוץ ו/או גרירה ו/או שינוע ולא 

 תהיה לה כל טענה בשל כך כלפי המשכירה:   

ים ו/או שימוש במכונית, על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת משקאות אלכוהולי .48.1

הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או או סמים משכרים ו/או סמי משקאות משכרים ו/

 סמים מרדימים ושימוש במכונית למטרות בלתי חוקיות. 

גרימת נזק למרכב התחתון, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים  .48.2

 שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה. 

מעט ן או בזדון או ברשלנות )לונית ו/או למשכירה במתכווגרימת נזק כלשהו למכ .48.3

נזקי רכוש למכונית בגין תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או השוכרת 

 ו/או מי מהנוהגים במכונית(. 
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 הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.  .48.4

שימוש במכונית לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר, למעט אם  .48.5

 ביזר מתאים על פי היתר כדין. הותקן בה א

 שימוש ו/או נהיגה במכונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להוראת נהיגה.  .48.6

 הסעת נוסעים במכונית מעבר למורשה על פי חוק, או העמסת מטען מעבר למורשה.  .48.7

ונית על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה מתאימה מסיבה אחרת כלשהי נהיגה במכ .48.8

 לשימוש במכונית. 

ת באלימות למטרות פוליטיות כולל שימוש באלימות בשם או בקשר במכונישימוש  .48.9

 עם ארגון כלשהו.

שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים  .48.10

ות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית באקראי או אנשים הנוטלים חלק בהפרע

והגים במכונית להרחיקה לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנ

 לאלתר ממקום האירוע.

 הבקשה נדחית.

 במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. הלןל 50המציעים מופנים לסעיף 

 

 :8.1 נבקש לשנות את נוסח הסעיף –למסמכי המכרז  44, עמוד להסכם הספק ל 8.1סעיף  .49

להשכיר את  השוכרת לא תהא רשאית להשאיל ו/או למכור ו/או למסור ו/או להעביר ו/או

או לשעבד את זכויותיה על /המכוניות המושכרות או חלק מהן ו/או להעביר ו/או להמחות ו

המושכרות, כולן או חלקן, פי הסכם זה, כולן או חלקן, או את זכויותיה לגבי המכוניות 

למעט הרשאה לנהגים המורשים להשתמש במכוניות המושכרות ובלבד שלרשאים 

ות מטעם השוכרת יהא רשיון תקף לסוג המכוניות המושכרות. להשתמש במכוניות המושכר

למשכירה ו/או על אף האמור, השוכרת תהא אחראית כלפי המשכירה לכל נזק שיגרם 

מעשה או מחדל של מי מהמשתמשים במכוניות המושכרות, אשר  למכוניות המושכרות עקב

ות הסכם זה ועל פי דין, אילו נעשה על ידה היתה אחראית בגינו כלפי המשכירה על פי הורא

וזאת בנוסף לכל סעד שיהא למשכירה כנגד המשתמשים במכוניות המושכרות. למען הסר 

שאינו נהג מורשה, תשא השוכרת  ככל ויגרם נזק לרכב על ידי נהג ברכבספק, יובהר כי 

 .במלוא עלות הנזק

 עונה לבקשת השואל. 8.1נוסחו של סעיף  הבקשה נדחית.

 

נבקש להוסיף את האיסורים  –למסמכי המכרז  45-ו 44 ים, עמודהספקלהסכם  8.2סעיף  .50

 הבאים:

 נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת.

ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי ו/או סם שימוש במכונית המושכרת על 

 האסור לשימוש על פי כל דין ו/או חומרים מרדימים.

 מטרות בלתי חוקיות.שימוש במכונית המושכרת ל

שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל ו/או בתוך תחומי האוטונומיה 

 הפלסטינית. 
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 חתימת המציע _________________  
 לארמון ועו"ד עדי הרט-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

שכרת, למעט פגיעה במרכב תחתון כתוצאה גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית המו

 מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.

 כוון או בזדון או ברשלנות המושכרת ו/או למשכירה במתגרימת נזק כלשהו למכונית 

שמוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פוליטיות לרבות שימוש באלימות בשם או 

 הו.בקשר עם ארגון כלש

שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת פועלים שובתים או 

אלא אם נקלעה המכונית המושכרת  מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה,

באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית המושכרת, 

 לאלתר ממקום הארוע.להרחיקה 

 בלת באופן הבא:הבקשה מתק

 , יבואו ס"ק חדשים:למסמכי המכרז 45, עמוד להסכם הספק 8.2.6אחרי סעיף 

 סוג המכונית המושכרת.נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף ל 8.2.7"

שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי ו/או  8.2.8

 חומרים מרדימים.סם האסור לשימוש על פי כל דין ו/או 

 שימוש במכונית המושכרת למטרות בלתי חוקיות. 8.2.9

 שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל.  8.2.10

ת נזק למרכב התחתון של המכונית המושכרת, למעט פגיעה במרכב תחתון ימגר 8.2.11

 סלולה.כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך 

גרימת נזק כלשהו למכונית המושכרת ו/או למשכירה במתכוון או בזדון או  8.2.12

 ברשלנות 

טיות לרבות שימוש באלימות שמוש במכונית המושכרת באלימות, למטרות פולי 8.2.13

 רגון כלשהו.בשם או בקשר עם א

פועלים שובתים שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה, מהומות, או פעולת  8.2.14

או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם נקלעה המכונית 

ים המושכרת באקראי לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהג

 "במכונית המושכרת, להרחיקה לאלתר ממקום הארוע.

 

לתשלום דמי נבקש להוסיף "בכפוף  –למסמכי המכרז  45ד , עמוהסכם הספקל 8.3סעיף  .51

 .8.3לסעיף  חריגת ק"מ"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מוסכם בזה כי ", יבוא: למסמכי המכרז 45ד , עמוהסכם הספקל 8.3במקום האמור בסעיף 

 ."בכפוף לתשלום דמי חריגת ק"מרחק בנסיעה בכלי הרכב אין הגבלת מ

 

 :9.1לסעיף  הסיפאנבקש להוסיף את  –למסמכי המכרז  45ד , עמוהסכם הספקל 9.1סעיף  .52

כמו כן השוכרת מתחייבת ליידע את המשכירה בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, 

ם של המכוניות המושכרות, בהתאם להנחיות והוראות היצרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולי

ולמספר הק"מ שגמאו המכוניות המושכרות וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים בהן 

כי אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות במועדם. יובהר 
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מיידיים או עתידיים. השוכרת תשפה את 

בגין כל הנזקים שנגרמו לה עקב מעשה או מחדל של השוכרת כאמור בסעיף זה המשכירה 

 לעיל, מייד עם דרישתה הראשונה של המשכירה.

 קשה מתקבלת באופן הבא:הב

"הרשות א חדש: 9.1, יבוא סעיף למסמכי המכרז 45ד , עמוהסכם הספקל 9.1אחרי סעיף 

טפים, בהתאם להנחיות בדבר המועדים לביצוע טיפולים שו המקומית תודיע לספק

 בכלי הרכב, ולמספר הק"מ רכבכלי הרן ו/או היבואן בחוברת הטיפולים של והוראות היצ

עשוי ביצוע טיפולים תקופתיים במועדם. אי  וע טיפולים שוטפים בלבצכך שניתן יהיה 

 ".כלי הרכבלהביא להסרת אחריות היבואן על 

 

נבקש לחדד כי כלל המוסכים הינם  –למסמכי המכרז  45ד , עמוהסכם הספקל 9.4סעיף  .53

 מורשים ע"י משרד התחבורה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק ייבצע ", יבוא: למסמכי המכרז 45ד , עמוהסכם הספקל 9.4במקום האמור בסעיף 

את התיקונים והטיפולים השוטפים ברכב על ידי מוסך מורשה ע"י יבואן הרכב ו/או ע"י 

ו מורשים ע"י משרד התחבורה. במקרים של תיקוני תאונה מוסך מורשה ע"י הספק שיהי

 ".הספק יקבע באיזה מוסך יתוקן הרכב

 

 .נבקש לחריג אירועי רשלנות ו/או זדון –למסמכי המכרז  45ד , עמוהסכם הספקל 9.5סעיף  .54

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 יישא "הספק, יבוא: למסמכי המכרז 45ד , עמוהסכם הספקל 9.5במקום האמור בסעיף 

לעיל  9.1בכל ההוצאות הנובעות מביצוע הטיפולים התקופתיים המצוינים בסעיף 

 לעיל, למעט טיפולים שהוחרגו באמור בחוזה זה." 9.2והתיקונים המצוינים בסעיף 

 

 - רישוי, תיקונים וטיפולים ברכב –למסמכי המכרז  45עמוד להסכם הספק,  9.6סעיף  .55

 .קבע על ידי פנצ'רהזק ייאו נ למחוק "בהוראות המנהל" בלאי

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"למען הסר : למסמכי המכרז, יבוא 45עמוד להסכם הספק,  9.6במקום האמור בסעיף 

ספק, בתקופת השכירות יישא הספק בעלות החלפת ארבעה צמיגים בכלי הרכב עקב 

רכוש . הרשות המקומית או העובד רשאים לכפי שיקבע ע"י בעל צמיגיהבלאי בצמיג 

 תאם למחיר שהציע הספק במכרז, וזאת ללא הגבלה."צמיגים נוספים לפי החלטתם בה

 

יש להוסיף כי ההחלפה תתבצע עקב  –למסמכי המכרז  45ד , עמוהסכם הספקל 9.7סעיף  .56

 בלאי סביר.

 הבקשה נדחית.

