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 מסמך תשובות לשאלות הבהרה זה יצורף כחלק בלתי נפרד מההצעה 

 20/2019מכרז פומבי מס' ב

 
 

לאור השינויים בהסכם ההתקשרות ונספחיו המפורטים במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה,  –הערה כללית 

 יפרסם האשכול הסכם התקשרות מתוקן, לרבות נספחיו, הכולל את כל השינויים.

 המציעים יצרפו את ההסכם המתוקן להצעתם, כאשר הוא חתום כנדרש בהוראות המכרז.

 

 

נבקש כי המחירים יעמדו בתוקף עד לתום סוף  –למסמכי המכרז  6ליים, עמוד להוראות ותנאים כ 5סעיף  .1

לשינויים במחירון היבואן של כלי  70%( ולאחר מכן יעודכנו בשיעור של 2019השנה הקלנדרית הנוכחית )

 הרכב )ללא מע"מ(.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 סמכי המכרז:למ 6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד  5.1במקום האמור בסעיף 

"X – ";המחיר הקטלוגי ביום ההזמנה כפי שיפורסם ע"י היבואן 

 ;"70%-המחיר הקטלוגי ביום ההזמנה כפי שיפורסם ע"י היבואן מוכפל ב – X"יבוא: 

"מובהר בזאת כי למסמכי המכרז, תבוא פסקה חדשה:    6להוראות ותנאים כלליים, בעמוד   5.1בסוף סעיף  

 ."1.1.2020לא ישתנה לפני  Yלצורך חישוב הצעת המחיר רכיב 

 

נבקש לשנות   –  תוקף הצעה ותקופה התקשרות  –למסמכי המכרז    6להוראות ותנאים כלליים, עמוד    5סעיף   .2

מסחריים יישלח   םוף שנה בלבד במידה ויש שינוי במחירון הרכב /דגם או שינוי תנאילשנות לעד ס  סעיף זה:

 .מחיר מעודכן

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1ראה תשובה 

 

 :הצעת מחיר –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  10.6סעיף  .3

 ;חודש 24שנים ולא  3מבוקש לתקן סעיף זה כך שתוקף ההסכם יהיה לתקופה בת  .3.1

 הבהרה:

לרשות תינתן חודשים.   36-לספק לאחר חתימה על חוזה היא ל  המזמינהתקופת ההתקשרות בין 

 1הקרובים, בצמוד למדד הנקבע בתשובה חודשים  24-הזכות לבצע הזמנה על פי הצעת הספק ב

 .למסמך זה

 

להוסיף: העיריה תוכל לבטל את חודשים, מבוקש  36נבקש לשנות את הסעיף: מרכז בתוקף ל .3.2

 הזמנתה ובלבד החברה טרם רכשה את הרכב מיבואן הרכב.

 להלן במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 20לעיל ותשובה  1ראה תשובה 
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מבוקש להוסיף התייחסות לכך שהמחירים אשר יוגשו במסגרת מכרז זה יהיו תקפות לשנה  .3.3

ככל שיהיה עדכון מצד היבואן בתנאים המסחריים  .מבחינתנוקלנדארית בלבד. מדובר בתנאי סף 

ו/או בהנחת היבואן שניתנת למחכירה על דגם מסוים שהשתנתה, באפשרות המחכירה להגיש 

ללקוח תצהיר חתום על ידי עורך דין בו הוא מציין את הסכום הנומינאלי בו התייקר אותו דגם 

 36 –ת של מחיר הדגם הספציפי, מחולק ל מההתייקרו 75%עבורו. במקרה כזה הלקוח יספוג 

 חודשים.

₪, יתייקרו דמי  1,000 –ב  לדוגמא: היה ובעקבות קיטון בהנחת היבואן, התייקר הדגם לספק

 חודשים(. 36 –מחולק ב  75%* ₪  1,000)₪  20.83 החכירה החודשיים בסכום נומינאלי של

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1ראה תשובה 

 

 .נבקש לבטל את הסעיף זה  –  הצעת מחיר  –למסמכי המכרז    11להוראות ותנאים כלליים, עמוד    10.2סעיף   .4

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 1ראה תשובה 

 

המילים "ללא זכות נבקש למחוק את  –למסמכי המכרז  11להוראות ותנאים כלליים, עמוד  11.2סעיף  .5

 חזרה". נבקש לבטל את חילוט הערבות.

 נדחית. –כות חזרה" זהבקשה ביחס לביטול "ללא 

 המציעים אינם נדרשים להפקיד ערבות.

 

 מהי הצעה בלתי סבירה? –למסמכי המכרז  13להוראות ותנאים כליים, עמוד  12.2סעיף  .6

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  13להוראות ותנאים כליים, עמוד  12.2סעיף 

 

 .12.1סתירה עם סעיף  –למסמכי המכרז  14להוראות ותנאים כליים, עמוד  13.2סעיף  .7

 .13.2הינו זכות כללית של ועדת המכרזים, ואינה סותרת את סעיף  12.1סעיף 

 

נבקש למחוק את הסעיף. יתכן ויגרם איחור   –מכרז  למסמכי ה  17להוראות ותנאים כליים, עמוד    15.3סעיף   .8

 שלא באשמת המציע.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"המציע למסמכי המכרז, יבוא:  17להוראות ותנאים כליים, עמוד  15.2ת סעיף ישאבמקום האמור בר

 ימי עסקים מיום החלטת ועדת המכרזים על זכייתו:" 14יפקיד בידי האשכול בתוך 

 

 נבקש למחוק דרישה זו.  –למסמכי המכרז    17להוראות ותנאים כלליים, עמוד    15.3( בסעיף  2שנייה )פסקה   .9

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטלת –למסמכי המכרז  17להוראות ותנאים כליים, עמוד  15.3( בסעיף 2פסקה שנייה )
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לבטל   – התקשרות עם מציע הזוכה/ים –למסמכי המכרז  17להוראות ותנאים כלליים, עמוד  15.3סעיף  .10

 ."תמורת האשכול"

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 9ראו תשובה 

 

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף  –למסמכי המכרז   18להוראות ותנאים כלליים, עמוד   17.3סעיף  .11

 ת ההצעה.."המתחיל המילים "בעצם הגש

 הבקשה נדחית.

 

 נבקש למחוק. –למסמכי המכרז  18להוראות ותנאים כלליים, עמוד  17.9סעיף  .12

 הבקשה נדחית.

 

נבקש שהאשכול תשלם למציע שזכה את   –למסמכי המכרז    18להוראות ותנאים כלליים, עמוד    17.10סעיף   .13

 והעקיפות.כל ההוצאות והנזקים ואובדן הרווחים שנגרמו לו הישירות 

 הבקשה נדחית.

 

 .ק''מ 25-לשנות ל –למסמכי המכרז  20, עמוד נספח הצהרה המשתתף במכרזל 8סעיף  .14

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

יש לנו הסדרים ", יבוא:  למסמכי המכרז  20, עמוד  נספח הצהרה המשתתף במכרזל  8במקום האמור בסעיף  

סוגי הרכבים המוצעים להשכרה על פי תנאי מכרז זה/ עם מוסכי שירות מורשים ע"י יבואן הרכב לכל 

ברשותנו סניפים ו/או מוסכים התומכים בשירותי תחזוקה לרבות תיקונים וטיפולים הנחוצים לתחזוקה 

ק"מ )אווירי( מקיבוץ כברי  25השוטפת של כלי הרכב, כאשר לפחות אחד מהמוסכים נמצא במרחק של 

 ".()למחוק את המיותר

 

 נבקש למחוק את המילים "או לשינוי". –למסמכי המכרז  21, בעמוד 1לנספח א' 10סעיף  .15

 הבקשה נדחית.

 

נבקש שזכות העיון תהא רק לאחר הסכמת הזוכה ופניה  –למסמכי המכרז  21, בעמוד 1לנספח א' 13סעיף  .16

 בכתב. כמו כן נבקש שהצעת המחיר לא תהא ניתנת לעיון.

 הבקשה נדחית.

 

מהק"מ  20%מבקש להחריג מחישוב הפול רכבים שחרגו ב  –למסמכי המכרז  22, עמוד 2נספח א'ל 5סעיף  .17

 .ף מבקש להבהיר כי החישוב הוא שנתי ולא חודשיסבנו שהוקצה להם בעסקה.

