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   9/2023מכרז פומבי מס' הס' הנדון: 

 למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית 
 עבור אוניברסיטת תל אביב 

 
 - 2מס'  קובץ הבהרות -

 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס״ד

1.  1 1.1 

אביב )להלן: -אוניברסיטת תל
"(, הינה מוסד האוניברסיטה"

להשכלה גבוהה, עפ"י חוק  
–המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח

1958  . 

בהגדרת האוניברסיטה  
נבקש להוסיף ״או  

 ״״.  המזמינה ״
 הבקשה מתקבלת.

2.  3 5.2.4 
ברשות המציע תחנה אחת לפחות  
לשכירה והחזרת כלי רכב לפחות  

 בכל אחד מהמקומות הבאים:

נבקש להבהיר כי הימצאות  
  10של עד תחנה במרחק 

ק״מ מהערים המפורטות  
יחשב כעומד בדרישות  

 תנאי הסף.  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

המדובר בתנאי סף להוכחת  
עמידת המציע בדרישות  

 המכרז.
 

האוניברסיטה רשאית,  
בהתאם לשיקול דעתה  

הבלעדי, להוציא הזמנות  
לכלל תחנות ההשכרה של  

 המציע הזוכה במכרז. 

3.  8 14.3.2 
יום   30שוטף + תנאי תשלום: 

מיום קבלת החשבון ע"י  
 האוניברסיטה. 

נבקש לתקן הסעיף כך  
שבתום כל חודש תופק  

בגין   הספקחשבונית על ידי  
החודש הקודם, וזו תשולם  

יום ממועד הפקתה    30תוך 
 באמצעות העברה בנקאית. 

 . אין שינוי במסמכי המכרז

הספק יהיה רשאי להגיש  
את החשבוניות לפני סוך  

 החודש. 

בנוסף, ראו מענה לשאלה  
הבהרות   מסמךב 12מס' 
שפורסם באתר   1מס' 
 . רסיטהיבהאונ 

4.  8 16.1 

הצעת המציע תהיה בתוקף במשך 
( יום מהמועד האחרון  90תשעים )
ההצעות. לאחר תום  להגשת 

תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה  
לא יסתיים, רשאית האוניברסיטה  

לבקש מן המציעים להאריך את 
תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת  

( יום ובסה"כ 60של עד ששים )
ביחד עם התקופה הראשונה: מאה  

(, ובמקרה זה  150וחמישים יום ) 
יהיה כל מציע רשאי להאריך את 

ם לבקשה או  תוקף הצעתו בהתא
להודיע לאוניברסיטה על ביטול  

הצעתו. בקשה כאמור תשלח ע"י  
  .האוניברסיטה בכתב ו/או בדוא"ל

במשפט הראשון נבקש  
 לתקן את המספר ״תשעים

 (.  60(״ למספר ״שישים )90)

במשפט השני יש לתקן את  
המספר ״מאה וחמישים  

(״ למספר ״מאה  150יום )
 ( יום״. 120ועשרים )

אחר המילה  במשפט השני ל
״להאריך״ נבקש להוסיף  

את המילים ״פעם אחת  
 בלבד״.  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

5.  11 22.11 

האוניברסיטה שומרת לעצמה את  
הזכות להקטין או להגדיל את 

היקף השירותים גם חתימת  
ההסכם וגם לאחריה וזאת  

נבקש כי הגדלת היקף  
השירותים בהיקף אשר  

יעלה על עשרים אחוז  
מאומדן ימי השכירות  

 ין שינוי במסמכי המכרז. א



   9/2023מכרז פומבי מס' הס' 
 למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 20מתוך  2עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                  ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס״ד

במקרים בהם ישתנו צרכיה ו/או  
תחרוגנה  במקרים בהם ההצעות  

מהתקציב שיאושר לרכישת  
השירותים ו/או בכל מקרה אחר  

  .שתראה האוניברסיטה לנכון 

הכלולים בטופס ההצעה  
הכספית יהיה מותנה  
בקבלת אישור הספק  

 מראש ובכתב.  

6.  13 
מסמך 
פרטי  
 המציע 

 שמות בעלים/שותפים. 
נבקש כי מבנה הבעלות של  
 המציע יצורף כמסמך נפרד. 

ניתן כי מבנה בעלות המציע  
יצורף כמסמך נפרד אולם  
על המסמך לכלול את כלל  

הפרטים הנדרשים במסמך  
כנדרש   פרטי המציע

 במסמכי המכרז. 

7.  14 2.1 

במסגרת המכרז מבקשת  
שירותי השכרת כלי  האוניברסיטה 

הרכב לנהיגה עצמית )סוג וצבע 
בהתאם להצעתו, למפרט ולמלאי  

  יבואן הרכב ולפי בחירת העובד(.

נבקש להחליף את המילים  
״יבואן הרכב״ בשורה  
 השנייה במילה הספק.  

 הבקשה מתקבלת.

8.  15 2.8 

ספק מתחייב למסור למזמין  ה
הרכב את הרכב המוזמן עד  

שעתיים משעת ביצוע ההזמנה, 
אלא אם נדרש אחרת ע"י מזמין  

הרכב. במקרה שהרכב לא יימסר 
בתוך פרק הזמן האמור תהא 
רשאית האוניברסיטה לפעול 

למכרז  1בהתאם לאמור בנספח א'
 באמנת השירות   -

נבקש לתקן את הסעיף כך  
ת הספק  שההזמנה תחייב א

אך ורק ככל והיא אושרה  
 על ידו בכתב.  

 מקובל.  

יחד עם זאת מובהר, כי אין  
בכך בכדי לפגוע באמור  
במנגנון אמנת השירות  

 למכרז.  1נספח א'

9.  15 2.10 
שעות,    2 -החזרת הרכב באיחור עד  

לא יחשב כאיחור ולא יחויב  
 בתשלום.  

לאחר המילים ״החזרת   .1
הרכב״ נבקש להוסיף  

 ״לספק״. 
  2כמו כן, נבקש לתקן ״ .2

  למילה ״שעה״.  שעות״

 הבקשה מתקבלת. .1
 
 הבקשה מתקבלת. .2

10.  15 2.10 
שעות,    2 -החזרת הרכב באיחור עד  

לא יחשב כאיחור ולא יחויב  
 בתשלום. 

נבקש להבהיר כי איחור  
בהחזרת הרכב יחושב  

 כדלקמן: 

 ללא חיוב  -עד שעת איחור 

החל מהשעה השלישית  
 מיום השכרה  50%

החל מהשעה הרביעית  
 מיום השכרה  75%

החל מהשעה החמישית  
 מיום השכרה   100%

 

 הבקשה מתקבלת.

11.  15 2.12 

האוניברסיטה לא תחויב בתשלום  
עקב עבור זמן השבתת הרכב 

תקלה, או לצורך תיקונים, במקרה  
כזה יימסר לאוניברסיטה רכב 

חילופי מקטגוריה זהה או גבוהה  
  .יותר מקטגוריית הרכב המושבת

לאחר המילים ״מקטגוריה  
זהה״ נבקש להוסיף ״ככל  

 הניתן״.  
 אין שינוי במסמכי המכרז 

12.  15 2.12 

האוניברסיטה לא תחויב בתשלום  
עקב עבור זמן השבתת הרכב 

תקלה, או לצורך תיקונים, במקרה  
כזה יימסר לאוניברסיטה רכב 

חילופי מקטגוריה זהה או גבוהה  
 .יותר מקטגוריית הרכב המושבת

נבקש להבהיר כי ככל  
והרכב מושבת עקב תקלה  
או תיקונים ונמסר למזמין  

רכב חליפי המזמין יחויב  
 בדמי השכירות באופן רגיל.  

 הבקשה מתקבלת.