 

אלא  נבקש להוסיף את הסיפא: –למסמכי המכרז  46-ו 45דים , עמוהסכם הספקל 9.9סעיף  .57

רכב חלופי . או עשה שימוש בלתי חוקי עם הרכב הרכב ביצע עבירה פלילית משתמש אם
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

בות תקלות )לר 17:00הקבוע לא יצא מהמוסך עד השעה יסופק רק במקרים בהם הרכב 

 מכניות ו/או טיפולים(.

 הבקשה מתקבלתב אופן הבא:

על ": , יבואלמסמכי המכרז 45ד , עמוהסכם הספקל 9.9במקום האמור ברישאת סעיף 

הספק תחול חובה לספק למשתמש רכב חלופי ושירותי גרירה בכל מקרה בו הרכב יצא 

ה מכנית, מחמת תאונה או מחמת גניבה או עקב טיפול, אך למעט מכלל פעולה מחמת תקל

. הספק לא יהיה רכבבחוקי לא עשה שימוש נע עבירה פלילית או וביצשימש לאם הרכב 

גם במקרה בו הרכב יצא מכלל פעולה כתוצאה פטור מאספקת רכב חלופי למשתמש 

 "של הוראות חוזה זה. מהפרה

 

נבקש לעדכן את המועד  –למסמכי המכרז  46-ו 45דים , עמוהסכם הספקל 9.9.1סעיף  .58

 .17:00לשעה  16:00משעה 

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש להוסיף הגדרת רכב חלופי: –למסמכי המכרז  46ד , עמולהסכם הספק 9.9.3סעיף  .59

ית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה ת פרטמכוני

המכונית המושכרת במקומה הועמדה המכונית החילופית, אולם בכל מקרה לא לנפח מנוע 

ליטר, והכל על פי זמינות המכוניות אצל המשכירה ושיקול דעתה  2יעלה נפח המנוע על 

 הבלעדי.

 הבקשה נדחית.

 

. 9.9.4 יש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז  46ד , עמוהסכם הספקל 9.9.4סעיף  .60

 מתדלקת את הרכבים ולא מבצעת התחשבנות.חברותינו אינה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

רכב הדלק ב", יבוא: למסמכי המכרז 46ד , עמוהסכם הספקל 9.9.4במקום האמור בסעיף 

עניין כמות הדלק ברכב התחשבנות בולא תתבצע  יהיה בכל כמות שהיא,יסופק שהחלופי 

 ."בעת החזרתו לספק ע"י הרשות המקומית

 

נבקש למחוק דרישה זו או לחילופין  –למסמכי המכרז  46ד , עמוהסכם הספקל 9.9.6סעיף  .61

 ומצם של רכבים המצריכים שרות זה.להגדיר מספר מצ

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

שירות ", יבוא: למסמכי המכרז 46 ד, עמוהסכם הספקל 9.9.6במקום האמור בסעיף 

"מפתח תמורת מפתח", בו רכב חלופי ניתן לעובד מרגע אסיפת הרכב הקיים לכל צורך 

רשות ל רכב אחדשהוא, יינתן על פי דרישת כל רשות בעת התקשרותה לכמות של 

לרכב כל שירות "מפתח תמורת מפתח" שיידרש מעבר  .ללא כל עלות נוספתהמקומית 

( רכבים 5ועד חמישה ) ודשיים עבור כל רכבח₪  75יינתן בתוספת של  ותשניתן ללא על

 ".( כלי רכב שיהנו משירות זה6נוספים, ובסה"כ שישה )
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 נבקש הבהרה בדבר השירות הנדרש. –למסמכי המכרז  46ד , עמוהסכם הספקל 9.10סעיף  .62

 הבהרה:

ת כל רכב ממקום הספק, לפי דרישת הרשות המקומית ובתאום עימה, ידאג בעצמו להעבר

אחרי את הרכב חזיר יוכב חלופי, המצאות הרכב למקום הטיפול או תיקון או אספקת ר

 .יטופל או יתוקן או יספק את הרכב החלופיש

 

לום עבור ופטור מתש ייסוי ביטוכ –למסמכי המכרז  46להסכם הספק, עמוד   10.1סעיף  .63

יטול השתתפות עצמית ר בבמדוב. מבקשת הבהרה פטור מהשתתפות עצמית – נזק בתאונה

 ש''ח לפני מע''מ לדמי שכירות חודשיים.  75הנ''ל בתוספת תשלום של כ 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לרשות ", יבוא: למסמכי המכרז 46להסכם הספק, עמוד   10.1סעיף במקום האמור בסעיף 

 שייםדמי השכירות החודהמקומית זכות לרכוש ביטול השתתפות עצמית תמורת תוספת ל

תהיה הרשות המקומית פטורה מתשלום עבור כולל מע"מ. במקרה זה ₪  75של בסך 

שיגרמו לכלי הרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא, כאילו היה הרכב מבוטח בביטוח  נזקים

אם לתנאי הפוליסה התקנית כהגדרתה מהשתתפות עצמית, וזאת בהת מקיף עם פטור

כולל  ,1986-, תשמ"ו(יטוח רכב פרטיוזה לבתנאי ח) הביטוח בתקנות הפיקוח על עסקי

 ".הרחבות לשמשות ולמערכות שמע

 

שלישי  דביטוח צ נבקש להגביל את –למסמכי המכרז  46ד , עמוהסכם הספקל 10.1סעיף  .64

 .₪ 350,000-ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ח "ביטוא חדש: 10.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף  46להסכם הספק, עמוד  10.1אחרי סעיף 

 ."שאינו טנדר או טנדרוןלמקרה לרכב ₪  500,000שלישי מוגבל לסך של צד 

 

אישור  מבקשים לבטל את הסעיף. –למסמכי המכרז  46עמוד להסכם הספק,  10.2סעיף  .65

במידה ורכב הוחלף הוא יהיה במחיר  היצרן על כך.להחלפה רק במידה וישנו אישור של 

 ות.חודשי שונה בתאם להצעת המחיר שתתקבל ברש

 הבקשה נדחית.

 

נבקש למחוק  לא מקובל. 10.2סעיף  –למסמכי המכרז  46ד , עמוהסכם הספקל 10.2סעיף  .66

 .ההחלטה על החלפת רכב תהא של המשכירה בלבד

 הבקשה נדחית.

 

כיסוי ביטוי ופטור מתשלום עבור  –למסמכי המכרז  47להסכם הספק, עמוד   10.3סעיף  .67

מחיר חדש גבוה  באותה קטגוריה.נציע דגמים מקבלים במידה והופסק הדגם  – נזק בתאונה

 .('או נמוך יותר בהתאם לתנאים הכוללים של הדגם החדש ) מחירון, הנחות, פחת וכו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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במידה ", יבוא: למסמכי המכרז 47להסכם הספק, עמוד  10.3עיף במקום האמור בס

רטו בהצעת המחיר של הספק, הספק יציע והופסק ייצורו של אחד או יותר מהדגמים שפו

תה קטגוריה בעל אותם תכונות ובשווי דומה של הרכב שהופסק ייצורו. רכב אחר מאו

 רכב אחרים, בשווי דומה."במידה ולא קיים רכב כזה, יציע הספק לרשות המקומית כלי 

 

תה נבקש למחוק את המילים "מאו –למסמכי המכרז   47ד , עמוהסכם הספקל 10.3סעיף  .68

 "דומה". קטגוריה" ולרשום במקומן

 לעיל במסצך תשובות לשאלות הבהרה זה. 67המציעים מופנים לאמור בסעיף 

 

למחוק את העלות הנקובה. נבקש  –למסמכי המכרז   47ד , עמוהסכם הספקל 10.6סעיף  .69

 מחיר החילוץ ייקבע בהתאם לסיטואציה ולפעולה התפעולית הנדרשת.

 הבקשה נדחית.

 

י ופטור מתשלום עבור חוכיסוי ביט –למסמכי המכרז  46פק, עמוד להסכם הס 10.7סעיף  .70

 .ימים 5-יום לשנות ל 11במקום  – נזק בתאונה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק ידאג "למסמכי המכרז, יבוא:  46להסכם הספק, עמוד  10.7במקום האמור בסעיף 

 ביצוע טסט יתואם עם מועדלרכב ולתשלום אגרת הרישוי.  (טסט)לביצוע מבחן שנתי 

העובד המשתמש ברכב. על הספק להעביר את מסמכי הרישוי ו/או העתקם המאושר 

 "ימים לפני המועד האחרון לפקיעת האגרה הקודמת. 7 למנהל לפחות

 

נבקש להבהיר שאחריות על משתמש  –למסמכי המכרז   47ד , עמוהסכם הספקל 10.8סעיף  .71

ן יובהר כי אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי הרכב להודיע על צורך בטיפול וכ

יכים, מיידיים או ת אחריות היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפלהביא להסר

 .עתידיים

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 52המציעים מופנים לתשובה 

 

עבור  מתשלום י ופטורחכיסוי ביטו –למסמכי המכרז  46להסכם הספק, עמוד  10.10סעיף  .72

למחוק מילים: אך לא יותר מסכום הנזק, וכנגד הוכחה לשביעות רצונו של  – נזק בתאונה

 900או עד  יעלות תיקון הנזק. ישנם שתי אפשריות או לשלם לפי חוות דעת שמאמנהל על 

לרכב לחודש בגין ביטול השתתפות עצמית בתוספת ₪  75ש''ח לפני מע''מ או לשלם פיקס  

 .מע"מ

 מתקבלת באופן הבא:שההבק

"ככל והרשות , יבוא: למסמכי המכרז 46להסכם הספק, עמוד  10.10במקום האמור בסעיף 

נזקים לעיל בחוזה זה, אזי בגין  10.1לא רכשה ביטול השתתפות עצמית כאמור בסעיף 

לספק המקומית לכלי רכב או לצד שלישי שמקורם בתאונת דרכים, תשלם הרשות 

, וכנגד הוכחה סכום הנזקאך לא יותר מכולל מע"מ ₪  900ך של השתתפות בנזק עד לס

 ".ות תיקון הנזקלשביעות רצונו של המנהל על על
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יש למחוק את ההתייחסות לגניבת  –למסמכי המכרז   47ד , עמוהסכם הספקל 10.11.1סעיף  .73

 חפץ. אין כיסוי ביטוחי לחפצים אישיים.