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 
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האשכול לזכות כל רשות מרשויות ", יבוא: למסמכי המכרז 22, עמוד 2נספח א'ל 5במקום האמור בסעיף 

. כך, שאם תהיה תקאלנדרי שנה הטרים של כל כלי הרכב שתשכור באותבנפרד יעמוד סכום הקילומ

ת ק"מ שלא חריגה ממכסת הק"מ שנרכשה לשימוש ברכב אחד )להלן: "החריגה"(, תועבר יתרה מכס

 ה.", כך שתפחית את החריגשנה קאלנדרית הנוצלה ברכב שנשכר באות

 

 .נבקש להוסיף את תק' ההסכם –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5סעיף  .18

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הספק ישכיר לרשות ", יבוא: למסמכי המכרז 37להסכם ההתקשרות, עמוד  5במקום האמור בסעיף 

ד המסירה המקומית כלי רכב כפי שתזמין הרשות המקומית מעת לעת, ויפורטו בטופס הזמנת רכב. מוע

בפועל או לכל היותר בחלוף כלי הרכב במועד מסירת  כלי הרכב יהיהומועד תחילת תקופת השכירות של 

למסירה   ןמוכ  כלי הרכב, בדבר היות  רשות המקומיתל  ספקשני ימי עסקים ממועד מתן ההודעה על ידי ה

תהיה לתקופה של שלוש השכרת רכב  , המוקדם מביניהם )להלן: "מועד המסירה"(.רשות המקומיתל

 ."(או "תקופת השכירות" או "תקופת ההסכם" שנים )להלן: "תקופת ההשכרה"

 

נבקש שטופס הזמנת הרכב יהא בהתאם לנוסח  –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.1סעיף  .19

 .של המשכירה

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 – טופס הזמנת כלי הרכב": למסמכי המכרז 35להסכם ההתקשרות, עמוד  1.4.5במקום האמור בסעיף 

 בנוסח של הספק;"

 

נבקש להוסיף את המילים "כל עוד הרכב לא  –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.4סעיף  .20

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

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

לרשות המקומית זכות ", יבוא: למסמכי המכרז 37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.4במקום האמור בסעיף 

וזאת , לבטל את ההזמנה כל עוד לא שילמה הרשות מקדמה לספק, וזאת ללא כל תשלום או פיצוי לספק

 ."בגין ההזמנה לא שילם הספק ליבואן בפועלכל עוד הרכב לא הוזמן ו/או סופק וכל עוד 

 

נבקש לבטל את  –הזמנת ומסירות כלי הרכב  –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.4 סעיף .21

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

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 20תשובה  ורא

 

להוסיף בסוף וכל  – הזמנת ומסירות כלי הרכב –למסמכי המכרז  37, עמוד סכם ההתקשרותלה 5.4סעיף  .22

 .עוד לא עובר תשלום ליבואן בפועל

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 20ראו תשובה 
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נבקש למחוק את המילים "וההזמנה תבוטל  –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.5סעיף  .23

למשכירה בגין  לספק" נבקש להבהיר שכל ביטול יגרור אחריו תשלוםמאליה ללא כל פיצוי או תשלום 

 הנזקים שיגרמו לה.

 הבקשה נדחית.

 

השוכרת תבדוק  נבקש לשנות את נוסח הסעיף: –למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד  5.8סעיף  .24

על כל  את המכוניות המושכרות עובר למסירתן בפועל לחזקתה, ועם מסירתן תחשב השוכרת כמוותרת

 .טענת אי התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

תבדוק   רשות המקומיתה", יבוא:  למסמכי המכרז  37להסכם ההתקשרות, עמוד    5.8במקום האמור בסעיף  

כמוותרת על כל טענת אי   רשות המקומיתתחשב ה  ובפועל לחזקתה, ועם מסירת  ועובר למסירת  הרכבאת  

 ".התאמה ו/או ברירה, למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר

 

מבקש להגדיר שהרשות המקומית תפקיד את  –למסמכי המכרז  37, עמוד ההתקשרות הסכםל 5.11סעיף  .25

תשלומים האחרונים של העסקה  3הפיקדון הנ"ל בעת הזמנת הרכב וסכום זה ישמש כמקדמה ויתקזז מ 

  רכב.בגין כל 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במועד מסירת הרכב, וכתנאי ", יבוא: למסמכי המכרז 37, עמוד הסכםל 5.11במקום האמור בסעיף 

למסירתו, תפקיד הרשות המקומית בידי הספק פיקדון בשווי של שלוש פעמים דמי השכירות החודשיים 

( התשלומים האחרונים של שכירת 3) יקוזז משלושתעבור כל כלי רכב )להלן: "הפיקדון"(. הפיקדון 

 ".הרכב

 

ים שחוד 3חודשי מקדמה משולמים עבור  3 –למסמכי המכרז  38, עמוד הסכם ההתקשרותל 5.11סעיף  .26

במעמד החתימה על ההסכם יפקיד הלקוח . . ואינם חוזרים ללקוח 34,35,36אחרונים של העסקה , חודש 

השרות כנקוב בהזמנה והוא יחשב כתשלום בגין אותו מספר של פיקדון במספר תשלומים חודשיים של דמי  

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

השרות מסיבה הנקובה בהסכם. החברה תהיה רשאית לקזז הפיקדון או חלקו כנגד יתרת חוב, נזק, הפסד 

הפרת ההסכם ע"י הלקוח ובתום תקופת השרות תיערך התחשבנות וכל או הוצאה שלזכותה כתוצאה מ

 יתרה לטובת הלקוח )אם תהיה( תוחזר לו בצירוף הפרשי הצמדה.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 25ראו תשובה 

 

נבקש למחוק את המילים "מאותה קטגוריה"  –למסמכי המכרז  38להסכם ההתקשרות, עמוד  5.12סעיף  .27

"בגין מכונית הגישור תשלם השוכרת למשכירה סך  נבקש להוסיף את המילים: ולרשום במקומן "דומה".

בשקלים השווה לדמי השכירות החודשיים אשר היו משתלמים בגין המכונית המוזמנת, באופן יחסי 

 .לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישור"
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 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 דומהכב הגישור יהיה  ר", יבוא:  למסמכי המכרז  38להסכם ההתקשרות, עמוד    5.12במקום האמור בסעיף  

מכונית הגישור   עבור  .מושבים  7בעל אותו מושבים של כלי הרכב שהוזמן, למעט טנדר או טנדרון או רכב בן  

סך בשקלים השווה לדמי השכירות החודשיים אשר היו משתלמים בגין  ספקל הרשות המקומיתתשלם 

 ."המכונית המוזמנת, באופן יחסי לתקופה בה נעשה השימוש במכונית הגישור

 

 לחודש. 1משולמים כל הבהרה:  – דמי שכירות –למסמכי המכרז  38, עמוד הסכם ההתקשרותל 6.2סעיף  .28

 .לחודש דרך הוראת קבע 20חריגים כל 

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

דמי השכירות ", יבוא: למסמכי המכרז 38להוראות ותנאים כלליים, עמוד  6.2במקום האמור בסעיף 

לחודש קלנדרי. במקרים מיוחדים  1ע בכל ישולמו באמצעות הוראת קבכחוק החודשיים בצירוף מע"מ 

ות החודשיים בכל בהסכמת הספק מראש ובכתב, תהא רשאית הרשות המקומית לשלם את דמי השכיר

 ".לחודש קלנדרי 20

 

השוכרת תשפה את  נבקש להוסיף את הסיפא: –למסמכי המכרז  40להסכם ההתקשרות, עמוד  8.1סעיף  .29

המשכירה בגין כל הנזקים שנגרמו לה עקב מעשה או מחדל של השוכרת כאמור בסעיף זה לעיל, מיד עם 

 .דרישתה הראשונה של המשכירה

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

הרשות המקומית תודיע ", יבוא:  למסמכי המכרז  40להסכם ההתקשרות, עמוד    8.1במקום האמור בסעיף  

לספק בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם להנחיות והוראות היצרן ו/או היבואן בחוברת  

טיפולים שוטפים בו במועדם.   הטיפולים של כלי הרכב, ולמספר הק"מ בכלי הרכב כך שניתן יהיה לבצע

 , והרשות המקומיתאי ביצוע טיפולים תקופתיים עשוי להביא להסרת אחריות היבואן על כלי הרכב

כאמור בסעיף זה   רשות המקומיתעקב מעשה או מחדל של ה  ובגין כל הנזקים שנגרמו ל  ספקתשפה את ה

 ספק."הראשונה של ה ולעיל, מיד עם דרישת

 

במידה  – רישוי, תיקונים וטיפולים בכלי הרכב –למסמכי המכרז  40, עמוד ההתקשרותהסכם ל 8.7סעיף  .30

 אבקש להוריד את הסעיף. –ויש הפרת הסכם אנו לא חייבים לספק רכב חלופי 

 למסמכי המכרז. 47להסכם ההתקשרות, בעמוד  14.2סעיף ראו 

 

מכונית  נבקש להוסיף הגדרת רכב חלופי: –למסמכי המכרז  41להסכם ההתקשרות, עמוד  8.7.3סעיף  .31

פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע המכונית 

ליטר, והכל על   2המושכרת במקומה הועמדה המכונית החילופית, אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על  

 .משכירה ושיקול דעתה הבלעדיפי זמינות המכוניות אצל ה

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה
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 8.7לעניין סעיף "חדש:  8.7.6, יבוא סעיף למסמכי המכרז 41להסכם ההתקשרות, עמוד  8.7.5אחרי סעיף 

כונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה מ –" רכב חלופיזה "

החלופי, אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על  רכבה הועמד והמושכר במקומ הרכבדומה לנפח מנוע 

 ."הבלעדי וושיקול דעת ספקאצל ה כלי הרכבליטר, והכל על פי זמינות  2

 

רכב חלופי/גישור נמסר עם דלק מלא ויש  –למסמכי המכרז  41, עמוד ההתקשרותהסכם ל 8.7.4סעיף  .32

 .להחזירו עם מלא, במידה ולא הוחזר בנדרש ישנו חיוב + עמלת תדלוק

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  41להוראות ותנאים כלליים, עמוד  8.7.4סעיף 

 

רכב חליפי יימסר עם מיכל  –מבקש לשנות  –למסמכי המכרז  41, עמוד ההתקשרות הסכםל 8.7.4סעיף  .33

 20%דלק מלא ויוחזר באותה מידה לספק. במידה ויוחזר חסר, הרשות תישא בעלות התדלוק בתוספת 

 עמלת תדלוק.