13.  15 2.13 
הספק מתחייב לכבד כל הזמנה  
לשכירת רכב לאורך כל השנה, 

באחד מסניפי החברה ואין הוא  

נבקש כי ככל וסופק  
רגה גבוהה  למזמין רכב מד

יותר, יהיה רשאי הספק  
 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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רשאי לדחות הזמנה כלשהי.  
במקרה שאין ברשותו רכב התואם  
להזמנה יספק הספק רכב מקבוצת  

רכב גבוהה יותר ולא יחייב את 
המשרד בתוספת מחיר בגין שדרוג  

 .זה

להחליף את הרכב לדרגה  
שהוזמנה עם כניסתו של  

 רכב זה למלאי הספק. 

14.  15 2.13 

הספק מתחייב לכבד כל הזמנה  
לשכירת רכב לאורך כל השנה, 

באחד מסניפי החברה ואין הוא  
רשאי לדחות הזמנה כלשהי.  

התואם  במקרה שאין ברשותו רכב 
להזמנה יספק הספק רכב מקבוצת  

רכב גבוהה יותר ולא יחייב את 
המשרד בתוספת מחיר בגין שדרוג  

  .זה

נבקש להחליף את המילים  
״גבוהה יותר״ במילים  

 ״זהה ככל הניתן״.  
 . אין שינוי במסמכי המכרז

15.  15 2.14 

הספק מתחייב להסב דוחות תנועה  
בגין עבירות תנועה ודרישות  

אגרה בגין נסיעה בכבישי  תשלום 
אגרה שבוצעו בזמן שהרכב היה  

 מושכר.

נבקש להבהיר כי דרישות  
תשלום בגין כביש אגרה או  

נתיבים מהירים אינם  
ניתנים להסבה ולכן יש  

לתקן הסעיף כך שדרישות  
תשלום אלה יושלמו על ידי  

הספק אשר יחייב את  
המזמין בגינם, בתוספת  

ש״ח +   50דמי טיפול  
   .מע"מ

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

16.  15 2.15 

דוחות התנועה יוסבו על שם נהג  
הרכב המופיע על גבי טופס מסירת  

הרכב. האוניברסיטה לא תישא 
 בתשלומים אלה. 

נבקש להחריג מקרים בהם  
הסבת הדו״ח אינה  -אי

מקורה בפעולה או מחדל  
 של הספק. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

17.  15 2.15 

יוסבו על שם נהג  דוחות התנועה  
הרכב המופיע על גבי טופס מסירת  

הרכב. האוניברסיטה לא תישא 
 בתשלומים אלה. 

נבקש להבהיר כי לא ניתן  
בהתאם לנהלי משטרת  

ישראל להסב דוחות  
ישירות על שם הנהג ולכן  

יש לתקן את הסעיף כך  
שהדוחות יוסבו על שם  

 המזמין. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

18.  15 3.1 
ברשות הספק תחנה אחת לפחות  
לשכירה והחזרת כלי רכב לפחות  

 בכל אחד מהמקומות הבאים:

נבקש להבהיר כי הימצאות  
  10תחנה במרחק של עד 

ק״מ מהערים המפורטות  
יחשב כעומד בדרישות  

 תנאי הסף.  

ראו מענה לשאלת הבהרה  
 לעיל.  2מס' 

לא תותר השתתפות קבלני משנה   3.3 15  .19
 ת השירות. לצורך פריסת תחנו

נבקש להבהיר כי במהלך  
העסקים הרגיל הספק  

יספק את שירותיו  
באמצעות קבלני משנה כמו  
מוסכים, מחלצים, גוררים  

וכדומה, ובלבד שהספק  
נותר אחראי כלפי  

האוניברסיטה בנוגע  
להתחייבויותיו על פי  

 הסכם ההתקשרות. 

לא מדובר באספקת  
השירותים עצמם אלא  

שירות  חנות בפריסת ת 
למסירת רכב שכור )סניף  

הנדרשות ע"י   השכרה(
 . המציע עצמו בלבד

20.  15 4.1 

הספק מתחייב לספק את הרכב 
המוזמן עם אגרת רישוי בתוקף של  

חודשים ממועד ההשכרה,  3לפחות 
כשהוא מבוטח בביטוח מלא  

לרבות ביטוח צד ג׳ אשר אינו  
מוגבל בתנאים לעניין גילו של 

נבקש למחוק את המילים  
ובכל  בשורה השלישית ״
מקרה ללא תשלום  

השתתפות עצמית מצדה  
 . של האוניברסיטה״

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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הנהג, ותק וכו׳ ובכל מקרה ללא  
תשלום השתתפות עצמית מצדה 

של האוניברסיטה, וכשמיכל הדלק  
רכבי דיזל נוזל אוראה  מלא ובדגמי 

מלא. בסיום ההשכרה הרכב יוחזר  
 עם מיכל דלק מלא. 

21.  15 4.1 

הספק מתחייב לספק את הרכב 
המוזמן עם אגרת רישוי בתוקף של  

חודשים ממועד ההשכרה,   3לפחות 
כשהוא מבוטח בביטוח מלא  

לרבות ביטוח צד ג' אשר אינו  
מוגבל בתנאים לעניין גילו של 

הנהג, ותק וכו' ובכל מקרה ללא  
תשלום השתתפות עצמית מצדה 

של האוניברסיטה, וכשמיכל הדלק  
מלא ובדגמי רכבי דיזל נוזל אוראה  

מלא. בסיום ההשכרה  הרכב 
 מיכל דלק מלא. יוחזר עם 

נבקש למחוק את הדרישה  
לספק את הרכב המוזמן  

עם אגרת רישוי בתוקף של  
חודשים ממועד   3לפחות 

 ההשכרה. 

 הבקשה מתקבלת.

22.  15 4.2 

הספק מתחייב למסור לידי מזמין  
הרכב ביום המסירה של כל כלי  

הרכב על פי ההסכם, העתק  
מתעודת ביטוח החובה אשר תונפק  

בהתאם להוראות סעיף  לכלי הרכב 
זה, וכן למסור לידיה העתק  

מעודכן מהתעודה אם יחול שינוי  
ו/או עדכון כלשהו בתעודה במהלך  

 תקופת השכירות. 

נבקש להבהיר כי הספק  
יהיה רשאי להמציא תעודת  

ביטוח חובה באופן  
דיגיטלי, כפי שמותר היום  

לאור השינויים בתקנות  
 התעבורה.

 הבקשה מתקבלת.

23.  16 4.3.3 
השתתפות העצמית לנזק לרכב ה

המושכר ו/או לנזקי רכוש של צד 
 שלישי. 

נבקש למחוק סעיף זה.  
הוראות ביטוח מפורטות  

 להסכם.   15כלולות בסעיף 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

24.  16 5 

במקרה של תקלה ברכב הדורשת 
תיקון ו/או במקרה של טיפול 

תקופתי, ייאסף כלי הרכב על ידי  
ממקום הימצאותו, יילקח  הספק 

למוסך או למקום מתן השירות,  
ויועמד לרשות מזמין הרכב באותה  

 עת רכב 
חלופי אשר יהיה תואם ברמתו,  
בכמות המושבים ובאיכותו את 
רמת כלי הרכב שנמצא בטיפול  

  .וזאת על חשבון הספק

לאחר המילים ״רכב חלופי  
אשר יהיה תואם״ נבקש  

 להוסיף ״ככל הניתן״.  
 . נוי במסמכי המכרזאין שי 

25.  16 7.1 

הזמנת השירות תבוצע ע"י הכנת  
ותכלול   ERP-הזמנה במערכת ה 

את סוג הרכב, כמות כלי הרכב 
המבוקשים, ההזמנה תהיה  

חתומה במקור והעתק ע"י מורשה  
חתימה. הספק לא יכבד הזמנה  

  .ללא חתימת הגורמים הנ"ל

נבקש למחוק את המשפט  
האחרון בסעיף זה. אין זה  

תפקידו של הספק לוודא  
האם הגורם המבצע הזמנה  
מוסמך לכך או לא. מדובר  

בעניין פנימי באחריות  
האוניברסיטה. נבקש  

להבהיר כי על ההזמנה  
להיות מועברת לתיבת מייל  
ייעודית של מוקד ההזמנות  

 אצל הספק. 