 הבקשה נדחית.

 ת.מדובר בדו"ח נזק, ולא באחריו

 

י ופטור מתשלום עבור חכיסוי ביטו –למסמכי המכרז  46להסכם הספק, עמוד  10.11.2סעיף  .74

 שעות. 24ימי עסקים ל  5לשנות במקום  – נזק בתאונה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

דוח הנזק ", יבוא: למסמכי המכרז 46להסכם הספק, עמוד  10.11.2 במקום האמור בסעיף

 ".לאחר קרות האירוע ימי עסקים 3-ר מוחיאוהמשטרה יועברו לספק לא 

לא יאוחר "למסמכי המכרז, יבוא:  48להספכ הספק, עמוד  10.17.2במקום האמור בסעיף 

ימי עסקים לאחר התאונה, למלא דו"ח בכתב ולשלוח לספק פרטים מלאים אודות  3מאשר 

 "התאונה בצירוף תרשים.

 

 .נבקש כי הדיווח יהיה מיידי –ז למסמכי המכר  47ד , עמוהסכם הספקל 10.11.2סעיף  .75

ימי עסקים הנקובים לשני ימי עסקים. כמו כן יצויין כי עד שלא יתקבל  5-נבקש לעדכן מ

 .10.17בסעיף מול סעיף קיימת סתירה  דו"ח אירוע ואישור משטרה לא יסופק רכב חלופי.

 זה.לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה  74המציעים מופנים לתשובה 

 

לא ברורה ההפניה  –למסמכי המכרז   48-ו 47דים , עמוהסכם הספקל 10.15-10.14סעיף  .76

 .8.1לסעיף 

 תיקון:

על אף האמור בסעיף "יבוא:  48-ו 47להסכם הספק בעמודים  10.14במקום האמור בסעיף 

הפוליסה, לעיל, אם המשתמש ישתמש, ינהג ו/או יפעיל את הרכב, בניגוד להוראות  10.1

ות המקומית תישא בתשלום כל נזק, לעיל והרש 10.1תואר בסעיף לא יחול הפטור המ

אובדן או הפסד, במישרין או בעקיפין, שיגרם תוך תקופת השכירות, כתוצאה ובקשר עם 

 אירוע בתוך תקופת השכירות, לרכב ו/או לרכוש צד ג' כל שהוא."

לן לא במקרים לה"יבוא:  48בעמוד להסכם הספק  10.15במקום האמור ברישאת סעיף 

 ."10.1ל הפטור המתואר בסעיף יחו

 

 .נבקש להוסיף נזק ברשלנות –למסמכי המכרז   48ד , עמוהסכם הספקל 10.15.4סעיף  .77

 הבקשה נדחית.

 

לא ברור מתי ישולם מלוא הנזק  –למסמכי המכרז   48ד , עמוהסכם הספקל 10.16סעיף  .78

 .ומתי ה.ע

 הבהרה:
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 10.6.2-ו 10.6.1"הסכומים שבסעיפים : חדש 10.6.3יבוא סעיף  10.16.2אחרי סעיף 

יום מתום החודש בו יציג הספק את קבלה כי שילם עבור הנזק, או מיום דרישת  45ישולמו 

 חברת הביטוח לתשלום ההשתתפות העצמית."

 

 נוסח הסעיףנבקש לשנות את  –למסמכי המכרז   48ד , עמוהסכם הספקל 10.17.7סעיף  .79

ושכרות ללא אמצעי זהירות השאיר את המכוניות המהשוכרת מתחייבת שלא ל :10.17.7

מתאימים ובין היתר מתחייבת שלא לעזוב את המכוניות המושכרות מכל סיבה שהיא, לכל 

מרחק שהוא ולכל פרק זמן שהוא, על ידי יציאה מתא הנהג של המכונית המושכרת, ללא 

המיגון המותקן  ימוש באמצעי המיגון המותקן בה, או כשאמצעישמירה או ללא הפעלה וש

ו המשתמש במכונית המושכרת ידעו על כך, או היה עליהם בה אינו תקין, והשוכרת ו/א

לדעת על כך או כשמפתחות המכונית המושכרת נותרו בתוכה. פעלה השוכרת כאמור לעיל, 

ת במלוא הנזק שיגרם למשכירה הרי שעל אף האמור בהסכם זה ו/או בכל דין, תישא השוכר

 המושכרות. ו/או למכוניות

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף: –למסמכי המכרז   48ד , עמוהסכם הספקל 10.17.8סעיף  .80

השוכרת מתחייבת להודיע למשכירה בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורבות 

המתאים שהמכוניות המושכרות הינן בבעלות המכוניות המושכרות, ולהודיע לגורם 

ת מלוא העזרה שוכרת מתחייבת לשתף פעולה עם המשכירה ולהושיט לה אהמשכירה. ה

בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותיה של המשכירה ולשם מניעות או הפחתת 

כל נזק והפסד העלולים לפגוע במשכירה ובין היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות 

 שכרות והשימוש בהם.המו

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"הרשות , יבוא: למסמכי המכרז  48ד , עמוהסכם הספקל 10.17.8ר בסעיף האמו במקום

, כלי הרכב בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו מעורב ספקודיע לת המקומית

פעולה  שתףת הרשות המקומית. ספקבבעלות ה והינכלי הרכב ולהודיע לגורם המתאים ש

 וזכויותי משפטי או אחר לשם הבטחת את מלוא העזרה בכל הליך וולהושיט ל הספקעם 

 ".ספקשל ה

 

 9.6הפניה לסעיף  10.18בסעיף   –למסמכי המכרז  48ד , עמוהסכם הספקל 10.18סעיף  .81

 .נראית שגויה

 תיקון:

אי ", יבוא: למסמכי המכרז 48ד , עמוהסכם הספקל 10.18סעיף במקום האמור בסעיף 

יחשב הפרה יסודית של חוזה זה לעיל,  10.17על פי סעיף  קיום התחייבויות חוכר

 "פצות את הספק מיידית בגין הנזקים שיגרמו לו עקב כך.והמשתמש יהיה חייב ל

 

 ?9-10מה עם התחייבויות בסעיפים  –למסמכי המכרז  48ד , עמוהסכם הספקל 10.19סעיף  .82

 תיקון:
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לרשות ", יבוא: למסמכי המכרז 48ד , עמוהסכם הספקל 10.19במקום האמור בסעיף 

למשתמש, לעיל  9ובסעיף זה  10ות ברירה להעביר את התחייבויותיה בסעיף קומית זכהמ

זה תהיה על המשתמש באופן  10-ו 9פים ובמקרה זה האחריות וההתחייבות בסעי

 "בלעדי.

 

ימי   21לשנות במקום  – רכב גישור –כי המכרז למסמ 48להסכם הספק, עמוד  11סעיף  .83

ר יימסר לתקופה זמן אינה מוגבלת ועד לקבלת הרכב ימי עבודה. רכב גישו 30עבודה ל 

 ן.הוזמ

 הבקשה נדחית.

 

 ימי עסקים? 60מה יהיה אם לא יסופק הרכב לאחר  – הסכם הספקל 11.1סעיף  .84

 נבקש לשנות את סעיפי  רכב הגישור:

 גישורמכונית  .84.1

אישרה המשכירה את הזמנת השוכרת, בחתימתה על טופס הזמנת  .84.1.1

ימי עסקים ממועד  2לבקשת השוכרת, בתוך המכונית, תעמיד המשכירה 

ת, עד למסירת המכונית הבקשה, מכונית גישור דומה למכונית המושכר

המושכרת לשוכרת, בכפוף לחתימתה של השוכרת על טופס הזמנת מכונית 

 ח ד' המצ"ב או כפי שייקבע על ידי המשכירה מעת לעת.הגישור בנוסח נספ

שכירה סך בשקלים השווה לדמי בגין מכונית הגישור תשלם השוכרת למ .84.1.2

ת החודשיים אשר היו משתלמים בגין המכונית המוזמנת, באופן השכירו

 יחסי לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישור.

ות חילופיות, בשינויים על מכונית הגישור יחולו הוראות שעניינם מכוני .84.1.3

 המחויבים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 חדשים: 11.4-ו 11.3ם יבואו סעיפי 11.2אחרי סעיף 

בתוך  ספקעמיד הי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי בקשת הרשות המקומית 11.3

, עד למסירת כלי הרכבימי עסקים ממועד הבקשה, מכונית גישור דומה ל 2

 כלי הרכב לרשות המקומית.

סך בשקלים השווה  ספקלהרשות המקומית בגין מכונית הגישור תשלם  11.4

, באופן יחסי כלי הרכבהיו משתלמים בגין  לדמי השכירות החודשיים אשר

 לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישור.

 

מבוקש  נבקש למחוק את הסעיף. –למסמכי המכרז  48להסכם הספק, עמוד  11.2סעיף  .85

יום( תלויה בהימצאות הרכב במלאי  60להבהיר ולהוסיף לסעיף זה כי תקופת הביניים )

 .היבואן וכפופה לה

 .הבקשה נדחית
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 הסעיף:נבקש לשנות את נוסח  – למסמכי המכרז 49, בעמוד הסכם הספקל 12.1סעיף  .86

השוכרת תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות אחרים ביחס למכוניות 

המושכרות, במועד המצוין בהם, וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי 

ירת המכונית, נספח ג' להסכם, כפי שיעודכן האישום על שמה, בנוסח המפורט בטופס מס

תף פעולה עם המשכירה ככל שיידרש לצורך הסבת על ידי המשכירה מעת לעת, ותש

 הדו"חות / כתבי האישום כאמור על שמה, לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי משפט.