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 32תשובה  ורא

 

נבקש למחוק את המילים "מאותה קטגוריה"  –למסמכי המכרז  41להסכם ההתקשרות, עמוד  9.2סעיף  .34

 .ולרשום במקומן "דומה"

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

במידה והופסק ייצורו ", יבוא: למסמכי המכרז 41להסכם ההתקשרות, עמוד  9.2במקום האמור בסעיף 

ספק, או במידה והדגמים אינם צפויים להימצא של אחד או יותר מהדגמים שפורטו בהצעת המחיר של ה

בעל אותם תכונות ובאותו מחיר של הרכב שהופסק   דומהבמלאי בחודשים הקרובים. הספק יציע רכב אחר  

ייצורו. במידה ולא קיים רכב כזה, יציע הספק לרשות המקומית כלי רכב אחרים בעלות השווה למחיר 

. במצב כזה לא תחשב הזמנה מעין זו כניצול של ההנחה הממוצע מהמחיר הקטלוגי באותה הקטגוריה

 "הזמנת "דגם אחר" כמשמעות במסמכי המכרז.

 

נבקש להבהיר כי באחריות המשתמש ברכב  –למסמכי המכרז  42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.3סעיף  .35

 .להודיע בצורך בטיפול ע"פ שגרת הטיפולים של הרכב

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

מועד ביצוע הטיפולים, ", יבוא: למסמכי המכרז 42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.3במקום האמור בסעיף 

הנדרשים לפי הוראות יצרן הרכב, יתואם ע"י הספק ישירות עם העובד המשתמש ברכב. הספק יתאים 

את מועד מתן השירות לנוחיותו של העובד. באחריות העובד המשתמש להודיע לספק על הקילומטראג' 

 ."בבאחריות המשתמש ברכב להודיע בצורך בטיפול ע"פ שגרת הטיפולים של הרכמובהר בזאת, כי    .ברכב

 

עלות התיקון החלפת גלגל יסודר מול חברת  –למסמכי המכרז  42, עמוד הסכם ההתקשרותל 9.5סעיף  .36

 .ממסי



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול  20/2019מכרז מס' 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  42להוראות ותנאים כלליים, עמוד  .59סעיף 

 

 .מבקש למחוק את הסעיף –למסמכי המכרז  42, עמוד הסכםל 9.5סעיף  .37

 לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 36תשובה ראו 

 

נבקש להבהיר כי בגין גלגל ראשון לאירוע ישולמו   –למסמכי המכרז    42להסכם ההתקשרות, עמוד    9.5סעיף   .38

 ₪ בתוספת מע"מ. ₪100 בתוספת מע"מ גלגל נוסף )לאותו האירוע ( יהיה בעלות של  200

 לשאלות הבהרה זה.לעיל במסמך תשובות  36ראו תשובה 

 

נבקש להבהיר שאחריות על משתמש הרכב  –למסמכי המכרז  42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.7סעיף  .39

להודיע על צורך בטיפול וכן יובהר כי אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות 

 .היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מידיים או עתידיים

 מתקבלת באופן הבא: קשההב

  –טיפולים שוטפים ", יבוא: למסמכי המכרז 42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.7במקום האמור בסעיף 

הרשות המקומית תדאג למעקב אחר הנסיעה של כלי הרכב בכדי להכניסם לטיפולים שוטפים במועד 

כאמור   ספקוכי אי יידוע ה  ,בטיפולרכב להודיע על צורך  במשתמש  האחריות על  בהר בזאת, כי המו  .הנדרש

בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מידיים או 

 ."עתידיים

 

 .נבקש להחריג נזק ברשלנות –למסמכי המכרז  42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.8סעיף  .40

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

הספק יהיה אחראי ", יבוא: למסמכי המכרז 42להסכם ההתקשרות, עמוד  9.8במקום האמור בסעיף 

לתיקון כל נזק או פגם ברכב, שנגרם כתוצאה מתאונה, פריצה לרכב, שריפה וגרירה. הרשות המקומית 

וך אליו תעביר לספק דווח בגין כל נזק, פגם או תאונה שאירעו למי מהרכבים, מיד בקרות האירוע או בסמ

אחריות הספק לעניין סעיף זה לא תכול במקרה והנזק נגרם עקב רשלנותו הישירה של  .ככל הניתן

 " המשתמש ברכב או מי מטעמו.

 

 .נבקש להוסיף נזק ברשלנות –למסמכי המכרז  43להסכם ההתקשרות, עמוד  9.12.4סעיף  .41

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

נזק שנגרם "א: 9.12.4, יבוא סעיף חדש למסמכי המכרז 43להסכם ההתקשרות, עמוד  9.12.4אחרי סעיף 

 " ;הנוהג בולרכב עקב רשלנות של 
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אם .  לא ברור מתי ישולם מלוא הנזק ומתי ה.ע  –למסמכי המכרז   43להסכם ההתקשרות, עמוד    9.13סעיף   .42

התשלום בגין השתתפות בחרה הרשות שלא לקחת "ביטול השתתפות עצמית והשבה לקדמות מה יהיה 

 ₪10 בתוספת מע"מ למוקד. )שימו לב שבנספח א'  1,200העצמית? נבקש שכי הסכום יהיה עד לגובה של 

מצוין "מחיר תוספת חודשית עבור ביטול השתתפות עצמית בש"ח )מנכ"ל או נבחר ציבור בלבד(. נבקש 

התשלום יחול  –ית והשבה לקדמות להבהיר כי לא ניתן לפצל את הכיסוי הביטוחי "ביטול השתתפות עצמ

 נבקש להבהיר כי יחול תשלום בגין חוסרים שימצאו ברכב. על כלל הצי! לא ניתמך מערכתית!

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"סכום ההשתתפות א חדש:  9.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף    41, בעמוד  ההתקשרות  להסכם  9.1אחרי סעיף  

 העצמית יהיה כדלקמן:

 ;₪ + מע"מ 1,200 –ומעלה(  21השתתפות עצמית לנהג ותיק )מגיל 

 ."₪ + מע"מ 1,800 –השתתפות עצמית לנהג חדש/צעיר 

 :הבהרה

וסיף את תשלום הביטוח הנ"ל תלקחת והמקומית  ביטול השתתפות עצמית הוא לכל רכב שתבחר הרשות  

 .ספקל

. המציעים יעשו שימוש הצעת מחיר מתוקןנוסח  1ך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח מלמס

 למסמכי המכרז. 61-60בעמודים  10א'הנ"ל, במקום נספח  1בנספח 

 

 .מקובל כי תשלום יחול בגין חוסרים שימצאו ברכב

 הבהרה:

להסכם ההתקשרות,  13סעיף הזכות לביטול השתתפות עצמית מתייחסת לאירוע ביטוח בלבד. ראו גם 

 למסמכי המכרז. 47-46בעמודים 

 

 ר.שעות לכל המאוח 24להודיע תוך  –למסמכי המכרז  44כלליים, עמוד  הסכם ההתקשרותל 9.19סעיף  .43

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 רשות המקומיתה", יבוא: למסמכי המכרז 44להסכם ההתקשרות, עמוד  9.19במקום האמור בסעיף 

ים  אודות כל הליך משפטי בו מעורב  שעות,  24, ולכל המאוחר בתוך  בתוך זמן סביר  ספקל  עמתחייבת להודי

מתחייבת לשתף  רשות המקומית. הספקבבעלות ה והינ כלי הרכב, ולהודיע לגורם המתאים שכלי הרכב

 ספקשל ה  וולהושיט לה את מלוא העזרה בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותי  ספקפעולה עם ה

 כלי הרכבובין היתר בכל הנוגע להשכרת  ספקולשם מניעות או הפחתת כל נזק והפסד העלולים לפגוע ב

 "והשימוש בהם.

 

עביר את נבקש להבהיר כי אין אפשרות לה –למסמכי המכרז  45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.1סעיף  .44

הדוחות ללקוח בשום מקרה ניתן להסב דוחות ולהעביר קובץ אקסל שמפרט את הדוחות שהתקבלו באותו 

 .חודש

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה
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כל הדוחות או העתק ", יבוא: למסמכי המכרז 45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.1במקום האמור בסעיף 

מגורמי אכיפה למיניהם, יועברו פעם בחודש מהספק אל כל דרישות תשלום שהתקבלו העתק לחלופין 

הרשות המקומית. הרשות המקומית תשלם את הקנסות הנקובים בדו"חות חניה ו/או דו"חות אחרים 

תחתום על הסכמה בדבר הסבת הדו"חות וכתבי האישום על שמה, ותשתף ככל וניתן ביחס לכלי הרכב, ו

ו"חות / כתבי האישום כאמור על שם המשתמש בכלי פעולה עם הספק ככל שיידרש לצורך הסבת הד

הרכב. הרשות המקומית תשלם לספק דמי טיפול בדו"חות וכתבי אישום בגין עבירות תעבורה, חניה, 

 ".₪ כולל מע"מ על כל מסמך לכל כלי רכב 45ועבירות על פי חוקי עזר עירוניים, בסך של 

 

יהא טעון  נבקש להבהיר שכל שילוט או סימון –למסמכי המכרז  45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.4סעיף  .45