 הבקשה מתקבלת.

26.  16 7.3 

מובא בזה לידיעת הספק כי העדר  
בצמוד  טופס הזמנה מתאים 

לחשבון, או העדר חתימה כולל  
פרטים מזהים של הנהג באחד 

מהשלבים המצוינים, עלול לפגוע  
בטיפול בדרישותיה כספיות של 

נבקש להסיר את הדרישה  
את חתימת הנהג   לקבל

כדרישה סטנדרטית. כמובן  
שככל  ויהיה צורך נקודתי  

ניתן יהיה לספק חתימה  
של הנהג בחוזה על פי  

 . אין שינוי במסמכי המכרז
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חברת ההשכרה וכן לגרום לעיכוב  
בהסדרי התשלום או לביטול 

החשבונית, בין היתר בשל ברורים  
לץ המזמין לערוך בשל אנוספים שי

 כך.

 דרישה. 

27.  16 9.3.1 
הגשת דו"חות ביצוע והתחשבנות  

שוטפת מול איש הקשר  
  .באוניברסיטה

נבקש פירוט אודות מה  
נדרש במסגרת ״דוחות  

 ביצוע״.  

האוניברסיטה מבקשת כי  
"דו"חות הביצוע" הינם  

דו"חות חודשיים/שנתיים  
פירוט   בדברבאקסל 
ודו"ח    כלי הרכב השכרות

 חשבוניות פתוחות לטיפול.  

28.  17 3 

תשלום הפיצוי המוסכם יבוצע 
בדרך של קיזוז סכום הפיצוי 

לספק או בדרך מהתמורה המגיעה  
של חילוט הערבות המצויה בידי  

האוניברסיטה. לספק תינתן הודעה  
  .מראש על קיזוז הסכום

 

כחלק מתנאי מימון הרכב,  
נדרש המציע לדאוג לכך כי  

לקוחות ההשכרה יוותרו  
על זכויות קיזוז. לאור  

האמור נבקש להסיר  
ההתייחסות ליכולתה של  

האוניברסיטה לבצע קיזוז  
לאפשר למציעים  על מנת  

לממן את רכישת כלי  
הרכב. כמו כן נבקש  

להוסיף סעיפים מפורשות  
לפיהם על אף האמור בכל  

דין, האוניברסיטה מוותרת  
על זכות הקיזוז וכן על  

זכותה לעכב את כלי הרכב  
 מכל סיבה שהיא. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

29.  17 4 

יובהר, כי אין בפיצויים המפורטים  
מאלו מהסעדים   בטבלה כדי לגרוע

המוקנים לאוניברסיטה מכוח הדין  
או המכרז, לרבות חילוט ערבות  

 ביצוע הסכם.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף  
את המילים ״ובלבד שלא  

 יהיה בכך כפל פיצוי״. 
 הבקשה מתקבלת.

30.  17 6 

יובהר, כי אמנת השירות מהווה  
חלק בלתי נפרד מהסכם  

ההתקשרות. האמור באמנת  
להוסיף על האמור  השירות בא 

בהסכם ההתקשרות וביתר מסמכי  
 .המכרז ואינו גורע מהם

נבקש למחוק את טבלת  
הפיצויים המוסמכים שכן  

מדובר במנגנון מרחיק לכת  
אשר איננו מקובל בשוק  

 ההשכרה. 

לחילופין, נבקש להבהיר כי  
לא יוטל על הספק פיצוי  

אלא החל מהאירוע הרביעי  
 ברבעון קלנדרי. 

 שינוי במסמכי המכרז. אין 

31.  18 7 

הפרות יסודיות להפסקת 
  :ההתקשרות

בטבלה שלהלן מוגדרים המדדים 
לפיהם נבחנת רמת השירות של 

הספק. מבלי לגרוע מהאמור  
במסמכי המכרז )לרבות בהסכם 

ההתקשרות(, אי עמידה במדדים 
האמורים מהווה הפרה יסודית  

לאוניברסיטה  המקנה זכות 
להפסיק את ההתקשרות עם 

הספק באופן מידי ולתבוע את 
 נזקיה מהספק: 

נבקש למחוק את טבלת  
ההפרות היסודיות  

הכלולות כאן, מאחר  
שנושא ביטול ההסכם  
מוסדר בצורה מקיפה  

 להסכם.  14בסעיף 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

32.  19 7 
האוניברסיטה שומרת לעצמה את  

הזכות להקטין ו/או להגדיל את 
ההיקפים הנ"ל, הכל לפי שיקול  

נבקש כי הגדלת היקף  
השירותים בהיקף אשר  

יעלה על עשרים אחוז  
 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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דעתה הבלעדי והמוחלט. מידע זה  
לא יקים למשתתף במכרז זכות  

ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה  
כלפי האוניברסיטה ו/או עובדיה  

  .ו/או מי מטעמה/ם

י השכירות  מאומדן ימ
הכלולים בטופס ההצעה  

הכספית יהיה מותנה  
בקבלת אישור הספק  

 מראש ובכתב. 

33.  22 5 

אני מאשר בזאת, כי למציע לא  
מונה כונס נכסים ו/או מפרק ו/או  

מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר 
אשר יש בו כדי להעיד על חשש 

חדלות פירעון של המציע, וכן לא  
הוטלו עיקולים על נכסי המציע  

 ולא ננקטו נגדו הליכים 
משפטיים ולא כל נסיבות כגון דא  

אשר יש בהן להעיד על חשש  
להמשך קיומו של המציע כעסק 

 .חי

נבקש להוסיף לאחר  
המילים ״נכסי המציע״  

בשורה השנייה, את המילה  
 ״המהותיים״. 

 הבקשה מתקבלת.

34.  31 3.4 

האפשרות למציע הזוכה תינתן 
לסיים את תקופת ההתקשרות 

  24לפני תום תוקפה וזאת בתום 
חודשים ממועד חתימת  

האוניברסיטה על הסכם  
)שניים עשר(  12ההתקשרות ובכל  

 חודשים לאחר מכן.

נבקש לתקן את הסעיף כך  
שהמציע יהיה רשאי לבטל  

  12את ההתקשרות לאחר 
חודשים ממועד החתימה  

חודשים לאחר   12ובכל 
 מכן.

 מקובל. 

35.  31 3.5 

סיום ההתקשרות ע"י המציע 
הזוכה במועדים האמורים לעיל,  

ייעשה באמצעות הודעה בכתב 
  120שתימסר לאוניברסיטה לפחות 

ימי עבודה טרם המועד האמור. לא  
ניתנה הודעה בכתב במועד האמור,  
יראו את הספק כמסכים להארכת 

  .נוספתההתקשרות לתקופה  

ימי   120נבקש לתקן ״
  60עבודה״ למילים ״ 

 ימים״.   

ראו מענה לשאלת הבהרה  
במסמך הבהרות מס'   1מס' 

שפורסם באתר   1
 . האוניברסיטה

36.  31 3.6 

לאוניברסיטה שמורה הזכות 
הבלעדית לסיים את ההתקשרות,  
בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי  
ומכל סיבה שהיא בהודעה מראש 

  יום)שלושים(   30 ובכתב של
למציע הזוכה וכמפורט בהסכם 

 ההתקשרות 
 '.נספח ח

נבקש לתקן את המילים  
)שלושים( יום״ למילים   30״
 ימי עבודה״.   90״

 הבקשה מתקבלת.