השוכרת תשלם למשכירה דמי טיפול בדו"חות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה, חניה, 

תב אישום שיטופל על ש"ח בגין כל דו"ח או כ 30ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים, בסך של 

 ידי המשכירה, לרבות הסבתם על שם השוכרת.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כל הדוחות ", יבוא: למסמכי המכרז 49בעמוד  הסכם הספק,ל 12.1במקום האמור בסעיף 

או לחלופין כל דרישות תשלום שהתקבלו מגורמי אכיפה למיניהם, יועברו פעם בחודש 

תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות . הרשות המקומית המקומיתמהספק אל הרשות 

חות , וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"כלי הרכבחניה ו/או דו"חות אחרים ביחס ל

ככל שיידרש לצורך הסבת הדו"חות /  הספקותשתף פעולה עם וכתבי האישום על שמה, 

דמי  ספקתשלם לית מהרשות המקו .ם המשתמש בכלי הרכבכתבי האישום כאמור על ש

טיפול בדו"חות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה, חניה, ועבירות על פי חוקי עזר 

 ".ל כלי רכבכ עבורכולל מע"מ  ₪ 30עירוניים, בסך של 

 

נבקש להבהיר שכל שילוט או סימון  –למסמכי המכרז  49ד , עמוהסכם הספקל 12.4סעיף  .87

 .יהא טעון את אישור המשכירה בכתב

 הבקשה נדחית.

 

נבקש לשנות את נוסח  –למסמכי המכרז  49ד , עמוהסכם הספקל 12.9-12.5 פיםסעי .88

רות כלפי בעל הזיכיון, השוכרת מתחייבת להתקשר ולשאת ישי :12.9-12.5 הסעיפים

, חוק כבישי אגרה 1995-כמשמעותו בחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה

, לרבות כל שינוי 2000 –וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס  1995 -)מנהרות הכרמל(, תשנ"ה 

ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או יותקנו בעתיד מכוח חוקים 

ה, בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה, אל

ות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצא

התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט בחוקים האמורים 

ש"ח בגין כל מכונית מושכרת המופיעה  30ול בסך של ובתקנותיהם, וכן בתוספת דמי טיפ

רה, בחשבונית בה תחויב המשכירה כלפי בעל הזיכיון, אשר ישולמו על ידי השוכרת למשכי

 בגין נסיעת המכוניות המושכרות בכבישי אגרה.

 הבקשה נדחית.

 

מבקש  – בתום תקופת השכירות –למסמכי המכרז  50להסכם הספק, עמוד  13.2סעיף  .89

ש''ח לפני מע''מ, ולהבהיר כי מוסכם  1300-ל 900-ת סכום מחיר של השבה לקדמות מלשנו
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

)בתוספת מע"מ( בגין כל כלי רכב שסיים ₪  1300על הצדדים כי הלקוח יישא בתשלום של 

את תקופת השירות. בכפוף לתשלום זה יהיה פטור הלקוח מלשאת בתשלום כל נזק לכלי 

ג גלגל רזרבי, מפתחות, אנטנה, צלחות נוי וכד'( ונזקים הרכב, למעט חוסרים )כגון, כלי נה

תשלום סכום )כך שהלקוח יישא ב תאונתיים שלגביהם לא דיווח במהלך תקופת הליסינג

ההשתתפות העצמית במקרים המכוסים בפוליסה, או במלוא סכום הנזק במקרים שאינם 

בתנאי שהלקוח ידווח  מכוסים בפוליסה(. כמו כן מובהר, כי הפטור דלעיל יינתן ללקוח,

לחברה מייד עם התרחש נזק מכל סוג שהוא )שאינו בגדר בלאי סביר כגון שריטות קלות, 

 ( ויחתום על דו"ח נזק במקביל.שפשופי פגושים וכו'

 הבקשה נדחית.

 

מבקש  – בתום תקופת השכירות –למסמכי המכרז  50עמוד להסכם הספק,  13.3סעיף  .90

 למחוק משפט אחרון.

 ית.הבקשה נדח

 

. נבקש ששמאי יהא מטעם המשכירה –למסמכי המכרז  50ד , עמוהסכם הספקל 13.3סעיף  .91

 חוסרים ברכב בסוף התקופה.נבקש להבהיר כי יבוצע תשלום בגין 

 הבקשה נדחית.

 

 14-לשנות מ –סיום או ביטול החוזה  –למסמכי המכרז  51להסכם הספק, עמוד  16סעיף  .92

 .ימי עבודה 7-ימי ל

 .הבקשה נדחית

 

 60נבקש התראה בכתב מראש של  –למסמכי המכרז  51ד , עמוהסכם הספקל 16.3סעיף  .93

 להחזרה:נבקש להוסיף תנאים  יום.

( חלה ירידה בצרכי השוכרת 2( השוכרת עמדה בכל התחייבויותיה על פי הסכם זה; )1)

( שוויה של המכונית המושכרת, 3במכוניות מושכרות עקב צמצומים ו/או מפיטורין; )

( השוכרת הודיעה על רצונה כאמור 4ש"ח )כולל(; ) 170,000נספח א', כולל מע"מ, הינו עד ב

 .ימים לפחות טרם מועד ההחזרה המבוקש 60כתב, למשכירה, בהודעה ב

 ה נדחית.שהבק

 

מבוקש  – יום או ביטול החוזה –למסמכי המכרז  51להסכם הספק, עמוד  16.3.1סעיף  .94

יה להחזיר רכבים במסגרת אחוז ההחזרה רק לרכבים אשר לתחום את הסעיף כך שניתן  יה

 12ובתנאי שלרכב המוחזר מלאו ₪  140,000מחיר מחירון היבואן שלהם לא עולה על 

 .חודשים מיום עלייתו לכביש

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 51להסכם הספק, עמוד  16.3.1סעיף במקום האמור בסעיף 

מכלי הרכב ששכרה  10%זכות לסיים את תקופת השכירות עבור עד  לרשות המקומית"
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מהספק ללא כל פיצוי, למעט רכבים שמחיר המחירון שלהם לפי מחירון לוי יצחק במועד 

 ₪." 180,000 מעלההזמנה הינו 

 

סיום או ביטול  –למסמכי המכרז  51להסכם הספק, עמוד  16.3.4עד סעיף  16.3.2 סעיף .95

תשלומי  3 -שנה ראשונה  מ,"ש''ח  כולל מע  170,000רכבים עד ל מבקש לשנות – החוזה

חודש שכירות אחד.  –תשלומים דמי שכירות, שנה שלישית  2 -ה יידמי שכירות, שנה שנ

 ש''ח כולל מע''מ פיצוי ייקבע בעת הזמנת הרכב הרלוונטי. 170,000לרכבי מעל 

 .הבקשה נדחית

 

נבקש לשנות את המילה  –למסמכי המכרז  51ד , עמוהסכם הספקל 16.3.4-16.3.1סעיף  .96

 ."שירות" למילה "שכירות"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 , יבוא:למסמכי המכרז 51ד , עמוהסכם הספקל 16.3.4-16.3.1במקום האמור בסעיפים 

מכלי הרכב  10%לרשות המקומית זכות לסיים את תקופת השכירות עבור עד  16.3.1

 ללא כל פיצוי.ששכרה מהספק 

פיצוי  רשות המקומיתירות הראשונה: תשלם הכהרכב במהלך שנת השהוחזר  16.3.2

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלומי 2שיעור של ב

פיצוי  רשות המקומיתירות השנייה: תשלם הכהוחזר הרכב במהלך שנת הש 16.3.3

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלומי 1.5שיעור ב

פיצוי  ומיתרשות המקהשלישית: תשלם הירות כהוחזר הרכב במהלך שנת הש 16.3.4

 חודשיים. שכירותדמי של  םתשלו 1 שיעורב

 

נבקש בשורה השלישית לאחר  –למסמכי המכרז  52ד , עמוהסכם הספקל 16.5סעיף  .97

המילים "להמשיך ולספק את השירותים לרשות המקומית" נבקש להוסיף "ככל הניתן 

 .ובלבד שלא יסכן חיי אדם"

 הבקשה נדחית.

 

 מבקש למחוק את הסעיף. - פיקוח –למסמכי המכרז  53ד עמולהסכם הספק,  17.2.4סעיף  .98

 הבקשה נדחית.

 

בקשה להחלפת נציג הלקוחות יהא  –למסמכי המכרז  52ד , עמוהסכם הספקל 17.2.4סעיף  .99

 .רק מטעמים סבירים ולא מכל סיבה

 הבקשה נדחית.

 

ר בכפוף להצטרפות לאת –למסמכי המכרז  52, עמוד הסכם הספקל 17.2.6-17.2.5סעיף  .100

 )השמות שמורים באשכול(. (____)אתר פנימי של  ___המשכירה 

 הבקשה נדחית.
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נבקש להוסיף את המילים  –למסמכי המכרז  53, עמוד הסכם הספקל 17.3.1.7סעיף  .101

 ."הקשורה להוראות הסכם זה"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כל פנייה "א: , יבולמסמכי המכרז 53, עמוד הסכם הספקל 17.3.1.7במקום האמור בסעיף 

 ."הקשורה להוראות הסכם זה אחרת של הלקוח

 

 .18מבקש לבטל את כל סעיף  – למסמכי המכרז 52להסכם הספק, עמוד  18סעיף  .102

 הבקשה נדחית.