 .את אישור המשכירה בכתב

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

הרשות המקומית " , יבוא:למסמכי המכרז 45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.4במקום האמור בסעיף 

הרכב ו/או הצמידה אליו מודעות ו/או שילוט  רשאית לסמן את הרכב. סימנה הרשות המקומית את 

כלשהו, תישא הרשות המקומית בלעדית בתשלום כל היטל ו/או אגרה מכל מין וסוג שהוא שיוטלו על 

עשתה הרשות המקומית שימוש בזכותה בסעיף זה, תשיב את   .מודעות ו/או שלטים ו/או על סימון כאמור

 "קי מכל מדבקה או שלט.הרכב בתום תקופת השימוש בו לספק כאשר הוא נ

 

 נבקש לשנות את נוסח הסעיפים: –למסמכי המכרז  45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.9-11.5פים סעי .46

השוכרת מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש אגרה )כביש ארצי 

וכן בחוק נתיבים מהירים  1995 -תשנ"ה , חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, 1995-לישראל(, התשנ"ה

, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או יותקנו 2000 –התש"ס 

בעתיד מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי 

, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת התשלומים, גביה, הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות

ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט בחוקים האמורים ובתקנותיהם, וכן בתוספת דמי 

ש"ח בגין כל מכונית מושכרת המופיעה בחשבונית בה תחוייב המשכירה כלפי בעל  30טיפול בסך של 

 .השוכרת למשכירה, בגין נסיעת המכוניות המושכרות בכבישי אגרההזיכיון, אשר ישולמו על ידי 

 מתקבלת באופן הבא: הבקשה

 רשות המקומיתה" , יבוא:למסמכי המכרז 45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.5במקום האמור בסעיף 

מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש אגרה )כביש ארצי 

וכן בחוק נתיבים מהירים   1995  -, חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, תשנ"ה  1995-שנ"הלישראל(, הת

, לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל התקנות אשר הותקנו או יותקנו 2000 –התש"ס 

הפרשי , בכבישי אגרה, לרבות אגרה, דמי גביה,  כלי הרכבבעתיד מכוח חוקים אלה, בכל חיוב בגין נסיעת  

הצמדה, ריבית פיגורים, קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת התשלומים, ופיצוי בשל 

כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל כמפורט בחוקים האמורים ובתקנותיהם, וכן בתוספת דמי טיפול בסך 
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כלפי בעל הזיכיון, אשר ישולמו   ספקחויב היש"ח בגין כל מכונית מושכרת המופיעה בחשבונית בה    45של  

 ."בכבישי אגרה כליי הרכב, בגין נסיעת ספקל רשות המקומיתעל ידי ה

 .מבוטלים –למסמכי המכרז  45להסכם ההתקשרות, עמוד  11.9-ו 11.8, 11.7, 11.6סעיפים 

 

+  ₪ 45" –ש"ח כולל מע"מ"  30מבקש לרשום במקום " –למסמכי המכרז  45, עמוד הסכםל 11.1סעיף  .47

 .מע"מ"

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 44תשובה  ורא

 

₪ +  45" –ש"ח כולל מע"מ"  30מבקש לרשום במקום " –למסמכי המכרז  45, עמוד הסכםל 11.7סעיף  .48

 .מע"מ"

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 46ראו תשובה 

 

₪ +  45" –ש"ח כולל מע"מ"  30מבקש לרשום במקום " –למסמכי המכרז  45, עמוד הסכםל 11.9סעיף  .49

 בנוסף, במקום המילים: "לכל רכב" מבקש לרשום "לכל חשבונית". מע"מ".

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 46ראו תשובה 

 

מבקש לרשום במקום המילים "לתקופה בה לא היה  –למסמכי המכרז  46, עמוד הסכםל 12.3סעיף  .50

 .ה ברשות הספק"בשימושה" את המילים "פרט לתקופה בה הרכב הי

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הרשות המקומית תשלם כל קנס ", יבוא: למסמכי המכרז 46, עמוד הסכםל 12.3במקום האמור בסעיף 

פרט  אשר יוטל על כלי הרכב ו/או על הבעלים ו/או על הנהג של כלי הרכב במשך תקופת השכירות, 

 "(.בתקופה בה היה בתיקון –)למשל  לתקופה בה הרכב היה ברשות הספק

 

 .המשכירהנבקש ששמאי יהא מטעם  –למסמכי המכרז  47להסכם ההתקשרות, עמוד  13.6סעיף  .51

 הבקשה נדחית.

 

מבקש להבהיר בסעיף זה שבמידה ומדובר בתאונות שלא  –למסמכי המכרז  47, עמוד הסכםל 13.6עמוד  .52

דווחו או נזק למרכב תחתון או חוסרים, אזי תשלם הרשות את עלות הנזק גם אם בחרה לשלם עבור ביטול 

 השתתפות עצמית.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

במידה ובחרה הרשות לשלם בעבור ", יבוא:  למסמכי המכרז  47, עמוד  הסכםל  13.6בסעיף במקום האמור  

ביטול השתתפות עצמית לאורך תקופת ההתקשרות תהיה פטורה מכל נזק שימצא ברכב, ובלבד שהנזק 

מערך הרכב באותו המועד, או לחילופין שמחיר תיקון הנזק אינו  20%-אינו מהווה ירידת ערך הגבוהה מ

למרות האמור לעיל במקרים בהם הנזק נגרם עקב   י.מערך הרכב. כל זאת יקבע על ידי שמא  20%עולה על  
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את עלות הנזק גם אם המקומית או נזק למרכב תחתון או חוסרים, אזי תשלם הרשות  השלא דווח התאונ

 ."בחרה לשלם עבור ביטול השתתפות עצמית

 

 יום. 60נבקש התראה בכתב מראש של  –המכרז  למסמכי 48להסכם ההתקשרות, עמוד  14.7סעיף  .53

. נבקש להחריג רכבים שעלותם 3,2,1נבקש לשנות את תשלום הקנס בגין החזרה מוקדמת כמקובל בשוק:

. נבקש להחריג רכבים שעלותם ₪4,3,2, על רכבים אילו יחול תשלום בגין החזרה מוקדמת לפי    170,000מעל  

 חודשים פיצוי בכל עת. 6תשלום בגין החזרה מוקדמת לפי ₪, על רכבים אילו יחול  200,000מעל 

 נבקש להוסיף תנאים להחזרה: 

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

 170,000( שוויה של המכונית המושכרת, בנספח א', כולל מע"מ, הינו עד 3עקב צמצומים ו/או מפיטורין; )

ימים לפחות טרם מועד  60( השוכרת הודיעה על רצונה כאמור למשכירה, בהודעה בכתב, 4ש"ח )כולל(; )

 ההחזרה המבוקש.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 למסמכי המכרז, יבוא: 48להסכם ההתקשרות, עמוד  14.7במקום האמור בסעיף 

תום מועדה ולהשיב את כלי הרכב לספק, וזאת לרשות המקומית זכות לסיים את תקופת השכירות לפני  "

 יום. במקרה זה יחולו המקרים הבאים: 30בהודעה מראש בת 

 ₪ כולל מע"מ אז: 170,000עד  במידה והרשות תבחר להחזיר רכב ששוויו 14.7.1

הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות הראשונה: תשלם הרשות המקומית פיצוי  14.7.1.1

 תשלומים של דמי שכירות חודשיים. 3בשיעור של 

הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות השנייה: תשלם הרשות המקומית פיצוי בשיעור  14.7.1.2

 תשלומים של דמי שכירות חודשיים. 2

שלישית: תשלם הרשות המקומית פיצוי הוחזר הרכב במהלך שנת השכירות ה 14.7.1.3

 תשלום של דמי שכירות חודשיים. 1בשיעור 

 כולל מע''מ פיצוי ייקבע בעת הזמנת הרכב הרלוונטי.₪  170,000במידה ושווי הרכב הוא מעל  14.7.2

 תנאי להחזרת הרכב: 

 השוכרת עמדה בכל התחייבויותיה על פי הסכם זה; 14.7.2.1

 בצרכי השוכרת במכוניות מושכרות עקב צמצומים ו/או מפיטורין; חלה ירידה  14.7.2.2

 ש"ח )כולל(;  170,000שוויה של המכונית המושכרת, בנספח א', כולל מע"מ, הינו עד   14.7.2.3

ימים לפחות טרם  30השוכרת הודיעה על רצונה כאמור למשכירה, בהודעה בכתב,  14.7.2.4

 "מועד ההחזרה המבוקש.