37.  32 4.9 

הספק מצהיר ומתחייב, כי ידוע לו  
שרכוש האוניברסיטה נמסר לו אך  
ורק לצורך מתן השירותים, וכי לא  

ברכוש  יהיה רשאי לעשות 
האוניברסיטה כל שימוש אחר 

 מלבד מתן השירותים. הספק יישא 
באחריות מלאה לשמירתו  

ולשלמותו של רכוש  
האוניברסיטה, מעת מסירתו לידיו  

ועד להשבתו לידי האוניברסיטה  
 . בחצריה

נבקש להבהיר מה הכוונה  
במילים ״רכוש  

 האוניברסיטה״.  

לנספח ז'   4.9סעיף מס'  
בהסכם ההתקשרות  

 מבוטל. 

38.  32 6.3 

הספק מתחייב בזאת לשפות את 
האוניברסיטה בגין כל סכום  

שיידרש לשלם בפסק דין בגין  
תביעה שתוגש ע"י מי מהמועסקים  

במתן השירותים נשוא ההסכם 
יחסי עובד  עקב טענה לקיום 

 .מעסיק
השיפוי ייעשה מיד עם קבלת 

נבקש כי חובת השיפוי  
תהיה כפופה לקבלת פסק  

 דין חלוט. 

חובת השיפוי כפופה לפסק  
דין חלוט ו/או פסק דין  

 שלא עוכב ביצועו. 



   9/2023מכרז פומבי מס' הס' 
 למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 20מתוך  7עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                  ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס״ד

דרישה ראשונה מהאוניברסיטה, 
ובלבד שיצורף לה העתק מפסק 

  .הדין

39.  32 7.1 

תמורת מתן השירותים בהתאם 
להוראות הסכם זה ונספחיו, 

ולשביעות רצונה של  
מתחייבת   ,האוניברסיטה

האוניברסיטה לשלם לספק על פי  
התעריפים המפורטים בהצעת 

' ב נספח – המחיר של הספק 
נספח " :למסמכי המכרז )להלן

המהווה חלק בלתי  התמורה״( 
 ה. נפרד מהסכם ז 

נבקש כי המחירים  
הנקובים בהצעה יחייבו את  

המציע הזוכה למשך שנת  
ההתקשרות הראשונה  

בלבד, ולאחר מכן בהסכמת  
 הצדדים.   

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 עדכון מחירים  7.5 33  .40

נבקש כי המחירים   .1
הנקובים בהצעה  

יחייבו את המציע  
הזוכה למשך שנת  

ההתקשרות הראשונה  
ולאחר מכן  בלבד, 

 בהסכמת הצדדים. 
   

כמו כן, נבקש להבהיר   .2
כי עדכון המדד יעשה  
גם בשנת ההתקשרות  
הראשונה ומידי חודש  

 בחודשו. 

ראו מענה לשאלת   .1
 לעיל.   39הבהרה מס' 

 

אין שינוי במסמכי   .2
 .המכרז

41.   7.5.3 

מובהר ומוסכם בזאת על הצדדים, 
כי באחריותו הבלעדית של הספק  

לדרוש את עדכון המדד וכי אם לא  
יעשה כן במועד, לא תיערך הצמדה 

רטרואקטיבית של המחירים 
ו/או    ולספק לא תהא כל טענה

  .דרישה ו/או תביעה בקשר לכך

נבקש כי לאחר השנה  
הראשונה המחירים יוצמדו  
למדד המחירים לצרכן מדי  

 חודש בחודשו. 

שאלת  ב 2ס"ק ראו מענה ל
 לעיל.   40הבהרה מס' 

42.  33 8.1 

כל חשבונית שתאושר ע"י המנהל  
  תשולם לספק ע"י האוניברסיטה

ממועד  יום 30בתנאי שוטף + 
קבלת החשבונית באוניברסיטה, 

ובלבד שהספק חתם על טופס 
לתשלום באמצעות מס"ב בנוסח  

 הנוהג באוניברסיטה. 

נבקש כי סעיף זה יתוקן כך  
שהתשלומים ישולמו  

מראש מדי חודש בחודשו  
 ובהוראת קבע.  כמקובל,

נבקש לתקן את הסעיף כי  
התשלום יהיה בתום כל  
חודש תופק חשבונית על  

בגין החודש   הספקידי 
הקודם, אשר תשולם תוך  

יום ממועד הפקתה   30
 באמצעות העברה בנקאית. 

ראו מענה לשאלת הבהרה  
 לעיל.  3מס' 

43.  33 8.1 

כל חשבונית שתאושר ע"י המנהל  
  האוניברסיטהתשולם לספק ע"י 

ממועד  יום 30בתנאי שוטף + 
קבלת החשבונית באוניברסיטה, 

ובלבד שהספק חתם על טופס 
לתשלום באמצעות מס"ב בנוסח  

 הנוהג באוניברסיטה. 

נא הבהירו מה הנוסח  
הנוהג באוניברסיטה לעניין  

 זה.

ראו מענה לשאלת הבהרה  
 לעיל.  3מס' 

44.  33 8.3 

הספק יגיש חשבון עם פירוט  
השירותים שסופקו תוך צירוף 

טפסי מסירת הרכב חתומים ע״י  
הנהג, ויצרף לו חשבונית כדין. כל  
חשבון יוגש לנציג האוניברסיטה  

מנת  -או למי שהוסמך מטעמו על 
 לאשר את ביצוע השירותים. 

נבקש להסיר את הדרישה  
לצירוף טפסי מסירת הרכב  

החתומים ע"י הנהג. ניתן  
לשלוח חשבונית  

גורמים    3לעד דיגיטאלית  
 טה בלבד. סיבאוניבר 

 הבקשה מתקבלת.
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45.  33 8.4 

לא אושר החשבון לתשלום, אך 
לדעת האוניברסיטה זכאי הספק  
לתשלום בסכום אחר מזה שננקב  

בחשבון, ימציא הספק  
לאוניברסיטה חשבונית מתוקנת,  

אשר תשולם על ידי האוניברסיטה  
לעיל. כל   9.1במועד הנקוב בסעיף  

המציא הספק חשבונית  עוד לא  
מתוקנת כאמור, לא יהיה זכאי  

 לתשלום כלשהו. 

 נבקש למחוק סעיף זה.  

לחילופין, נבקש לתקן את  
הסעיף כך שהספק יהיה  
רשאי להעביר חשבונית  

 מתוקנת או זיכוי. 

 

 . אין שינוי במסמכי מכרז

46.  33 9.1 

הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי  
לאוניברסיטה בלבד תהיה זכות  

לקזז כל חיוב כספי  
שהאוניברסיטה זכאית לקבל 
מהספק להיות בין בגין עסקה 

נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, 
מכל סכום שיגיע לספק  

מהאוניברסיטה, בין לפי הסכם זה 
ובין בדרך אחרת, לרבות כדמי נזק  

ו/או פיצוי ו/או שיפוי, ללא צורך  
 בהודעה מוקדמת. 

סעיף זה אינו מקובל ועלול  
 למנוע הגשה למכרז. 

לאור דרישת מממני רכישת  
כלי הרכב כי לקוחות  

יוותרו על זכות הקיזוז,  
נבקש להחליף הסעיף  

 בנוסח הבא: 

"על אף האמור בכל דין,  
האוניברסיטה לא תהא  

רשאית לקזז מהתשלומים  
שהיא חבה לספק על פי  

הוראות הסכם זה, סכומים  
 הספק."  שלטענתה חב לה

  18ראו מענה לשאלה מס'  
  1במסמך הבהרות מס'  

שפורסם באתר  
 . רסיטהיבהאונ 

47.  33 9.2 

מבלי לגרוע מכלליות האמור  
לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם  

לפני תשלומו ובין אם לאחריו, 
ליקויים  אי דיוקים ו/או  ,טעויות

כלשהם, תהא האוניברסיטה 
רשאית לקזז הסכומים שיתגלו  

בעקבות האמור לעיל, מכל סכום 
המגיע ו/או שיגיע לספק  

  .מהאוניברסיטה

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק את הסעיף.  