 

נבקש . 18.3 נבקש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז  53, עמוד הסכם הספקל 18.3סעיף  .103

ק לאחר הסכמת המשכירה להבהיר שחילוט הערבות יעשה בהתאם לפס"ד חלוט ור

 לחילוט.

 הבקשה נדחית.

 

נבקש  .18.5 נבקש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז  53, עמוד הסכם הספקל 18.5סעיף  .104

 .להבהיר שלא יהיה כפל פיצוי

 הבהרה:

הרשות ", יבוא: למסמכי המכרז 53, עמוד הסכם הספקל 18.5במקום האמור בסעיף 

, בנוסף לכל סעד לו הינה זכאית, על פי חוזה המקומית תהיה רשאית לחלט את הערבות

זה ו/או על פי הדין, בגין כל הפרה של חוזה זה על ידי נותן השירותים, לרבות בגין פיצוי 

הבנקאית, כולה או חלקה ימציא נותן השירותים לידי הרשות מוסכם. מומשה הערבות 

 ".כפל פיצוי, ובלבד שלא יהיה המקומית, מיד, ערבות בנקאית חדשה או משלימה

 

 – אמנת שירות ופיצויים מוסכמים –למסמכי המכרז  54להסכם הספק, עמוד  19סעיף  .105

התקשרויות . מבוקש להבהיר כי חברתנו אינה מבצעת 19מבקש לבטל את כל סעיף 

 ים בהם מופיע מנגנון פיצוי.מבהסכ

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 , יבוא:כי המכרזלמסמ 54להסכם הספק, עמוד  19סעיף במקום האמור ב

   SLA–Service Level Agreement -אמנת שירות ופיצויים מוסכמים  .19"

אמנת השירות היא כלי בידי הספק המאפשר ניהול נכון ויעיל של  19.1

 משאביו.

אמנת השירות היא כלי בידי הרשות המקומית, להגדרת מדיניות וסדרי  19.2

פק בקיום עדיפויות לאספקה, תחזוקה שוטפת ולביצוע פיקוח על הס

 הגדרות אלה.

תקלות אשר נגרמות כתוצאה מגורם חיצוני אשר מחוץ לשליטתו של  19.3

 .SLA-הספק לא יחשבו כאי עמידה ביעדי ה

 :SLA-יעדי ה 19.4
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( וכיוב' מקרה בו הרכב נאסף )למטרות טיפולים, תיקוניםבכל  19.4.1

, הספק יעמיד 16:00לא יוחזר עד השעה או רכב במחזיק המ

אם הרכב החלופי לא   רכב חלופי. לרשות העובד המשתמש ברכב

, רשאית הרשות המקומית לאשר לעובד 16:00יסופק עד השעה 

 לשכור רכב על חשבון הספק עד קבלת הרכב החלופי.

למעט יום כיפור, מענה  24/7ק יפעיל מוקד שירות שפועל הספ 19.4.2

 דקות. 10לכל היותר בתוך ה נתעאשר לפנייה טלפונית 

תאונת דרכים המשביתה את במקרה של תקלה בטיחותית או  19.4.3

שעות  24יחלץ את המכונית ויגרור אותה למוסך  ספקהרכב, ה

את הספק ייחלץ  ימים בשבוע )למעט יום כיפור(. 7ביממה 

בין בעצמו ובין באמצעות אספקת  ספקהברכב ים והנוסעים הנהג

רכב חלופי. זמן תגובה לביצוע הגרירה בפועל ואספקת הרכב 

 ש שעות מרגע מסירת הקריאה.החלופי לא יעלה על שלו

ישלח ניידת שירות לביצוע תיקוני דרך )כולל החלפת  הספק 19.4.4

מן ז .ימים בשבוע )למעט יום כיפור( 7שעות ביממה  24נורות( 

תגובה להגעת ניידת השירות מרגע מסירת הקריאה לא יעלה על 

שעות. תיקונים מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא למעט בגין  3

ימי עבודה  14גוד לתנאי ההסכם, יושלמו תוך שימוש ברכב בני

 לכל היותר למעט אם יאושר אחרת ע"י מנהל ההסכם.

כב שנאסף רכב חלופי שיסופק יהיה מקטגוריה ואפיון דומה לר 19.4.5

שנים  3לטיפול/תיקון, כאשר גיל הרכב לא יעלה על 

. במקרה בו הספק יעמיד 80,000והקילומטראז' ברכב לא יעלה על 

משתמש ברכב, רכב חלופי שלא עונה על לרשות העובד ה

רשאית הרשות המקומית לאשר לעובד לשכור רכב על הדרישות, 

  חשבון הספק עד קבלת הרכב החלופי.

ימי עבודה מרגע  21תהא תוך  רשות המקומיתם למסירת הרכבי 19.4.6

הבקשה או שלושה ימי עבודה במקרה של רכב גישור עד הגעת 

 הרכב החדש.

ימי עבודה  2בתוך יהיה לטיפול שגרתי  זמנים לקבלת כלי הרכב 19.4.7

 ממועד קבלת פניית הרשות המקומית לתיאום טיפול.

המקומית רשאית לדרוש אם הספק לא יעמוד ביעדים הנ"ל תהיה הרשות  19.5

ממנו לפצות אותו על הנזקים שנגרמו לה. הספק ישלם לרשות המקומית 

הרשות ימים ממועד קבלת דרישה בכתב על כך מאת  7את הפיצוי בתוך 

 המקומית.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל תרופה ו/או סעד העומדים לזכות הרשות המקומית לפי כל 

 "., ובלבד שלא יהיה בכך כפל פיצוית החוזה על ידי הספקדין ו/או חוזה, לרבות בגין הפר
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נבקש למחוק את הפיצויים  –למסמכי המכרז  54, עמוד הסכם הספקל 19.4סעיף  .106

 .המוסכמים

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105עים מופנים לתשובה המצי

 

 .זכות הקיזוזנבקש למחוק את  –למסמכי המכרז  54, עמוד הסכם הספקל 19.5סעיף  .107

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105המציעים מופנים לתשובה 

 

ים "ובלבד נבקש להוסיף את המיל –למסמכי המכרז  54, עמוד הסכם הספקל 19.6סעיף  .108

 .שלא יהא כפל פיצוי"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105המציעים מופנים לתשובה 

 

לא מקובל!! נבקש  19.7סעיף  –למסמכי המכרז  55-ו 54 יםעמוד, הסכם הספקל 19.7סעיף  .109

לבטל את כל הסעיף והפיצויים האמורים. במערכת יחסים המורכבת מאינטראקציות לא 

 מערכת פיצויים מסוג זה. ניתן לפעול עם

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105המציעים מופנים לתשובה 

 

ימי עסקים לאחר  14נבקש לשנות ל  –למסמכי המכרז  55עמוד , נסכם הספקל 19.8סעיף  .110

 .נבקש לבטל את זכות הקיזוז הדעה בכתב מראש.

 בהרה זה.לעיל במסמך תשובות לשאלות ה 105המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש למחוק את המילים "וגבייתם  –למסמכי המכרז  55, עמוד הסכם הספקל 19.9סעיף  .111

 .תעשה ללא הוכחת נזק"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105ציעים מופנים לתשובה המ

 

 .כללי נבקש למחוק 19.10סעיף  –למסמכי המכרז  55, עמוד הסכם הספקל 19.10סעיף  .112

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105לתשובה  המציעים מופנים

 

להוסיף את המילים "ובלבד נבקש  –למסמכי המכרז  55, עמוד הסכם הספקל 19.11סעיף  .113

 .שלא יהא כפל פיצוי"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 105המציעים מופנים לתשובה 

 

נבקש חריגים . הפוך להדדינבקש ל –למסמכי המכרז  55, עמוד הסכם הספקל 20.1סעיף  .114

 בהם גילוי המידע הסודי לא ייחשב כהפרת הסכם הסודיות:

 הכלל;מידע שהוא נחלת  .114.1

מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני או במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות )אך  .114.2

 לא כתוצאה מהפרת הסכם סודיות ביחס לאותו מידע(;

ר למידע שנמסר לו במסגרת מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא קש .114.3

 הסכם הסודיות;
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 .מידע שנדרש על פי דין .114.4

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 :א20.1, יבוא סעיף חדש למסמכי המכרז 55, עמוד הסכם הספקל 20.1עיף אחרי ס

 זה אינו כולל: 20"מובהר בזאת, כי "מידע" לעניין סעיף 

 מידע שהוא נחלת הכלל; 20.1.1

ני או במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפ 20.1.2

 )אך לא כתוצאה מהפרת הסכם סודיות ביחס לאותו מידע(;

מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל ללא קשר למידע שנמסר לו  20.1.3

 במסגרת הסכם הסודיות;

 ".מידע שנדרש על פי דין 20.1.4

 

את  21.4ף יש להוסיף בסוף סעי –למסמכי המכרז  56, עמוד הסכם הספקל 21.4סעיף  .115

 .המילים "למעט לטובת גורמים מממנים"

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

של  וזכויותי", יבוא: למסמכי המכרז 56, עמוד הסכם הספקל 21.4במקום האמור בסעיף 

, בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות הספק

 ".למעט לטובת גורמים מממנים

 

 .22.2את סעיף  נבקש למחוק –למסמכי המכרז  56, עמוד הסכם הספקל 22.2סעיף  .116

 הבקשה נדחית.