 

 .2תשלומים במקום  3מבקש לשנות ל  –למסמכי המכרז  48, עמוד הסכםל 14.7.1סעיף  .54

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 53ראו תשובה 

 

 .1.5תשלומים במקום  2בקש לשנות ל מ –למסמכי המכרז  48, עמוד הסכםל 14.7.2סעיף  .55
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 53ראו תשובה 

 

ש''ח    170,000מבקש לשנות לרכבים עד  –למסמכי המכרז  48להוראות ותנאים כלליים, עמוד  14.7סעיף  .56

 –תשלומים דמי שכירות, שנה שלישית  2 -תשלומי דמי שכירות, שנה שניה  3 -שנה ראשונה  מ,"כולל מע

 ולל מע''מ פיצוי ייקבע בעת הזמנת הרכב הרלוונטי.ש''ח כ 170.000חודש שכירות אחד. לרכבי מעל 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 53ראו תשובה 

 

נבקש בשורה השלישית לאחר המילים  –למסמכי המכרז  49-48 יםלהסכם ההתקשרות, עמוד 15.2סעיף  .57

 .הניתן ובלבד שלא יסכן חיי אדם"  "להמשיך ולספק את השירותים לרשות המקומית" נבקש להוסיף "ככל

 נדחית.הבקשה 

 

א רק בקשה להחלפת נציג הלקוחות יה –למסמכי המכרז  49להסכם ההתקשרות, עמוד  16.2.4סעיף  .58

 .מטעמים סבירים ולא מכל סיבה

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הרשות המקומית ", יבוא: למסמכי המכרז 49להסכם ההתקשרות, עמוד  16.2.4במקום האמור בסעיף 

וש, בכל עת, לפי שיקול דעתה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר את מנהל קשרי הלקוחות וכן לדר

ען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לא יהיה ימי עסקים. למ 3הבלעדי, את החלפתו בהודעה מוקדמת של 

את ביצוע התחייבויות הספק  בהחלפת מנהל קשרי הלקוחות על מנת לגרוע ו/או לעכב בשום צורה ואופן

 ."בקשה להחלפת נציג הלקוחות יהא רק מטעמים סביריםה. פי הסכם ז-שעל

 

הספק  בכפוף להצטרפות הרשות לאתר –למסמכי המכרז  49להסכם ההתקשרות, עמוד  16.2.6סעיף  .59

 )השאלה המלאה בידי האשכול, והוסר ממנה מידע המזהה את השואל(.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מנהל קשרי הלקוחות ", יבוא:  למסמכי המכרז  49להסכם ההתקשרות, עמוד    16.2.6במקום האמור בסעיף  

תו החודש, מתחייב לדווח מידי חודש בחודשו על כל כלי הרכב החלופיים אשר נמסרו לשימוש במהלך או

הדוח יפרט את מספר הרישוי של כל רכב חלופי, שם העובד לו נמסר הרכב, תאריך ושעת המסירה 

י. לצורך ייעל הדיווח רשאית הרשות המקומית להצטרף לאתר והחזרת הרכב וסיבת מסירת הרכב החלופ

 הספק." 

 

ן בסעיף. את המשפט הראשונבקש להשאיר את    –למסמכי המכרז    51להסכם ההתקשרות, עמוד    18.4סעיף   .60

 היתר נבקש למחוק.

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

זכויותיו של הספק ", יבוא: למסמכי המכרז 49להסכם ההתקשרות, עמוד  16.2.6במקום האמור בסעיף 

מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי, למעט לטובת גורמים 

 "מממנים.
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 .נבקש למחוק –למסמכי המכרז  51להסכם ההתקשרות, עמוד  19.2סעיף  .61

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל – למסמכי המכרז 51להסכם ההתקשרות, עמוד  19.2סעיף 

 

ש הבהרה ספציפית מהי רשות נבק –למסמכי המכרז  52-51 יםלהסכם ההתקשרות, עמוד 20.1סעיף  .62

 .מוסמכת

 הבהרה:

 גוף בעל סמכות שניתנה לו בדין. –רשות מוסמכת 

 

נבקש להגביל עד לסכום ביטוח צג ג'  –למסמכי המכרז  53-52ים להסכם ההתקשרות, עמוד 21סעיף  .63

350,000 ₪. 

 הבקשה נדחית.

 הבהרה:

הביטוחים הנדרשים כולל נספח הביטוח מתייחס לביטוחי המציע בלבד. אין דרישה להציג ביטוחי כלי 

הרכב. מאחר והרכבים יגיעו ללקוח כולל ביטוח, המציע מצהיר ומתחייב שהוא יבטח את כלי הרכב 

 .בביטוח חובה

 

 .נבקש להפוך להדדי –למסמכי המכרז  54-53 יםלהסכם ההתקשרות, עמודעל תת סעיפיו  22סעיף  .64

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 , יבוא:למסמכי המכרז 54-53 יםההתקשרות, עמודלהסכם על תת סעיפיו  22במקום האמור בסעיף 

 הפרות וסעדים "

 .1970-וק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"אעל חוזה זה יחול ח 22.1

לחוזה, הינם סעיפים יסודיים   21-ו  20,  19,  18,  16,  15,  10  ,9  ,8,  6,  5,  4,  3בזאת כי סעיפים    מוסכם 22.2

 .תהווה הפרה יסודית של חוזה זה הצדדיםידי ועיקריים שהפרתם על 

על פי חוזה זה ו/או על פי הדין,  םזכאי ם, מבלי לפגוע בכל סעד לו הינםרשאיהצדדים  22.2.1

 צד השנילרבות ביטול חוזה זה, לבטל שכירת כל כלי רכב, על ידי מתן הודעה בכתב ל

 עשרים ואחד יום מראש, במקרים המפורטים להלן:

 .פר תנאי יסודי של חוזה זהוה 22.2.2

לא תיקן את הצד המפר פר חוזה זה או הוראה מהוראותיו, שאינה הפרה יסודית, ווה 22.2.3

 .ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בכתב בדבר ההפרה 21תוך  ההפרה

ניתן לבקשת צד ג', נגד הספק צו לפירוק ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים  22.2.4

ו/או הוגשה בקשה להסדר נושים של החברה ו/או מונה לו כונס נכסים ו/או הוטל עיקול 

וע באפשרותו לעמוד , באופן שיש בו כדי לפגמי מהצדדים לחוזה זהעל נכסי 
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בהתחייבויותיו על פי חוזה זה והכל במקרה שלא הוגשה בקשה לביטול אילו מהצווים 

 .יום ממועד הינתנם 45הנ"ל ע"י הספק עצמו תוך 

, כמפורט הצד השניעבד החוזה, כולו או מקצתו, ללא אישור וסב ו/או שומחה ו/או הוה 22.2.5

 .בחוזה זה

 .הסדר חובות כללי מפאת אי יכולת פירעון בא בדברים עם נושיו לשם צד לחוזה זה 22.2.6

 .הספק חדל בפועל מלנהל עסקיו או מלבצע את העבודות נשוא חוזה זה 22.2.7

מנהל/י הספק ו/או מי מנושאי המשרה שבו הורשעו בעבירה שיש עמה קלון או עשו  22.2.8

מעשה או מחדל כלשהו אשר, לדעת הרשות המקומית, עשוי לפגוע בשמה הטוב של 

 .ו באינטרסים של הרשות המקומיתהמקומית ו/אהרשות 

לעמוד בכל  יםחייב ויהיוהצדדים ביטול השכרת רכב כאמור לעיל, אין בו משום ביטול החוזה  22.3

 ".על פי החוזה נםהתחייבויותי

 

 .ינבקש להפוך להדד –למסמכי המכרז  54להסכם ההתקשרות, עמוד  23.1סעיף  .65

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 יםמצהיר צדדיםה", יבוא: למסמכי המכרז 54להסכם ההתקשרות, עמוד  23.1במקום האמור בסעיף 

לפי חוזה זה או  הםדרישה, מכל סוג שהוא, שתהיינה ל בזה, כי לעניין כל טענה, תביעה או יםומתחייב

ל פי הוראות חוזה זה ו/או הדין,  מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו לידי סיום, ע

, לזכות עכבון או לכל סעד או תרופה, בין זמניים ובין קבועים, בדרך של צו םזכאי וולא יהי יםמוותר הם

הבאת  רת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה שלעשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, צו מניעה או כל תרופה אח

 ".לאחר תחייבויותיהם לפי חוזהלמנוע מסירת ה םרשאי צדדיםה וחוזה זה לידי סיום, לא יהי

 

 .זנבקש להוסיף בתי משפט מחוז מרכ –למסמכי המכרז  55להסכם ההתקשרות, עמוד  23.7.2סעיף  .66

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הסמכות הייחודית ", יבוא: למסמכי המכרז 55להסכם ההתקשרות, עמוד  23.7.2במקום האמור בסעיף 

לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית המשפט, המוסמך מבחינה עניינית ומקומית 

, ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר או מחוז מרכז לתחום השיפוט של בית המשפט במחוז חיפה

 ".בעניין זה

 

 .בוקש למחוק סעיףמ –למסמכי המכרז  57עמוד  ב,מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 3סעיף  .67

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

 .מבוטל –למסמכי המכרז  57עמוד  ב,מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 3סעיף 

 

מבקש להבהיר שכלי הרכב יסופקו  –למסמכי המכרז  57מפרט כלי הרכב, עמוד  – 1נספח ב'ל 9-4סעיפים  .68

 מאובזרים כפי שהם מגיעים ע"פ מפרט יבואן. הוספת אבזור ומתקונים נוספים תהיה בתוספת עלות.
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 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 70ראו תשובה 

 

 .דמבוקש למחוק מתקן ייעודי לניי –למסמכי המכרז  57, עמוד במפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 7סעיף  .69

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

מצויד בדיבורית ", יבוא: למסמכי המכרז 57, עמוד במפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 7במקום האמור בסעיף 

 ."לטלפון נייד

 

הרכב בהתאם מבוקש לתקן כל אבזור  – למסמכי המכרז 57עמוד  ב,מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 9סעיף  .70

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

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

לי הרכב יהיה "כ, יבוא: למסמכי המכרז 57עמוד  ב,מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 9במקום האמור בסעיף 