48.  33 9.3 

הספק מתחייב לפעול בהתאם 
 .אמנת השירות 1נספח א'לקבוע ב

הפרת אמנת השירות תגרור  
אחריה גביית פיצוי מוסכם  

  .מהספק בהתאם לקבוע באמנה

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק את הסעיף. 

49.  33 9.4 

מבלי לפגוע בכלליות האמור  
לעיל, מובהר בזאת כי   9.1בסעיף 

תשלום הפיצוי המוסכם יבוצע 
סכום הפיצוי בדרך של קיזוז 

מהתמורה המגיעה לספק או בדרך 
 של חילוט הערבות המצויה בידי

האוניברסיטה או בכל דרך חוקית  
אחרת כפי שתמצא האוניברסיטה  

 לנכון 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק את הסעיף.  

50.  34 10.1 

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, 
הספק לבדו אחראי לכל נזק ו/או  

ו/או פגיעה ו/או הפסד לגוף  אובדן  
ו/או לרכוש, שיגרמו לאוניברסיטה  

או/או למי מטעמה ו/או  
למבוטחיה, ו/או לצד שלישי  

כלשהו עקב ו/או בקשר עם ביצוע  
השירותים ו/או הספקת הטובין  

לאתר האוניברסיטה, כמפורט 
 ומוגדר בהסכם זה. 

נבקש לתקן הסעיף כך   .1
שיובהר כי אחריות  

הספק תחול אך ורק  
חס נזקים שיגרמו  בי

במישרין עקב מעשה  
או מחדל של הספק או  

 מי מטעמו. 
 

כמו כן, נבקש להבהיר   .2
כי כל האמור בסעיף זה  

לא יחול על נזקים  
באחריות  

אין שינוי במסמכי   .1
 המכרז.

 
 הבקשה מתקבלת. .2
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האוניברסיטה בהתאם  
לדין ו/או בהתאם  

להוראות הסכם זה,  
אשר בגינם תשפה  
האוניברסיטה את  

 הספק.  

51.  34 10.2 

הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות  
את האוניברסיטה, מיד עם  

דרישתה הראשונה, בגין כל נזק 
ו/או הוצאה, לרבות הוצאות 

ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש 
כנגד האוניברסיטה, שייגרמו 

לאוניברסיטה כתוצאה מאירוע,  
שהינו באחריותו של הספק ו/או מי  
מטעמו ו/או בשמו, עפ"י הסכם זה 

  .ל דיןאו עפ"י כ

בסוף הסעיף נבקש להוסיף  
 ״ובכפוף לפסק דין חלוט״.  

ראו מענה לשאלת הבהרה  
 לעיל.  38מס' 

52.  34 11.1 

הספק אינו רשאי להסב ו/או 
להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר  
את ההסכם, כולו או חלקו, או כל  

טובת הנאה על פיו לאחר, בין  
בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או  

להמחות ו/או להסב  לשעבד ו/או 
ו/או להעביר את זכויותיו על פי  

  .הסכם זה, כולן או חלקן

 

נבקש לתקן הסעיף כך  
שהספק יהיה רשאי לשעבד  
את כלי הרכב ו/או לשעבד  

את כלי הרכב ואת זכויותיו  
החוזיות בהתאם להסכם  

זה, לגורמיו הממנים  
 במהלך העסקים הרגיל. 

תיקון סעיף זה הינו קריטי  
בי ספקי  מאחר וכל רכ

ההשכרה משועבדים יחד  
עם הזכויות הנלוות 

לרכבים אלה ולא ניתן  
יהיה לגשת למכרז אלא  

 אם סעיף זה יתוקן. 

הסעיף נשאר כמו שהוא  
בהחרגה שאת רכבי  

ההשכרה ניתן לשעבד  
 לגורם מממן. 

53.  34 11.2 

במקרה של ספק שהינו תאגיד הרי  
מהשליטה ספק,  50%העברת 

לעומת השליטה במועד הגשת 
ההעברה  ההצעות במכרז, בין אם 

נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה 
בחלקים, יראו אותה כהעברה 

מנוגדת לאמור לעיל. הספק לא  
יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  

בביצוע השירותים, כולם או  
  ,חלקם

אלא אם קיבל, מראש ובכתב, את 
 אישור האוניברסיטה.  

נבקש למחוק את הסעיף.  
הגבלת שינויי שליטה  
בספק אינה מוצדקת  

 ם מסוג זה.  בהסכ

 

 כי המכרז. אין שינוי במסמ

54.  34 11.2 

במקרה של ספק שהינו תאגיד הרי  
מהשליטה ספק,  50%העברת 

לעומת השליטה במועד הגשת 
ההצעות במכרז, בין אם ההעברה  

אחת ובין אם נעשתה נעשתה בבת  
בחלקים, יראו אותה כהעברה 

מנוגדת לאמור לעיל. הספק לא  
יהיה רשאי להעסיק קבלני משנה  

בביצוע השירותים, כולם או  
אלא אם קיבל, מראש , חלקם

 ובכתב, את אישור האוניברסיטה.  

במהלך העסקים הרגיל  
הספק יספק את שירותיו  

באמצעות קבלני משנה כמו  
גוררים  מוסכים, מחלצים, 

וכדומה, ובלבד שהספק  
נותר אחראי כלפי  

האוניברסיטה בנוגע  
להתחייבויותיו על פי  

 הסכם ההתקשרות. 

ת רק עבור  הבקשה מתקבל 
ם הנלווים  קבת השירותי

ן  עבור השכרת הרכב. יצוי
כי השכרת הרכב והאיסוף  

יתבצעו אך ורק מסניפי  
 ההשכרה של הספק עצמו. 

55.  34 12.2 

כל המידע והנתונים מועברים 
לספק אך ורק לצורך מילוי  

תפקידיו לאספקת השירותים 
נשוא הסכם זה. עם סיום ההסכם, 

מפורשת בכתב של  או על פי הוראה 

נבקש להבהיר כי על אף  
האמור הספק יהיה רשאי  
לשמור העתק מכל מסמך  

שנדרשת שמירתו על פי דין  
ו/או לצורך התגוננות  

 הבקשה מתקבלת חלקית. 

 

הספק יהיה רשאי לשמור  
העתק מכל מסמך שנדרשת  

שמירתו על פי דין ו/או  
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ימחק הספק את   –האוניברסיטה 
כל המידע על העובדים  

והסטודנטים, ויימנע מלהמשיך 
 . להחזיק ברשותו את המידע

מתביעות ו/או לשם הוכחת  
בהתאם  ביצוע שירותים 

להסכם ו/או בקשר עם  
 גיבויים אוטומטיים. 

לצורך התגוננות מתביעות  
ו/או לשם הוכחת ביצוע  

 .שירותים בהתאם להסכם

 הפרת הסכם  14 35  .56

נבקש להוסיף סעיף המקנה  
לספק זכות ביטול במקרה  

שהאוניברסיטה אינה  
מקיימת התחייבותה לבצע  

 תשלומים על פי ההסכם.  

 הבקשה מתקבלת.

57.  35 14.2.1 
  ;לבטל את ההסכם לאלתר, או

 

נבקש למחוק חלופה זו  
ולאפשר תמיד תקופת  

גרייס על מנת לתקן הפרות  
 כמקובל. 

יסודית,  במקרה של הפרה  
רשאית האוניברסיטה  
לבטל את ההתקשרות  

 לאלתר ללא מתן ארכה. 

 

במקרה של הפרה רגילה  
תינתן ארכה לתיקון  

 ההפרה. 