 

נבקש הבהרה ספציפית מהי  –למסמכי המכרז  7-ו5 56 ים, עמודהסכם הספקל 23.1סעיף  .117

 ?רשות מוסמכת

 הבהרה:

 רשות סטטוטרית. –"רשות מוסמכת" 

 

מבצעת  שם שמור באשכול()ה_____  –למסמכי המכרז  57להסכם הספק, עמוד  24.2סעיף  .118

ת ועל כן אין אנו מספקים פוליסה הרכב מגיע עם תעודת ביטוח עצמי על פי הפוליסה התקני

 ( מחדשת ומשלמת תעודה זו.באשכול שמורשנה ___ )השם חובה משולמת ומדי 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע ", יבוא: למסמכי המכרז 57להסכם הספק, עמוד  24.2במקום האמור בסעיף 

לערוך ולקיים למשך או הספק עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין מתחייב הספק אחריות מ

כל תקופת השכרת כלי רכב עבור כל כלי רכב, על פי שיקול דעתו את הביטוחים 

המתאימים לכיסוי אחריותו כאמור, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים, גבולות אחריות 

לחוזה זה )להלן:  3ב'נספח כקיום ביטוחים, המצ"ב  והתנאים המפורטים בטופס אישור

, או לספק בחברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין בישראל"אישור קיום ביטוחים"( 

. סיפק הספק כיסוי עצמי לפי בעצמו את הכיסויים בהתאם לפוליסת ביטוח תקנית

 ".יים המחוייביםבשינו 24.6-24.2פוליסת ביטוח תקנית, יחולו עליו הוראות סעיפים 
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 .נבקש להפוך להדדי 25סעיף  - למסמכי המכרז 58, עמוד הסכם הספקל 25סעיף  .119

 הבקשה נדחית.

 

בקש למחוק סעיף זה או לחילופין נ -למסמכי המכרז  58, עמוד הסכם הספקל 25.1סעיף  .120

 לצמצם לפעולות של חברת בת.

 הבקשה אינה ברורה.

 

מבוקש למחוק סעיפים   – י המכרזלמסמכ 58הספק, עמוד להסכם  25.2סעיף  .121

3.4.6.17.18.19 

 הבקשה נדחית.

 

 .נבקש הודעה בכתב 25.3סעיף  –למסמכי המכרז  58, עמוד הסכם הספקל 25.3סעיף  .122

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

, יבוא: למסמכי המכרז 58, עמוד הסכם הספקל 25.3במקום האמור ברישאת סעיף 

לפגוע בכל סעד לו הינה זכאית על פי חוזה זה תהיה רשאית, מבלי  המקומיתהרשות "

בכתב , על ידי מתן הודעה לבטל שכירת כל כלי רכבו/או על פי הדין, לרבות ביטול חוזה זה, 

 "עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן: לספק

 

 .נבקש הודעה בכתב –למסמכי המכרז  58, עמוד הסכם הספקל 25.3.2סעיף  .123

 ן הבא:הבקשה מתקבלתב אופ

 הספק", יבוא: למסמכי המכרז 58, עמוד הסכם הספקל 25.3.2סעיף במקום האמור בסעיף 

 14את ההפרה תוך  ןהפר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ולא תיק

 ".הרשות המקומיתבדבר ההפרה מבכתב ימי עסקים ממועד קבלת הודעה 

 

נבקש למחוק את המילים "שהללו  –כי המכרז למסמ 58, עמוד הסכם הספקל 25.3.3סעיף  .124

 .לביטול"לא בוטלו" ולרשום במקומן "שלא הוגשה בקשה 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

ניתן ", יבוא: למסמכי המכרז 58, עמוד הסכם הספקל 25.3.3במקום האמור בסעיף 

ו/או צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים  הספקלבקשת צד ג', נגד 

כונס נכסים ו/או הוטל עיקול על  והוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה ל

על פי חוזה זה  ולעמוד בהתחייבויותי ו, באופן שיש בו כדי לפגוע באפשרותהספקנכסי 

יום  45תוך  ועצמ הספקאילו מהצווים הנ"ל ע"י בקשה לביטול  הלא הוגשוהכל במקרה ש

 "ממועד הינתנם.

 

ם שמור באשכול( )הש_____  –למסמכי המכרז  58להסכם הספק, עמוד  25.3.4סעיף  .125

 משעבדת את הרכבים לשוק ההון לגיוס כספים ואינה יכולה להיות תלויה באישור של

 .לקוחות  ועל כן יש לבטל סעיף זה
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 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 מבוטל. –למסמכי המכרז  58להסכם הספק, עמוד  25.3.4סעיף 

 

 .נבקש להפוך להדדי 26.1סעיף  -למסמכי המכרז  58, עמוד הסכם הספקל 26.1סעיף  .126

 הבקשה נדחית.

 

 .26.5.2מבוקש למחוק סעיף  – קיזוז –למסמכי המכרז  59להסכם הספק, עמוד  26.5סעיף  .127

 הבקשה נדחית.

 

 .בקש למחוקנ –למסמכי המכרז  59, עמוד הסכם הספקל 26.5סעיף  .128

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 מבוטל. –למסמכי המכרז  59, עמוד הסכם הספקל 26.5 סעיף

 

 26.6.2מבוקש למחוק  –למסמכי המכרז  57להסכם הספק, עמוד  26.6.2סעיף  .129

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

שילם צד ", יבוא:  למסמכי המכרז 57להסכם הספק, עמוד  26.6.2במקום האמור בסעיף 

יהיה הצד המשלם רשאי לדרוש את סכום כלשהו החל על פי חוזה זה על הצד האחר, 

הסכום, מיד עם דרישתו הראשונה, להחזר השבתו מהצד האחר. הצד המשלם יהיה זכאי 

ישא, החל מיום תשלום הסכום ועד ליום השבתו בפועל, ריבית מקובלת יכשסכום זה 

 "ועלים בע"מ.למתן אשראי בחשבונות חח"ד בבנק הפ

 

נבקש להוסיף בתי משפט מחוז  -כי המכרז למסמ 59, עמוד הסכם הספקל 26.7.2סעיף  .130

 .מרכז

 הבקשה נדחית.

 

מבוקש למחוק מתקן ייעודי  –למסמכי המכרז  62עמוד  כלי הרכב, מפרט 1לנספח ב' 7סעיף  .131

 .לנייד

  הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מצויד "למסמכי המכרז, יבוא:  62, עמוד כלי הרכבלמפרט  7במקום האמור בסעיף 

 ."דיבוריתב

 

מבוקש לתקן כל אבזור  –למסמכי המכרז  62, עמוד כלי הרכבמפרט  1לנספח ב' 9סעיף  .132

אין התחייבות לגלגל רזרבי במידה רכב אינו מגיע איתו  הרכב בהתאם למפרט הטכני שלו.

 .מיבואן

 .במפרט הטכני 9המציעים מופנים לנוסח סעיף 

 

קש להוסיף "ככל שיש נב - למסמכי המכרז 62, עמוד כלי הרכבמפרט  1נספח ב'ל 10סעיף  .133

 .במלאי היבואן"
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 הבקשה נדחית.

 

אין התחייבות למצלמת  –למסמכי המכרז  62, עמוד כלי הרכבמפרט  1נספח ב' 12סעיף  .134

 בהתאם למפרט הרכב. כנ''ל למערכות בטיחות –רוורס 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הרכב "יבוא: למסמכי המכרז,  62למפרט הטכני, עמוד  12סעיף במקום האמור בסעיף, 

יהיה מצויד בחיישני רוורס וכן במערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות אינטגרלית 

 "דומה.

 

אנו מבקשים  – מובילאיי – למסמכי המכרז 62 , עמודכלי הרכבמפרט  1נספח ב'ל 12סעיף  .135

 להתקין מערכת בטיחות בהתאם לשק"ד שלנו ו/או כל מערכת בטיחות אינטגרלית.

 הבקשה נדחית.

 

סיף לאחר מבוקש להו –למסמכי המכרז  62, עמוד כלי הרכבמפרט  1נספח ב'  15סעיף  .136

 .קבלת האישור בכתב מהספק

 .הבקשה נדחית

 

נבקש להוסיף את הנוסח  – למסמכי המכרז 62 , עמודמפרט כלי הרכב 1נספח ב'ל 15סעיף  .137

ות או השוכרת מתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי המכוניות המושכר" הבא:

במיתקונים שבהן, לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן לא להוציא מהמכוניות 

המושכרות כל אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים להן, וזאת בלי קבלת 

הסכמת המשכירה מראש ובכתב. ביצעה השוכרת שינוי כאמור לעיל, תפצה השוכרת את 

לה מיד עם דרישה. כן יהא על השוכרת לשלם למשכירה כנגד  המשכירה בגין כל נזק שיגרם

דמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא החזרת מצב המכוניות המושכרות לק

זכאית המשכירה. גרם שינוי כאמור להשבחת המכוניות המושכרות, לא תהא זכאית 

 השוכרת לתשלום כלשהו מאת המשכירה.

 הבקשה נדחית.

 

ימי  14נבקש לשנות ל – למסמכי המכרז 63 , עמודכתב ערבות ביצוע 2ב'נספח ל 12סעיף  .138

נבקש להבהיר שחילוט הערבות יעשה לאחר  ,כמו כן. ש בכתבעסקים לאחר הודעה מרא

 .פס"ד חלוט ואישור המשכירה לחילוט

 הבקשה נדחית.