ובהתאם להוראות משרד   מסופק על ידי יצרן כלי הרכב ו/או היבואן בארץהמצויד בהתאם למפרט הטכני  

 ."התחבורה

 

 .קש להוסיף "ככל שיש במלאי היבואןנב –למסמכי המכרז  57ב, עמוד מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 10סעיף  .71

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

כלי הרכב יסופק ", יבוא: למסמכי המכרז 57ב, עמוד מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 10במקום האמור בסעיף 

 ."ככל שיש במלאי היבואן בצבע על פי בקשת המזמינה

 

אנו מבקשים להתקין מערכת  -מובילאיי –למסמכי המכרז  57ב, עמוד מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 12סעיף  .72

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

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

הרכב יהיה מצויד ", יבוא:  למסמכי המכרז  57ב, עמוד  מפרט כלי הרכ  ,1נספח ב'ל  12במקום האמור בסעיף  

ו/או כל מערכת  הספקבחיישני רוורס וכן במערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות בהתאם לשק"ד 

למען הסר ספק אביזרי בטיחות ואביזרים אחרים המחויבים על פי כל חוק או תקנה   .בטיחות אינטגרלית

 ." ועל חשבונו ספקיסופקו על ידי ה

 

בהתאם   -אין התחייבות למצלמת רוורס     –  למסמכי המכרז  57עמוד    ב,מפרט כלי הרכ  ,1נספח ב'ל  12סעיף   .73

 .''ל למערכות בטיחותלמפרט הרכב. כנ

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה. 72ראו תשובה 

 

השוכרת  נבקש להוסיף את הנוסח הבא: –למסמכי המכרז  57ב, עמוד מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 14סעיף  .74

מתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי המכוניות המושכרות או במיתקונים שבהן, לרבות עקב 

קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן לא להוציא מהמכוניות המושכרות כל אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק 

רת שינוי כאמור ו/או מיתקן השייכים להן, וזאת בלי קבלת הסכמת המשכירה מראש ובכתב. ביצעה השוכ
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לעיל, תפצה השוכרת את המשכירה בגין כל נזק שיגרם לה מיד עם דרישה. כן יהא על השוכרת לשלם 

למשכירה כנגד החזרת מצב המכוניות המושכרות לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית 

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

 .מאת המשכירה

 נדחית.הבקשה 

 למסמכי המכרז. 40-36להסכם ההתקשרות, בעמודים  7.3.16הוראות דומות לאלו מופיעות בסעיף 

 

יף לאחר קבלת האישור מבוקש להוס  – למסמכי המכרז 57עמוד  ב,מפרט כלי הרכ ,1נספח ב'ל 15יף עס .75

 .בכתב מהספק

 הטכני.במפרט  15אין סעיף 

 

 350,000נבקש להגביל עד לסכום    ביטוח צג ג'  –למסמכי המכרז    58, עמוד  אישור קיום הביטוחים  3ספח ב'נ .76

₪. 

 למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה.לעיל  63ראו תשובה 

 

סיף שם הרשות יש להו -שורת ה"לכבוד"  –למסמכי המכרז  58, עמוד אישור קיום הביטוחים 3ספח ב'נ .77

 .למשלוח דוארוכתובת 

 הבקשה נדחית.

 אישור קיום הביטוחים גנרי, וירשם בו שמה של הרשות שתתקשר עם הספק הזוכה במכרז.

 

יש למחוק את הסעיף. המבוטח הוא   –למסמכי המכרז    58, עמוד  אישור קיום הביטוחים  3ספח ב'לנ  2סעיף   .78

 .הספק בלבד

 הבקשה מתקבלת

 

יש ; יש למחוק את המילה "כל" –למסמכי המכרז  58, עמוד הביטוחיםאישור קיום  3ספח ב'לנ 3סעיף  .79

יש למחוק את המילים "המזמין ו/או הרשות יכללו כמבוטחים ;  ת המילים "במישרין או בעקיפין"למחוק א

ל נוספים בפוליסה" ולהחליפן במילים "הביטוח יורחב שלפות את המזמין ו/או הרשות בגין אחריות שתוט

 .או מחדלי הספק"עליהם למעשי ו/

 הבקשה מתקבלת

 

 .יש למחוק את המילה "וכלפי" –למסמכי המכרז  59, עמוד אישור קיום הביטוחים 3ספח ב'לנ 4סעיף  .80

 הבקשה מתקבלת

 

היכן יש לעדכן את תוספת המחיר בגין שרות "מפתח  – כללי –למסמכי המכרז  61-60, עמוד 10נספח א' .81

 חלק ב'(? 8.7.5סעיף תמורת מפתח" כמו שמצוין בסעיף 
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. המציעים יעשו שימוש הצעת מחיר מתוקןנוסח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

 למסמכי המכרז. 61-60בעמודים  10הנ"ל, במקום נספח א' 1בנספח 

 

נבקש ;  יד את עמודה " % מהמחיר הקטלוגי"נבקש להור  –  כללי  –למסמכי המכרז    61-60, עמוד  10נספח א' .82

לשינויים במחירון היבואן של כלי  70%כי דמי השכירות החודשיים לכלי הרכב יהיו צמודים בשיעור של 

 ; "מ( אצל היבואנים ביום ההזמנההרכב )ללא מע

 .לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 1תשובה  ורא

 הבהרה:

 .נועדה על מנת לייצר בסיס למדד "% מהמחיר הקטלוגי"העמודה 

 

מודות " המופיע בענבקש להוסיף לאחר המילה ב "ש"ח – כללי –למסמכי המכרז  61-60, עמוד 10נספח א' .83

 .יופיעו המילים "ללא מע"מ"

. המציעים יעשו שימוש הצעת מחיר מתוקןנוסח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

 למסמכי המכרז. 61-60בעמודים  10נספח א'הנ"ל, במקום  1בנספח 

 

 נבקש להבהיר דגם חדש = מחיר חדש. – כללי –למסמכי המכרז  61-60, עמוד 10נספח א' .84

 הבהרה:

 .המחירים הניתנים בהצעת המחיר הם על דגמים הקיימים ביום הצעת המחיר

 

 :ולהשלים מס' סעיפים חשוביםהוסיף  מבוקש להבהיר שההסכם דל וחסר בהרבה סעיפים חשובים, נבקש ל .85

למען הסר ספק יובהר, כי למשכירה זכות שלא להיענות להזמנה כלשהי של השוכרת, ככל  .85.1

שההזמנה אינה עונה על צרכיה העסקיים ו/או הכלכליים של המשכירה ואינה כדאית עבור 

 .המשכירה

 הבקשה נדחית.

 

ל ידי היבואן, ולאחר שתושלם המשכירה תמסור את המכוניות המושכרות לשוכרת עם שחרורן ע .85.2

התקנת המתקונים והאביזרים בהן, ככל שניתן במועד המסירה המשוער הנקוב בנספח א', אולם 

 .בכל מקרה לא תהא המשכירה אחראית לאיחור במסירת המכוניות שעילתו ביבואן

 הבקשה נדחית.

 .למסמכי המכרז 37להסכם ההתקשרות בעמוד  5.6-ו 5.5הוראות אלו מופיעות בסעיפים 

 

השוכרת מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה במכוניות המושכרות לשמור על המכוניות  .85.3

המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף 

במהלך תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה 

המושכרות על ידי רשויות האכיפה. השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל הוצאה ו/או מהמכוניות 
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תביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום 

הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, עלות אחסונה, וכן 

תישא המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה לשוכרת על תביעה   הוצאות משפטיות בהם

כאמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או עסקת טיעון ללא הסכמתה. 

 מכונית חילופית בנסיבות סעיף זה.השוכרת לא תהא זכאית ל

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

רשות ה"א חדש: 7.2מסמכי המכרז, יבוא סעיף ל 38וד להסכם ההתקשרות, בעמ 7.2אחרי סעיף 

  ו בכל עת ולנהוג ב  רכבלשמור על ה רכבמתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה ב המקומית

מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה 

רשות על ידי רשויות האכיפה. ה הרכבהימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו להחרמת 

כתוצאה   ספקב היחויבגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה    ספקתשפה את ה  המקומית

זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות  מהפרת האמור בסעיף

בשל תביעה כאמור, ובתנאי  ספקישא הי, וכן הוצאות משפטיות בהם ו, עלות אחסונהרכבגרירת 

 רשותה המקומיתל  , אפשרמיד לאחר שנודע לו עליה  על תביעה כאמור  רשות המקומיתל  שהודיע

רשות . ההרשות המקומית שרה או עסקת טיעון ללא הסכמתכם פלהס להתגונן מפניה ולא הגיע

 "חלופי בנסיבות סעיף זה. רכבלא תהא זכאית ל המקומית

 

השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות המשכירה המתחייבות על פי דין, לרבות לעניין  .85.4

במכוניות המושכרות ביקורת בטיחות ותקינות ולהודיע למשכירה על קיום תקלות, נזקים וליקויים  

 .נגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחריםמיד עם היוודעם, בין ש

 הבקשה נדחית.

 להסכם ההתקשרות. 8.8הוראות דומות מופיעות בסעיף 

 

המשכירה רשאית לבדוק את המכוניות המושכרות מעת לעת בתאום מראש עם השוכרת, לבירור  .85.5

ינו גורע מאחריותה הבלעדית של השוכרת תקינותן. למען הסר ספק, יובהר שהאמור בסעיף זה א

 .המועדים לביצוע טיפולים שוטפים ליידע את המשכירה בדבר

 הבקשה נדחית.