58.  35 14.2.2 

עמוד על קיום הוראות ההסכם 
במלואן ולדרוש מהספק לתקן את  

ההפרה ו/או ההתחייבות תוך 
( ימים מיום שתימסר 3שלושה )

ההודעה לספק. הספק מתחייב  
בזה למלא אחר הוראות  

האוניברסיטה, וכמו כן לשלם לה  
פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או  

 שייגרמו לאוניברסיטה  
או  כתוצאה מההפרה האמורה ו/

 אי הקיום האמור  
 

נבקש לתקן את המספר  
למספר   (״3״שלושה )
 (״.  7״שבעה )

 הבקשה מתקבלת.

 

יחד עם זאת מובהר, כי אין  
בכך בכדי לפגוע באמור  
במנגנון אמנת השירות  

 למכרז.  1נספח א'

59.  35 14.3 

ביטלה האוניברסיטה את ההסכם 
  14.6בנסיבות המתוארות בסעיף  

לאוניברסיטה  להלן, ישלם הספק 
  ₪ 10,000  פיצויים מוסכמים בסך

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  
שייגרמו לאוניברסיטה כתוצאה  
מההפרה ו/או אי הקיום כאמור,  
אך מבלי שתידרש להוכיח נזקים  
אלה. אין באמור בפסיקה זו כדי  
לגרוע מזכותה של האוניברסיטה  
לקבל מהספק כל סעד או תרופה  
  .אחרים ו/או נוספים עפ"י כל דין

נבקש למחוק סעיף זה או  
פין, נבקש להפחית  לחילו

את הפיצוי המוסכם לסך  
 ש"ח.   1,000של 

 תשובה מוצעת:

  23ראו מענה לשאלה מס'  
  1במסמך הבהרות מס'  

שפורסם באתר  
 . רסיטהיבהאונ 
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60.  35 14.4 

לא תיקן הספק את ההפרה,  
לעיל ו/או   14.2.2כאמור בסעיף 

הפר הספק את ההסכם הפרה 
שאינה יסודית והאוניברסיטה 

מהספק לתקן את ההפרה  דרשה 
ו/או לקיים את ההוראה ו/או את  
ההתחייבות והספק לא תיקן את 

ההפרה ו/או לא מילא אחרי  
ההוראה ו/או ההתחייבות, כפי  

שנדרש ע"י האוניברסיטה,  
לשביעות רצונה ובתוך המועד 

שנדרש על ידה, תהיה  
האוניברסיטה זכאית לבטל את 

ההסכם מחמת הפרתו או אי 
ע"י מתן הודעה על כך  קיומו, וזאת  

בכתב, והספק יהא חייב לשלם 
לאוניברסיטה פיצויים מוסכמים  

וזאת בגין הנזקים    10,000₪ בסך
שנגרמו ו/או שיגרמו לאוניברסיטה  

כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  
כאמור ומבלי שתידרש  

האוניברסיטה להוכיח נזקים אלה.  
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע  

רסיטה לקבל  מזכותה של האוניב
מהספק כל סעד או תרופה אחרים  

 ו/או  
  .נוספים עפ"י כל דין

נבקש למחוק סעיף זה או  
לחילופין, נבקש להפחית  
את הפיצוי המוסכם לסך  

 ש"ח.   1,000של 

 תשובה מוצעת:

  24ראו מענה לשאלה מס'  
  1במסמך הבהרות מס'  

שפורסם באתר  
 . רסיטהביהאונ 

61.  36 14.8 

השתמשה האוניברסיטה בסמכות  
כלשהי מהסמכויות, או זכות 
כלשהי מהזכויות שהוקנו לה 

בהסכם וביטלה את ההסכם, כולו  
או מקצתו, או הפסיקה את  

ביצועו, כולו או מקצתו, לא יהיו  
לספק כל טענות ו/או כל דרישה 
אחרת בגין נזקים ו/או הפסדים 
 שנגרמו לו כולל פגיעה במוניטין. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  סעיף זה. נבקש למחוק 

62.  36 14.9 

הופסקו שירותי הספק בשל ביטול  
ההסכם על ידי האוניברסיטה 

כאמור בסעיף זה, הוא יהיה זכאי  
לקבלת התמורה המגיעה לו,  
בהתאם לתנאי ההסכם, בגין 
השירותים שסיפק לה בפועל 

לשביעות רצונה על פי הזמנתה ועד  
ההתקשרות על פי  למועד הפסקת  

הודעת האוניברסיטה, בניכוי כל  
הכספים אותם היא זכאית לקזז 

ו/או להפחית בהתאם להסכם זה 
ו/או בהתאם לדין. כנגד קבלת 

התמורה הנ"ל, לאחר הניכויים, 
לא תהיינה לספק כל טענות ו/או  
דרישות ו/או תביעות סגין נזקים  

ו/או הפסדים שנגרמו לו, כולל 
טין ו/או אובדן  עבור פגיעה במוני

רווחים, כתוצאה מהפסקת  
 ההתקשרות וביטול ההסכם 

.  

נבקש למחוק את הטקסט  
החל מהמילה ״בניכוי״  

בשורה השלישית ועד סוף  
 הסעיף. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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63.  36 15.1.2.1 

הכיסוי על פי ביטוח זה יחול גם על  
נזקי גוף הנגרמים כתוצאה  

מנועי, במקרה  משימוש בכלי רכב 
בו האירוע אינו בגדר ״תאונת 
דרכים״ ולא מכוסה במסגרת 

פוליסת החובה, לרבות לצדדים 
 שליליים, לנוסעים ולנהג. 

נבקש  להבהיר כי הכיסוי  
הביטוחי בסעיף זה הינו  

לאחריות על פי דין הנובעת  
 משימוש ברכב. 

 הבקשה מתקבלת.

64.  36 15.1.2.2 
במקרה תאונה בה מעורב יותר 

מכלי רכב אחד, יחשב כלי הרכב 
 האחר כרכב צד שלישי. 

נבקש להבהיר כי סעיף זה  
מתייחס רק לאירועים  

שבהם מעורבים יותר מכלי  
רכב המסופקים על ידי  

 הספק במסגרת הסכם זה. 

 הבקשה מתקבלת.

65.  36 15.1.2.3 
האוניברסיטה ו/או המשתמש לא  

יישאו בהשתתפות עצמית מכוח  
  .ו/או בגין הפוליסה

 

נבקש לתקן את ההוראות  
 הסעיף כדלקמן:  

״התמורה המשולמת  
בהסכם זה כוללים ביטוח  
חובה וצד ג' וכיסוי נזקים  

דוגמת ביטוח מקיף, ולמעט  
דמי השתתפות עצמית  

אשר ישולמו בעת גניבת  
כלי רכב ו/או כאשר נגרם  
נזק לכלי הרכב או לצד ג'  

או לאביזריו )אף אם נגרם  
על ידי צד ג'(למעט ככל  
שהאוניברסיטה רכשה  

כיסוי ביטול דמי  
תפות עצמית . כיסוי  השת

הנזקים )בין אם רכשה  
האוניברסיטה ביטול  

השתתפות עצמית ובין אם  
לאו( לא מכסה נזק  

לצמיגים, גלגלים, מרכב  
תחתון, גג וחוסרים של  

אביזרים מכלי הרכב. כמו  
כן, הכיסוי לא מכסה כל  
נזק שייגרם לכלי הרכב  

)לרבות נזק תוצאתי( בשל  
נסיעה בדרכים שאינן  

נסיעת כלי  מתאימות ל
הרכב שהושכר. נבקש כי  

דמי ההשתתפות העצמית  
  1,709לכלל כלי הרכב יהיו 
₪ + מע"מ. במידה  

והאוניברסיטה תחליט  
לרכוש כיסוי ביטוחי של  
ביטול דמי ההשתתפות  
העצמית עלות הפרמיה  

₪ +   76היומית תיהיה 
מע"מ ליום ופרמיה  

₪   500מקסימאלית של  
לחודש + מע"מ, למעט כלי  

ו/או וואנים או   4*4רכב 
   רכבים מפוארים.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

66.  36 15.1.2.5 

ביטוח מקיף כולל כיסוי ביטוח  
צדג' שלא יפחת מסך של₪ 

למקרה ובסה"כ לתקופת   600,000
הביטוח לכלי רכב אחד. היקף 

נבקש למחוק את הסעיף  
 ותחתיו להוסיף:

 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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הכיסוי לא יפחת מהפוליסה  
התקנית עפ"י תקנות הפיקוח על  

  עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח
כולל    1986  -רכב פרטי(, התשמ"ו

כיסוי לנזק לשמשות ולמערכות  
השמע שסופקו על ידי הספק וכן  

כיסוי בגין רעידות אדמה, שביתות,  
 כיסוי לפרעות  

ומהומות, גניבה ופריצה, נזקי  
מרכב תחתון, ביטוח אביזרים 
שמגיעים באופן אינטגרלי עם 

הרכב במועד מסירותו  
 לאוניברסיטה ו/או מי מטעמה.