 

 :למסמכי המכרז 65, עמוד אישור עריכת ביטוחים 3נספח ב' .139

 סיף שם הרשות וכתובת למשלוח דואריש להו -שורת ה"לכבוד"  .139.1

 הבהרה:

האשכול רשאית להתקשר עם הזוכה/ים נספח זה הינו כללי. כל רשות מרשויות 

 במכרז, ולכן שם הרשות המקומית וכתובתה יהיו לפי העניין.
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

 יש למחוק את הסעיף. המבוטח הוא הספק בלבד.  –  2סעיף  .139.2

 :3סעיף  .139.3

 יש למחוק את המילה "כל" 

 המילים "במישרין או בעקיפין". ש למחוק את י

כמבוטחים נוספים בפוליסה"  יש למחוק את המילים " המזמין ו/או הרשות יכללו

ולהחליפן במילים "הביטוח יורחב שלפות את המזמין ו/או הרשות בגין אחריות 

 ל עליהם למעשי ו/או מחדלי הספק".שתוט

 יש למחוק את המילה "וכלפי".  – 4סעיף  .139.4

 אופן הבא:הבקשה מתקבלת ב

 3ביטוחים, נספח ב'אישור קיום  2למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

שצורף למסמכי  3ב'זה במקום נספח  2. המציעים יעשו שימוש בנספח להסכם הספק

 .67-65המכרז בעמודים 

 

במעמד החתימה על ההסכם יפקיד הלקוח פיקדון במספר  –פקדון לכל רכב  -תוספות  .140

מספר דשיים של דמי השרות כנקוב בהזמנה והוא יחשב כתשלום בגין אותו תשלומים חו

של התשלומים האחרונים של דמי השירות ולחילופין כתשלום על חשבון למקרה שיועלו 

חודשים.  36דמי השרות בתקופת השרות מסיבה הנקובה בהסכם. תקופת שכירות היא בת  

 חודשי שכירות. 3אנו מבקשים פקדון של כ

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

מסירת הרכב, וכתנאי למסירתו, תפקיד "במועד חדש:  א6.9יבוא סעיף  6.9אחרי סעיף 

 ים דמי השכירות החודשייםבשווי של שלוש פעמפיקדון הרשות המקומית בידי הספק 

)להלן: "הפיקדון"(. הפיקדון יושב לרשות המקומית מיד עם החזרת כלי  עבור כל כלי רכב

. לא הושב להלן בחוזה זה 15יום מיום השבתו כאמור בסעיף  14-וחר מהרכב, ולא יא

הפיקדון במועד הנ"ל, רשאית הרשות המקומית לקזז את מלוא סכום הפיקדון מכל חוב 

 ".או תשלום אחר אותו חייבת לספק

 

מבוקש להבהיר שההסכם  - למסמכי המכרז 71-39, עמודים מסמכי ההתקשרות –חלק ב'  .141

 חשובים:עיפים חשובים, נבקש להוסיף ולהשלים מס' סעיפים דל וחסר בהרבה ס

למען הסר ספק יובהר, כי למשכירה זכות שלא להיענות להזמנה כלשהי של  .141.1

השוכרת, ככל שההזמנה אינה עונה על צרכיה העסקיים ו/או הכלכליים של 

 המשכירה ואינה כדאית עבור המשכירה.

 הבקשה נדחית.

 

מושכרות לשוכרת עם שחרורן על ידי היבואן, המשכירה תמסור את המכוניות ה .141.2

שתושלם התקנת המתקונים והאביזרים בהן, ככל שניתן במועד המסירה  ולאחר

המשוער הנקוב בנספח א', אולם בכל מקרה לא תהא המשכירה אחראית לאיחור 

 במסירת המכוניות שעילתו ביבואן. 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:
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א חדש: 6.2למסמכי המכרז, יבוא סעיף  43מוד להסכם הספק, בע 6.2אחרי סעיף 

על ידי היבואן, ולאחר שתושלם התקנת  ועם שחרורהרכב מסור את י ספקה"

 כמפורט בחוזה זה." המתקונים והאביזרים בהן, ככל שניתן במועד המסירה

 

השוכרת מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות לשמור  .141.3

בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע על המכוניות המושכרות 

במהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות מהפרת כל חוק התקף 

תנועה שיגרמו להחרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות האכיפה. 

השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה 

ב המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין תחו

ועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, עלות אחסונה, עבירת התנ

וכן הוצאות משפטיות בהם תישא המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה 

ה להסכם פשרה או לשוכרת על תביעה כאמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיע

ופית בנסיבות עסקת טיעון ללא הסכמתה. השוכרת לא תהא זכאית למכונית חיל

 סעיף זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  14.5למסמכי המכרז, יבוא סעיף  50להסכם הספק, בעמוד  14.4אחרי סעיף 

בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת  ספקתשפה את הרשות המקומית ה"

כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין  ספקב היחוי בה

, עלות אחסונה, וכן כלי הרכבעבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת 

הודיע הספק בשל תביעה כאמור, ובתנאי ש ספקהוצאות משפטיות בהם ישא ה

להסכם  על תביעה כאמור, אפשר לה להתגונן מפניה ולא הגיע רשות המקומיתל

לא תהא זכאית למכונית  רשות המקומיתה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. הפשר

 "חילופית בנסיבות סעיף זה.

 

השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות המשכירה המתחייבות על פי דין,  .141.4

לרבות לעניין ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע למשכירה על קיום תקלות, נזקים 

מיד עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין המושכרות  וליקויים במכוניות

 אחרים.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  9.11למסמכי המכרז, יבוא סעיף  46להסכם הספק, בעמוד  9.10אחרי סעיף 

מחייבות על ככל שהן  ספקהנחיות והוראות התפעל בהתאם ל רשות המקומיתה"

על קיום תקלות,  ספקותקינות ולהודיע לת פי דין, לרבות לעניין ביקורת בטיחו

מיד עם היוודעם, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין  י הרכבלכנזקים וליקויים ב

 "אחרים.

 

המשכירה רשאית לבדוק את המכוניות המושכרות מעת לעת בתאום מראש עם  .141.5

השוכרת, לבירור תקינותן. למען הסר ספק, יובהר שהאמור בסעיף זה אינו גורע 
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ר המועדים לביצוע ה הבלעדית של השוכרת ליידע את המשכירה בדבותמאחרי

 .טיפולים שוטפים

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 9.12למסמכי המכרז, יבוא סעיף  46להסכם הספק, בעמוד  9.11אחרי סעיף חדש 

רשות מעת לעת בתאום מראש עם ה י הרכבכלרשאי לבדוק את  "הספקחדש: 

 "תקינותן., לבירור המקומית

 

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג  .141.6

שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, 

לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו במכונית 

של המשכירה, אלא תחת ת אחריותה המושכרת, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תח

אחריותו הבלעדית של המשתמש במכונית המושכרת, והמשכירה לא תצטרך 

לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי השוכרת תשפה את 

 המשכירה בגין כל תביעה שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו בעניין זה.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 10.20למסמכי המכרז, יבוא סעיף  48להסכם הספק, בעמוד  10.19אחרי סעיף 

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק "חדש: 

ו/או מי  על ידי המשתמש כלי הרכבמכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר ב

ו נוספים שהותקנ , לרבות סחורה, כספים, מערכות מולטימדיה, אביזריםמטעמו

צטרך ילא  ספק, וההספק, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת אחריות כלי הרכבב

 "בגין אותו נזק.את המשתמש לפצות ו/או לשפות 

 

השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל סכום נזק בו תחוייב המשכירה בתובענה  .141.7

שתוגש כנגדה עקב נזקי גוף, בגין מעורבות איזו מהמכוניות המושכרות בתאונת 

, במקרה בו חברת הביטוח לא שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף כאמור, דרכים

המושכרת בנגוד לפוליסת  עקב מעשה או מחדל השוכרת ו/או מי מהנוהגים במכונית

 1975-בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה

ו/או חוק חוזה ביטוח,  1970 -ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל

. המשכירה תודיע לשוכרת על קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגינה 1981-התשמ"א

לשוכרת את כל החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה  תחוייב המשכירה, תעביר

ו/או דרישה כאמור, שהתקבלה אצלה, ותשתף פעולה עם השוכרת. המשכירה 

ו/או הדרישה כאמור וכן תימנע מלהתפשר תאפשר לשוכרת להתגונן בפני התביעה 

או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או הדרישה, או פרטים כלשהם לכל צד 

עט במקרה שנדרשה לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור כדי לאפשר שלישי, למ

למשכירה להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, 

השוכרת לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף פעולה עם המשכירה, מתחייבת 

רה, שעניינן במידת הצורך, לביטול כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד המשכי

 ו/או עילתן, פעולה ו/או מעשה ו/או  מחדל של השוכרת ו/או מי מטעמה.
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תקופת השכירות לא החזירה השוכרת את המכוניות המושכרות למשכירה בתום  .141.8

או עם סיומה, תפצה השוכרת את המשכירה בפיצוי מוערך ומוסכם מראש של סך 

לעיל ובטופס הזמנת  4מפורט בסעיף השווה לכפל דמי השכירות החודשיים, כ

המכונית, עבור כל מכונית מושכרת, לפי חלקם היחסי, בגין כל יום של פיגור 

זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר בהחזרת כל אחת מהמכוניות לידי המשכירה, ו

 המוקנה למשכירה לפי ההסכם ועל פי דין.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  15.4למסמכי המכרז, יבוא סעיף  50להסכם הספק, בעמוד  15.3אחרי סעיף 

בתום תקופת השכירות או עם  ספקלכלי רכב  רשות המקומיתה הא החזיר"ל

פיצוי מוערך ומוסכם מראש של סך ב ספקאת ה רשות המקומיתסיומה, תפצה ה

באופן יחסי  ,כלי הרכבלדמי השכירות החודשיים אשר היו משתלמים בגין השווה 

, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למשכירה לתקופה בה נעשה השימוש

 "לפי ההסכם ועל פי דין.