 41למסמכי המכרז, בעמוד  41להסכם ההתקשרות, בעמוד  8.9הוראות דומות מופיעות בסעיף 

 .43בעמוד  9.14למסמכי המכרז, ובסעיף 

 

ם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו יגר .85.6

אשר הושאר במכונית המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, לרבות סחורה, כספים, מערכות 

מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו במכונית המושכרת, וכל חפץ שהוא, לא יהא הדבר תחת 

המשתמש במכונית המושכרת, אחריותה של המשכירה, אלא תחת אחריותו הבלעדית של 
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והמשכירה לא תצטרך לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו נזק. מוסכם בין הצדדים, כי השוכרת תשפה 

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

 הבקשה נדחית.

 .למסמכי המכרז 44ההתקשרות, בעמוד להסכם  9.20-ו 9.17הוראות דומות מופיעות בסעיפים 

 

השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל סכום נזק בו תחוייב המשכירה בתובענה שתוגש כנגדה עקב  .85.7

נזקי גוף, בגין מעורבות איזו מהמכוניות המושכרות בתאונת דרכים, במקרה בו חברת הביטוח לא 

דל השוכרת ו/או מי מהנוהגים שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף כאמור, עקב מעשה או מח

במכונית המושכרת בנגוד לפוליסת בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 

ו/או חוק חוזה  1970 -ו/או פקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל 1975-דרכים תשל"ה

דרישה בגינה תחוייב  . המשכירה תודיע לשוכרת על קבלת כל תביעה ו/או1981-ביטוח, התשמ"א

המשכירה, תעביר לשוכרת את כל החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה כאמור, 

שהתקבלה אצלה, ותשתף פעולה עם השוכרת. המשכירה תאפשר לשוכרת להתגונן בפני התביעה 

ה, ו/או הדרישה כאמור וכן תימנע מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או הדריש

או פרטים כלשהם לכל צד שלישי, למעט במקרה שנדרשה לעשות כן על פי כל דין או שיש באמור 

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

מתחייבת השוכרת לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף פעולה עם המשכירה, במידת הצורך, 

ישה ו/או תביעה אשר יוגשו נגד המשכירה, שעניינן ו/או עילתן, פעולה ו/או מעשה לביטול כל דר

 .ו/או  מחדל של השוכרת ו/או מי מטעמה

 הבקשה נדחית.

 

לא החזירה השוכרת את המכוניות המושכרות למשכירה בתום תקופת השכירות או עם סיומה,  .85.8

השווה לכפל דמי השכירות תפצה השוכרת את המשכירה בפיצוי מוערך ומוסכם מראש של סך 

לעיל ובטופס הזמנת המכונית, עבור כל מכונית מושכרת, לפי חלקם  4החודשיים, כמפורט בסעיף 

היחסי, בגין כל יום של פיגור בהחזרת כל אחת מהמכוניות לידי המשכירה, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 .סעד אחר המוקנה למשכירה לפי ההסכם ועל פי דין

 נדחית.הבקשה 

 .למסמכי המכרז 46להסכם ההתקשרות, בעמוד  13.2הוראות דומות מופיעות בסעיף 

 

מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, תהא המשכירה זכאית לבטל את ההסכם אם תיווכח כי ננקטו  .85.9

סים, או הליכים משפטיים כנגד השוכרת הליכי פירוק, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, כינוס נכ

 .מהותיים

 .לעיל במסמך תשובות לשאלות הבהרה זה 64ראו תשובה 
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מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים לעיל, תהא המשכירה זכאית לבטל את ההסכם אם תיווכח כי  .85.10

השימוש במכוניות המושכרות נעשה באופן הגורם לתאונות ו/או לנזקים בהיקף בלתי סביר, וזאת 

יום, במהלכה ניתנה לה הזדמנות לתקן את אופן השימוש  14לאחר שנתנה לשוכרת התראה בת 

במכונית המושכרת ולשלם למשכירה את הסכומים הנדרשים בגין הנזקים שנגרמו למכונית 

 .ה מהשימוש הלקוי בה, ככל שנגרמוהמושכרת  כתוצא

 הבקשה נדחית.

 .למסמכי המכרז 48להסכם ההתקשרות, בעמוד  14.6הוראות דומות מופיעות בסעיף 

 

אבקש להתייחס לסיום עסקה החזרת הרכב וחיובים בגין השבה לקדמות וגם למקרים של השבתה וגניבה  .86

בתום תקופת השרות, מכל סיבה שהיא, או בהגיע ההסכם לקצו, יחזיר הלקוח את הרכב לחברה במועד  

 ובמקום, שתואמו מראש ויערך פרוטוקול מצב הרכב בעת החזרתו. הלקוח יחזיר את הרכב עם כל

האביזרים לרבות ציוד כלי הרכב, במצב תפעולי תקין וטוב, שמור ומתוחזק מכנית וחיצונית, מסודר ונקי 

וריק מכל חפץ, כפי שקיבלו מהחברה ובהתחשב בבלאי סביר הנובע מהשימוש בו בהתאם לתנאי ההסכם 

 )להלן: "המצב הדרוש"(.

דרשו לצורך הבאתו למצב הדרוש וכן הוחזר הרכב שלא במצב הדרוש, ישא הלקוח בעלות התיקונים שי

בגובה ירידת הערך שנגרמה לרכב. במקרים בהם הנזקים הנ"ל מכוסים בפוליסת ביטוח או בהתחייבות 

ביטוחית בהתאם לאמור בהסכם זה, יחויב הלקוח בעלות השתתפות עצמית בלבד. חלק הלקוח על קביעת 

ימים מקביעת  3יר לחברה את דעתו בתוך החברה יעמיד שמאי מטעמו ועל חשבונו לבדיקת הרכב ויעב

 החברה. החברה תתחשב בחוו"ד השמאי מטעם הלקוח בקביעת גובה התשלום.

תקופת השירות תגיע לסיומה בקרות אחד או יותר מן המקרים להלן. סיום תקופת שרות לגבי רכב אחד 

 או  יותר לא תשפיע על תקופת שרות של האחרים.

 ימים מיום הגנבה. 30הגשת תלונה במשטרה( ולא נמצא עד חלוף הרכב נגנב )והומצא אשור על 

 הרכב אבד אובדן כליל, )לרבות אובדן כליל להלכה שהוכרז ע"י החברה כאובדן כליל(.

במקרה שהגנבה או אובדן הכליל של הרכב יכוסו במלואם, במסגרת הפוליסה, הלקוח יפצה את החברה 

מוסכם קבוע ומוערך מראש בגובה שני תשלומים של דמי שירות וכן, ישא בגין סיום תקופת השירות בפיצוי  

בסכום ההשתתפות העצמית. על אף האמור לעיל, אם בנסיבות האמורות הלקוח יבצע עסקת שכירות חדשה 

יום ממועד הגניבה ו/או האובדן, כי אז לא יחויב הלקוח בפיצוי מוסכם בגין הרכב  30אצל החברה תוך 

 ישא בסכום ההשתתפות העצמית בלבד. שאבד כאמור אלא

 מתקבלת באופן הבא:הבקשה 

 למסמכי המכרז, יבואו סעיפים חדשים: 54להסכם ההתקשרות, בעמוד  22.2.7אחרי סעיף 

 ימים מיום הגנבה. 30הרכב נגנב )והומצא אשור על הגשת תלונה במשטרה( ולא נמצא עד חלוף  22.2.8"

 " )לרבות אובדן כליל להלכה שהוכרז ע"י החברה כאובדן כליל(.הרכב אבד אובדן כליל,  22.2.9

 

, 14 סעיףו, 47-46, בעמודים 13 בסעיףלמסמכי המכרז,  43בעמוד  9.13 בסעיף מופיעותה הוראותה גם ראו

 .48-47 בעמודים



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול  20/2019מכרז מס' 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

 

בביטול מדובר  .  מבקשת הבהרה פטור מהשתתפות עצמית  –  כיסוי ביטוי ופטור מתשלום עבור נזק בתאונה .87

ש''ח לפני  ___ )המחיר שמור באשכול(-השתתפות עצמית והשבה לקדמות הנ''ל בתוספת תשלום של כ

 .מע''מ לדמי שכירות חודשיים

 הבהרה:

למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה, בו מופיעה דרישה לתמחור עלות ביטול ההשתתפות  1ראו נספח 

 העצמית.

 

רכבים. אם תוכלו לשנות   300חברות  מינימום    3רכבים .. ו  800מינימום  אתם רוצים חברה שיש לה צי רכב   .88

 כלי רכב  אז אנחנו נשמח להגיש הצעה 200את תנאי הסף הזה ל 

 .הבקשה נדחית

 

מבקש לעדכן את   -יש טעויות במחירוני הדגמים    –למסמכי המכרז    61-60, עמוד  טבלת תמחור,  10נספח א' .89

 הדגמים:

 קטגוריית מיני:

הדגם הנ"ל בגרסת אוטומט לא צפוי להיות משווק בישראל בקרוב. יש כרגע במלאי יבואן כמה   –אופל אדם  

 רכבים בודדים שכנראה לא יהיו עד למועד הזמנת הרכבים במכרז.