בביטוח זה יכללו בין היתר  
  :ההרחבות הבאות

 

 

 ... ביטוח כל נהג צעיר/חדש.  

״רשאים לנהוג בכלי הרכב  
אך ורק נהגים מורשים  

מטעם האוניברסיטה אשר  
והינם   18הינם מעל גיל 

בעלי רישיון נהיגה תקף,  
בעלי שנתיים ותק לפחות,  

הועברו  אשר פרטיהם  
לספק. ככל שהנהג  

  18הרלבנטי הינו מעל גיל  
)כולל(   23ועד גיל 

האוניברסיטה תחויב  
₪   42בתוספת נהג צעיר של  

)בתוספת מע״מ( לכל יום  
  500השכרה ועד לסך של  

ש״ח )בתוספת מע״מ(  
לחודש השכרה מלא. ככל  

והנהג הינו נהג בעל רישיון  
נהיגה תקף לתקופה  

הקצרה משנתיים והספק  
לו לנהוג בכלי הרכב   אישר

תישא האוניברסיטה  
  100בתוספת נהג חדש של 

₪ )בתוספת מע״מ( לכל יום  
  850השכרה ועד לסך של  

ש״ח )בתוספת מע״מ(  
לחודש השכרה מלא.  

תוספות אלה ישולמו יחד  
עם דמי השכירות מדי  
חודש בחודשו בהתאם  

 להוראות הסכם זה. 

67.  37 15.1.5 

מתחייב להעביר לנציג הספק 
האוניברסיטה עותק פוליסות 

יום   14המקיף/ צד שלישי לפחות 
טרם תחילת תקופת הביטוח של 

כל כלי רכב, אלא אם כן מבטח את  
כמפורט   ,כלי הרכב בביטוח עצמי

להלן, שאז ימציא לאוניברסיטה  
אישור חתום בידי מורשה  

החתימה של הספק בדבר עריכת  
  .ביטוח עצמי

ליף את המילים  נבקש להח
״עותק פוליסות״ במילים  
 ״עותק תנאי הפוליסות״.   

נבקש להבהיר כי הספק  
רשאי להמציא אישור של  
מבטח על קיום ביטוח צד  

שלישי )במקום עותק  
 פוליסה(. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

68.  37 15.1.7 

הספק ידאג, כי   –הגנה משפטית 
במסגרת ביטוחי הרכב כאמור, 

להגנה משפטית לרבות  יהא כיסוי 
ייצוגה וליווי ע״י עו״ד כך שבכל 

מקרה בו יבקש משתמש בכלי רכב  
במסגרת הסכם זה, לשכור שירותי  

הגנה משפטית בקשר עם אירועי  
ביטחי הקשור לכלי הרכב, יהא  

ש״ח וללא   30,000כיסוי עד לגובה  
הגבה כלשהי בדבר זהות נותן  

שירותי ההגנה המשפטית כאמור.  
ר המשתמש לשכור את  במידה ויבח

שירותי ההגנה המשפטית של 
הספק, לא תהיה הגבלה בדבר 

 גובה הכיסוי. 

נבקש לתקן הסעיף כך  
שהשירות יינתן רק על ידי  
עו״ד מטעם הספק/ מבטח  

של הספק ובכל מקרה  
  30,000הכיסוי מוגבל לסך 

 ש״ח.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

69.  37 15.1.8 

מובהר כי הספק פוטר את  
האוניברסיטה, עובדיה ומנהליה  

מאחריות לכל אובדן ו/או נזק 
שייגרמו לכלי הרכב עצמם ו/או  

 נבקש למחוק סעיף זה. 

לחילופין, לאחר המילה  
״בזדון״ נבקש להוסיף ״או  

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
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לצדדים שלישיים עקב השימוש 
בכלי הרכב והמכוסה או שיכול  

היה להיות מכוסה על פי הביטוח  
כאמור לעיל. האמור לעיל בדבר 

פטור מאחריות לא יחול לטובת מי  
שגרם לנזק בזדון. הוראת סעיף זה  

ה להוסיף על כל הוראה אחרת  בא
הכלולה בהסכם זה ומיטיבה עם 

  .האוניברסיטה

בניגוד להוראות הסכם זה  
 ו/או הדין״.  

70.  37 15.1.9 

הספק בכל מקרה מתחייב לשמור  
האוניברסיטה לתבוע  על זכותה של 

מכל צד שלישי את נזקיה בכל 
מקרה של הפעלת הביטוח המקיף  

 כאמור. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש למחוק סעיף זה. 

71.  37 15.2 

עם חתימת ההסכם, ימציא הספק  
את אישור עריכת הביטוחים 

כמופרט בנספח יג׳ לבדיקה  
ולאישור מערך הביטוח  

באוניברסיטה. אישור  
האוניברסיטה לנוסח אישור  

עריכת הביטוחים יהווה תנאי  
 מתלה להסכם זה. 

נבקש לתקן את המילים  
 הבקשה מתקבלת. נספח יג׳ למילים נספח ט׳. 

72.  38 19 

הודעות שתשלחנה בדואר רשום 
ע"י צד אחד למשנהו לפי המען  
המצוין במבוא, תראינה כאילו  

שעות ממועד   72הגיעו לנמען בתום 
בדואר. הודעה   מסירתן למשלוח

אשר שודרה בצורה תקינה  
ונתקבל על כך  –בפקסימיליה 

תחשב כאילו   –אישור טלפוני 
הגיעה לתעודתה ביום העסקים 

הראשון שלאחר יום השידור. כל 
 הודעה תישלח במקביל בדוא״ל.  

נבקש למחוק את המשפט  
השני בסעיף )״הודעה אשר  

שודרה בצורה תקינה  
בפקסימיליה....שלאחר יום  

 שידור״(.  ה

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

  חדש  20 38  .73

נבקש להוסיף סעיף חדש  
להסכם ההתקשרות בנוסח  

 הבא:

״המזמינה תשתמש בכלי  
הרכב ותדאג כי כל  

המשתמשים מטעמה  
ישתמשו בכלי הרכב כנהג  

סביר השומר על רכושו  
ותפעל בהתאם לאמור  
להלן וזאת מבלי לגרוע  
מאחריותה כלפי הספק  

לכל נזק שיגרם לרכב,  
לספק או לצד ג' אם  

המזמינה או מי מטעמה  
 יפעלו בניגוד לאמור להלן: 

לא ישתמש ברכב   .א
באופן בלתי חוקי או  

למטרות שאינן  
 חוקיות. 

לא יגרום לרכב נזק   .ב
 כלשהו בזדון. 

לא ישתמש ברכב   .ג
למטרות אלימות או  

 מהומות.  

 הבקשה מתקבלת.
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לא יסיע נוסעים או   .ד
מטען בשכר או  

בתמורה או מעבר  
 למורשה על פי כל דין. 