 

ען השוכרת לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את המכוניות המושכרות, כנגד חוב נט .141.9

 .של המשכירה כלפיה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  13.4סעיף  למסמכי מהכרז, יבוא 50להסכם הספק, בעמוד  13.3אחרי סעיף 

, כנגד חוב נטען של הרכבלא תהא זכאית לעכב תחת ידה את  "הרשות המקומית

 ".כלפיה ספקה

 

ידי  על אף האמור בסעיף שעניינם תשלום דמי השכירות ואמצעי התשלום על .141.10

השוכרת, במועד, תהווה הפרה יסודית של הסכם זה על ידי השוכרת, אשר תאפשר 

שעות מעת שהודיעה על כך לשוכרת בכתב, לבטל לאלתר את  48למשכירה, תוך 

, בגינן לא ההסכם ולתפוס את המכוניות המושכרות המוחזקות על ידי השוכרת

ירה שידוע לה והיא שולמו דמי השכירות במועדם. במקרה כאמור, השוכרת מצה

 מסכימה לכך שהמשכירה תיכנס לחצריה על מנת לתפוס את המכוניות המושכרות. 

פעמים,  3-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית של למעלה מ

פילו ותוקנה ההפרה במהלך תקופת הנוגעת לאי תשלום דמי השכירות במועדם, א

ה זכאית לבטל לאלתר את ההסכם, ולשוכרת שעות כאמור לעיל, תהא המשכיר 48

 לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המשכירה בגין הביטול כאמור.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

חדש:  25.5למסמכי המכרז, יבוא סעיף  58להסכם הספק, בעמוד  25.4אחרי סעיף 

הווה הפרה יסודית של הסכם זה, י יום בתשלום דמי השכירות 14של  איחור"

בכתב,  רשות המקומיתשהודיע על כך ליום מיום  15, תוך ספקאשר תאפשר ל
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 חתימת המציע _________________  
 לארמון ועו"ד עדי הרט-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

כלי הרכב בגינו ולתפוס את  ,כירות ביחס לאותו כלי רכבשהחוזה את לבטל לאלתר 

  "במועדם. לא שולמו דמי שכירות

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, תהא המשכירה זכאית לבטל את ההסכם אם  .141.11

השוכרת הליכי פירוק, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, כינוס תיווכח כי ננקטו כנגד 

 נכסים, או הליכים משפטיים מהותיים. 

 הבקשה נדחית.

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, תהא המשכירה זכאית לבטל את ההסכם אם  .141.12

יווכח כי השימוש במכוניות המושכרות נעשה באופן הגורם לתאונות ו/או לנזקים ת

יום, במהלכה ניתנה  14וזאת לאחר שנתנה לשוכרת התראה בת בהיקף בלתי סביר, 

לה הזדמנות לתקן את אופן השימוש במכונית המושכרת ולשלם למשכירה את 

כתוצאה מהשימוש  הסכומים הנדרשים בגין הנזקים שנגרמו למכונית המושכרת 

 הלקוי בה, ככל שנגרמו.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מבלי לגרוע מהאמור "חדש:  25.6ספק, יבוא סעיף חדש להסכם ה 25.5אחרי סעיף 

השכיורת ביחס לכלי רכב מסויים חוזה לבטל  זכאי ספקהא הייבסעיפים לעיל, 

לתאונות ו/או לנזקים נעשה באופן הגורם כלי רכב אותו באם יווכח כי השימוש 

יום,  30התראה בת  רשות המקומיתבהיקף בלתי סביר, וזאת לאחר שנתנה ל

את  ספקולשלם ל רכב,נה לה הזדמנות לתקן את אופן השימוש בבמהלכה נית

, ככל וכתוצאה מהשימוש הלקוי ב רכבהסכומים הנדרשים בגין הנזקים שנגרמו ל

 "שנגרמו.
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 חתימת המציע _________________  
 לארמון ועו"ד עדי הרט-שמורות לעו"ד מרים סברלדובהזכויות © 

 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

 9.7.2019למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  1נספח 

 

 5א'ספח נ
 תצהיר בעניין עבירות לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום

 

 לכבוד:

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 

 קיבוץ כברי

 "(איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי)להלן: "

 

 ושירותי רכבהשכרת כלי רכב  שם המכרז:

 גליל מערבי אשכול רשויותלרשויות איגוד ערים 

 

ת אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר א

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 

 (."מציע"הב _________________________ )להלן:  כמנכ"לאני משמש/ת כמנהל/ .1

 

 1976-אני עושה תצהירי זה מידיעתי האישית, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .2

 איגוד ערים של 9/2019ממכרז פומבי וכחלק  ("חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן: 

אשכול לרשויות איגוד ערים  השכרת כלי רכב ושירותי רכבל גליל מערבי רשויות אשכול

 גליל מערבי. רשויות

 

 [בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

 זיקה אליו )כהגדרת ולא הורשע בעל  מציעעד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע ה

מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים( ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים 

ולפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 ;1987-מינימום, התשמ"ז

 -או 

 בחוק כהגדרת מונח זה ו/או בעל זיקה אליו ) מציעעד למועד עריכת תצהירי זה ה

עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 

ולפי חוק שכר מינימום,  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, ואולם, עד למועד הגשת ההצעה למכרז הנ"ל חלפה שנה אחת לפחות 1987-התשמ"ז

 . ממועד ההרשעה האחרונה

 

ינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם הצהרתי זו ה .4

 , אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו.מציעה
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 חתימת המציע _________________  
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

 

 חתימתי ותוכן תצהירי אמת.אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו  .5

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך

 

 חתימת המצהיר/ה 

 

 אישור

 

בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני  ___________ מ.ר. __________ מאשר/תאני, עו"ד 

מר/גב' ____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה 

_______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת 

רו/ה וחתם/מה קבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהיוכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי/ה לעונשים ה

 עליו בפניי.

 

 חתימה וחותמת   תאריך
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 חתימת המציע _________________  
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

 9.7.2019למסמך תשובות לשאלות הבהרה מיום  2נספח 

 

  3ב'נספח 

  םאישור עריכת ביטוחי
  

 אישור על קיום ביטוחים

 לכבוד:

 הרשות המקומית

 "(הרשות המקומית)להלן: "

 

 אג"נ,

 

_____)להלן: ________________ אישור על קיום ביטוחים של הנדון:

 "הספק"( 

 

 חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן:_____________ אנו החת"מ 

 

שובי אשכול גליל ירות  עבור יאנו ערכנו לבקשת ה מבוטח פוליסות ביטוח בקשר בין היתר למתן ש

 )להלן "המזמין"(. ימערב

 

 תקופת הביטוח .1

 __________עד תאריך  ___________________  מתאריך

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .2

לגוף ו/או רכוש של כל צד שלישי, תוך במישרין ו/או עקיפין אשר יכסה נזק העלול להיגרם 

ש"ח לאירוע  4,000,000כדי ועקב מתן השרות על ידי הספק, כאשר גבול האחריות הינו 

 ולתקופה.

ת עקב אש, ובהר בזאת כי פוליסה זו לא תכלול כל מגבלה בגין חבולהסרת כל ספק מ

התפוצצות, שיטפון, בהלה, שימוש במנופים, מכשירי הרמה, כלים סניטארים פגומים, טעינה 

 ופריקה, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

י ו/או ל עליהם למעשפות את המזמין ו/או הרשות בגין אחריות שתוטשהביטוח יורחב ל

חשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל כפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יי מחדלי הספק

 אחד מיחידי המבוטח.

 

 ביטוח חבות מעבידים .3

ריות למוצרים ביטוח זה יכסה את חבות הספק על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( או חוק האח

או מחלה שיגרמו להם תוך כדי ועקב , כלפי עובדיו בגין כל נזק גוף 1980פגומים, התש"ם 

 עבודתם בפרויקט זה.
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 חתימת המציע _________________  
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 בעלי הזכויותאין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור 

יטוח זה לא יכלול כל מגבלה בדבר העסקת נוער, עובדים זרים, חבות  בגין וכלפי קבלנים, ב

 קבלני משנה ועובדיהם בביצוע עבודות בגובה, עומק, חפירות וכד'.

 ביטוח אחת.לתובע, לאירוע, ולכל שנת ₪  20,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 

או הרשות ו/או מי מטעמם  במקרה ויחשבו הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי המזמין ו/

 כמעבידיהם  של עובדי המבוטח בכל הקשור למתן השרות  נשוא פרויקט זה.

 

 הוראות נוספות החלות על הביטוחים הנ"ל .4

 

כלפי  ביטוחי המבוטח יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור המבטח על זכות השיבוב  .1

 גרימת נזק בזדון. האשכול ו/או הרשות ו/או מי מטעמם, למעט במקרה של

 

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך ע"י   .2

 האשכול ו/או הרשות ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחיהם.

 

פיו הביטוחים לא יצומצמו,  מו"מ בזה כי ביטוחי המבוטח כוללים תנאי מפורש על  .3

 יום מראש. 30ללא הודעה בכתב לאביב ולמזמין לפחות לא ישונו לרעה, ולא יבוטלו 

 

המבוטח לבדו אחראי על מילוי כל חיובי הפוליסות לרבות אך לא מוגבל לתשלומי דמי     .4

 הביטוח תשלום השתתפות עצמית, עמידה בדרישות בטיחות ובדרישות רשויות.

 

חוזה עם המבוטח ולפיכך ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח שב

 ללא הסכמתכם מראש ובכתב.לא יחולו בפוליסות כל שינוי 

 

 ולראיה באו על החתום    

 

_________      __________________ 

 חתימת חברת הביטוח       תאריך

 

 פירוט הפוליסות

 _______________פוליסת צד שלישי מס'                 

 

 ______________           פוליסת חבות מעבידים מס' 

 

 

 

 