 ₪ 94,900סיאט איביזה מחירון 

 קטגוריית מספחתי:

 ₪ 133,900מחירון  – 4Dהונדה סיוויק 

 קטגוריית היברידי:

 .1.6ולא  1.8המנוע  הוא  – sunרולה טויוטה קו

 ₪ 134,900מחירון  – spaceטויוטה קורולה סטיישן 

 ₪ 179,900מחירון  - e-volve 4טויוטה ראב 

 ₪ 140,900מחירון  – supremeיונדאי איוניק 

 ₪. 137,900מחירון  premiumמבקש להציע במקומה את יונדאי איוניק 

 ₪ 143,900מחירון  – lxקאיה נירו 

  –טגורית סטיישן ק

מחיר מחירון  zenרין צפי יבואן לדגם הזה. מבקש להציע אותו  ברמת גימור  – lifeרנו מגאן גרנד טור 

135,990  ₪ 

 קטגוריית פנאי ושטח:

 ₪  182,990מחירן מחירון  1.5סקודה קודיאק אמבישן 

 קטגוריית מנהלים:

 ₪ 171,990פלוס מחיר מחירון   ltשברולט מאליבו 

 מבקש להציע דגמים נוספים בקטגוריות



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי
 להשכרת כלי רכב לרשויות האשכול  20/2019מכרז מס' 

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-© הזכויות שמורות לעו"ד מרים סברלדוב
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 

. המציעים יעשו שימוש הצעת מחיר מתוקןנוסח  1למסמך תשובות לשאלות הבהרה זה מצורף כנספח 

 למסמכי המכרז. 61-60בעמודים  10הנ"ל, במקום נספח א' 1בנספח 

 

 מבקש להגדיר סכום השתתפות עצמית: - כללי .90

 ₪ + מע"מ 1,200 –ומעלה(  21השתתפות עצמית לנהג ותיק )מגיל 

 ₪ + מע"מ 1,800 –לנהג חדש/צעיר  השתתפות עצמית

 הבקשה מתקבלת באופן הבא:

"סכום ההשתתפות העצמית א חדש: 9.1למסמכי המכרז, יבוא סעיף  41להסכם, בעמוד  9.1אחרי סעיף 

 יהיה כדלקמן:

 ;₪ + מע"מ 1,200 –ומעלה(  21השתתפות עצמית לנהג ותיק )מגיל 

 ."₪ + מע"מ 1,800 –השתתפות עצמית לנהג חדש/צעיר 

 

( אנו 1/4/2019לאור השינויים שחלים בשוק הרכב ולאור הרגולציה )לרבות דוגמא שהייתה ב – כללי .91

מבקשים שככול שישתנו התנאים המסחריים של הספק מול יבואן הרכב הספק יהיה רשאי להוציא את 

במידה ותנאי זה לא יאושר במסגרת המכרז נאלץ במסגרת התמחור הדגם מרשימת הרכבים המוצאים. 

לקחת בחשבון עלויות נוספות בגין ניהול הסיכון כאמור לעיל , דבר שעלול לגרום להצעה פחות אטרקטיבית 

 לכם.

 הבקשה נדחית.

 

נים היום כל המועצות נות  ₪ 500היום במכרזים של רכבי השכרה וליסינג לגבות עבור המכרז  לא מקובל .92

 המכרז חינם .. כך יהיה לכם קשה למצוא חברות שיכנסו למכרז  וזה יגביל תחרות בשוק.

 .הבקשה נדחית

 

 .עקב תקופה של חופשים אבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבוע לפחות .93

  .הבקשה נדחית
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מ"מע

מהמחיר % 
הקטלוגי

ח ללא "בש
מ"מע

מהמחיר % 
מהמחיר % ח"בשהקטלוגי

הקטלוגי
ח ללא "בש

ח ללא "בש-%במ"מע
מ"מע

מהמחיר % 
הקטלוגי

83,900אוטובנזיןI10PRIME1.3יונדאי

81,900אוטובנזיןSUPREME1.2ספייס סטאר  מיצובישי

80,990אוטובנזיןLT1.4ספארקשברולט

94,990אוטובנזיןREFERENCE1  איביזה סיאט

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

102,900אוטובנזיןSOL1.5 1.5יאריס טויוטה

99,900אוטובנזיןPRIME1 חמש דלתות NEW I20יונדאי

107,000אוטובנזיןDYNAMIC1.5  חדשMAZDA2מאזדה

119,900אוטובנזיןACCENT INSPIRE1.6יונדאי

104,900אוטובנזיןRIO RIO1 5 דלתות GXקיה

 116,500אוטובנזיןLX1 סטוניק קיה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

132,900אוטובנזין COROLLA  SUN1.6טויוטה

133,900אוטובנזיןInspire SR1.6אלנטרה  יונדאי

132,990אוטובנזיןSR1.8סנטרהניסן

133,990אוטובנזין1.3אינטנסרנו גרנד קופה  רנו

134,990אוטודיזלIntense plus1.5מגאן גרנד קופה רנו

134,990אוטובנזיןAmbition1.5ס" כ150 אוקטביה סקודה

133,900אוטובנזין4DElegance1.6סיוויק החדשה הונדה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

105,900אוטוהיברידיECOECO1.5יאריס טויוטה

132,900אוטוהיברידיCOROLLA SUN1.8טויוטה

134,900אוטוהיברידיSPACE1.8  סטיישן COROLLAטויוטה

179,900'אוטוהיברידיE-VOLVE2.5  היברידי4ראב טויוטה

137,900אוטוהיברידיpremium 1.6יונדאי איוניק יונדאי

143,900אוטוהיברידיNIRO LX1.6קיה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

מ בשנה" ק40,000עבור מ בשנה" ק35,000עבור 

סופר מיני
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עבור ביטול 
השתתפות 

עצמית

יש למלא גם את האחוז מהמחיר הקטלוגי- הצעת המחיר לתשלום חודשי 

מחיר 
קטלוגי 

ח"בש
גיר סוג מנוע

מ בשנה" ק25,000עבור מ בשנה" ק20,000עבור 

רמת גימור דגם יצרן      קטגוריה

1/2עמוד - מ "ח ללא מע"בש- טבלת תמחור  – 10' נספח א

 נפח 
מנוע

היברידי

משפחתי

מ בשנה" ק30,000עבור 
מחיר תוספת חודשית 

מ "ח ללא מע"בש
מפתח "עבור שירות 

רכב )"  תמורת מפתח
ל או נבחר ציבור "מנכ

(בלבד

מחיר צמיג 
ח "נוסף בש
מ"ללא מע



ח ללא "בש
מ"מע

מהמחיר % 
הקטלוגי

ח ללא "בש
מ"מע

מהמחיר % 
מהמחיר % ח"בשהקטלוגי

הקטלוגי
ח ללא "בש

ח ללא "בש-%במ"מע
מ"מע

מהמחיר % 
הקטלוגי

 136,900אוטובנזיןLX1.4סטיישן  CEEDקיה

 143,900אוטודיזלLX1.6סטיישן  CEEDקיה

135,990אוטודיזלzen 1.5מגאן גרנד טוררנו

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

186,990ידנידיזלDmax 2X4S2איסוזו

222,990ידנידיזלDmax 4X4 S DC2איסוזו

228,900ידנידיזל4X4 ACTIVE2.4היילקס טויוטה

144,990ידנידיזלSliding doors LIVE N11.5 2ס " כ100בירלנגו סיטרואן

143,990ידנידיזל1.5אוטנטיקקנגורנו

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

172,900אוטובנזין4x2 ELITE2   2.0טוסון יונדאי

177,900אוטובנזיןINSTYLE2 מושבים7אאוטלנדר חדש  מיצובישי

 185,990אוטודיזל5008Active1.5ו 'פג

169,900אוטובנזין1.6פרימיום'ספורטגקיה

182,990אוטובנזיןAmbition1.5קודיאקסקודה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

166,990'אוטובנזין1.5אמבישןסופרבסקודה

179,900'אוטוהיברידיLE2.5קאמריטויוטה

199,990'אוטובנזין508PREMIUM1.6ו'פיג

171,990'אוטובנזין1.5 פלוסMalibuTLשברולט

 175,900'אוטובנזיןSedanLuxury 2.0L2 6 מאזדה

-----כל דגם אחר מהקטגוריהאחר

מנהלים

סטיישן

טנדרים 
ומסחריים

פנאי ושטח

2/2עמוד - מ "ח ללא מע"בש- טבלת תמחור  – 10' נספח א

 נפח רמת גימורדגםיצרן     קטגוריה
גירסוג מנועמנוע

מחיר 
קטלוגי 

ח"בש

יש למלא גם את האחוז מהמחיר הקטלוגי- הצעת המחיר לתשלום חודשי 

מחיר צמיג 
ח "נוסף בש
מ"ללא מע

מחיר תוספת חודשית 
מ "ח ללא מע"בש

מפתח "עבור שירות 
רכב )"  תמורת מפתח

ל או נבחר ציבור "מנכ
(בלבד

מחיר תוספת 
ח "חודשית בש

- מ "ללא מע
עבור ביטול 
השתתפות 

עצמית

מ בשנה" ק40,000עבור מ בשנה" ק35,000עבור מ בשנה" ק30,000עבור מ בשנה" ק25,000עבור מ בשנה" ק20,000עבור 