לא ישתמש ו/או ינהג   .ה
ברכב לצרכי תחרות,  
לימוד נהיגה, מבחני  

נהיגה, מבחני מהירות  
 מבחני כושר רכב.  או

לא יעשה בכלי הרכב   .ו
שימוש לגרירה ו/או  

דחיפה של כל כלי רכב  
או חפץ אחר )למעט  
אם הותקן ברכב וו  
גרירה כחוק(, ולא  

יעשה בו שימוש  
לתחרות ו/או מרוץ  

 ו/או מבחן. 

לא יסיע ברכב חומרים   .ז
רעילים ו/או מסוכנים  

ו/או רדיואקטיביים  
 ו/או חומרי נפץ. 

וא  לא ינהג ברכב כשה  .ח
מצוי תחת השפעת  

משקאות אלכוהוליים  
ו/או משקאות  

משכרים ו/או כל חומר  
אחר העלול להשפיע  

על ערנות ושיקול דעת  
בנהיגה או תחת  

השפעת סמים  
מסוכנים, כהגדרתם  

בפקודת הסמים  
המסוכנים ]נוסח  

 . 1973-חדש[, התשל"ג

לא ייסע בדרכים   .ט
שאינן סלולות ו/או  

שאינן מתאימות  
לנסיעת כלי רכב  
מהסוג שהוחכר  

 למזמינה. 

לא יעזוב את כלי   .י
הרכב מכל סיבה שהיא  

ולכל פרק זמן שהוא:  
)א( ללא הפעלת אמצעי  

המיגון המותקנים בו  
או )ב( כשאמצעי  
המיגון בו אינם  

תקינים והמשתמש  
ברכב ידע על כך ולא  

דיווח לספק או )ג(  
כשמס' קוד הפעלת  

המיגון גלוי לעין ו/או  
רשום בחלק מסוים  

י הרכב או )ד(  של כל
כשמפתחות כלי הרכב  
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נותרו בתוכו או )ה(  
כשכלי הרכב נשאר  

מונע ללא השגחה  
ואמצעי זהירות  

או )ו( ללא   מתאימים
נקיטת כל אמצעי  

סביר כדי למנוע את  
 גניבתו ו/או אובדנו.  

לא יפקיר את מפתחות   .יא
כלי הרכב וידווח  

לספק באופן מיידי על  
כל מקרה של אובדן  

ו/או גניבה של  
 פתחות כלי הרכב. מ

לא יוציא את הרכב   .יב
מחוץ לשטחי מדינת  
ישראל ובכלל זה אל  

שטחי האוטונומיה  
  Aהמוגדרים כשטחי  

בהסכם שנחתם בין  
מדינת ישראל לבין  

הרשות הפלסטינית או  
בשטחים אחרים אשר  

על פי הוראות  
הרשויות או צה"ל  

אסורה הנסיעה בהם  
 לישראלים. 

לא יבצע כל שינוי   . יג
מכלי   במבנה או בחלק 

הרכב או בהתקנות  
שבהם, לרבות החלפת  

מנעולים, הוצאת כל  
אביזר ו/או מכשיר  

ו/או חלק ו/או התקן  
השייך לכלי הרכב ו/או  

ביצוע התקנה כלשהי  
ברכב, ללא הסכמת  

 ״ הספק מראש ובכתב.

  חדש  21 38  .74

נבקש להוסיף סעיף חדש  
 להסכם כדלקמן:

 פרטיות . 21״

האוניברסיטה מאשרת כי  
ידוע לה שבמקרה שהספק  

התקין בכלי הרכב מיגון  
מסוג איתוראן או מתקן  

דומה לו, אזי בכל עת ועל  
פי שיקול דעתו הבלעדי של  

הספק שמור לו הזכות  
לפנות לחברה הממגנת  

לצורך בקשת איתור הרכב.  
בחתימתה על הסכם זה  

מביעה האוניברסיטה את  
מור  הסכמתה המלאה לא

ומוותר על כל טענה לפגיעה  
ה שלה או של  בפרטיות 

 משתמש אחר. ״ 

שיתווסף   21סעיף מס'  
וסח  להסכם ההתקשרות ינ

 כך:

האוניברסיטה מאשרת כי  "
ידוע לה שבמקרה שהספק  

התקין בכלי הרכב מיגון  
מסוג איתוראן או מתקן  

דומה לו, אזי בכל עת  
ובכפוף לקבלת אישורו של  
קצין הרכב באוניברסיטה,  

לפנות לחברה   רשאי הספק 
הממגנת לצורך בקשת  

איתור הרכב. בחתימתה על  
הסכם זה מביעה  

האוניברסיטה את  
מור  הסכמתה המלאה לא

ומוותר על כל טענה לפגיעה  
 ." הבפרטיות 
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  נספח ט׳  40  .75
נבקש להסיר את כל פרק  

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ״חבות המוצר״.   -הנוגע ל

76.  42 1.2 

"  מידע, "הלצורך כתב התחייבות ז 
הוא כל מידע, מאגר מידע, נתונים  

המצויים כעת ושימצאו  וידע,  
בעתיד בידי הספק או בידי מי  

מטעמו, או שיש או תהיה לספק או  
למי מטעמו גישה למידע, נתונים  

 וידע 
כאמור, הקשורים, או נוגעים 

לאוניברסיטה, לתפעולה,  
לפעילותה, לתלמידיה, עובדיה, 
ספקיה, לכל צד שלישי מטעמה  

ולכל אוניברסיטה, תאגיד וארגון  
כלל זה, "מידע"  הקשור אליה. ב

 יכלול את המונח  

מידע", "מידע רגיש" ו"מידע "
ביומטרי" כהגדרתם בחוק הגנת  

  .הפרטיות

 

נבקש להבהיר כי הוראות  
נספח זה יחולו רק על מידע  

שהועבר לספק על ידי  
 האוניברסיטה. 

 הבקשה מתקבלת.

77.  42 1.4 

במסגרת ההסכם שנחתם ע"י  
הספק עם האוניברסיטה,  

המוסד/הספק מתחייב לשמור 
ולהגן על מידע אישי אליו יהיה  
חשוף וזאת כהגדרתו ובהתאם 

לנדרש בהוראות הדין החל לעניין  
עיבוד מידע אישי והגנת הפרטיות,  

ובכלל זה: חוק הגנת הפרטיות 
; וכן תקנות הגנת   1981 -תשמ"א 

-הפרטיות )אבטחת מידע(, תשע"ז
2017.  

 
או  הספק מתחייב שלא לעשות ו/
לא לאפשר לעובדו או לאחר  

מטעמו לעשות במידע כל שימוש  
שלא הוגדר במסגרת ההסכם ללא  

קבלת הסכמה מלאה מראש  
 ובכתב מנושא המידע. 

נבקש למחוק את המילה  
מהשורה   ״המוסד״

 הראשונה.

בנוסף, נבקש להוסיף לאחר  
המילים ״הוגדר במסגרת  

ההסכם״ את המילים ״או  
לצורך ביצוע השירותים  

 רת ההסכם״. במסג

 הבקשה מתקבלת.

 סוג השירות המסופק: 2 42  .78

נבקשכם להשלים בעצמכם  
את הפרטים המופיעים  
בטבלה על מנת שהספק  

 יוכל להיערך בהתאם. 

פרטים אלו הינם פרטים  
שיושלמו עם הכרזת מציע  

  כמציע זוכה במכרז
במסגרת חתימה על הסכם  

ההתקשרות וכלל הנספחים  
 הנדרשים לתפעול ההסכם. 

79.  43 3.3 

ממונה האבטחה של הספק יהיה  
זמין לפניות של ממונה הבטחת  

המידע של האוניברסיטה בכל דבר  
ועניין הקשור עם כתב התחייבות  

 זה.

בסוף הסעיף נבקש להוסיף  
את המילים ובלבד  

שהפניות יעשו בשעות  
העבודה המקובלות ולא  

 יחרגו מהמקובל. 

 הבקשה מתקבלת.

80.  43 4.1 

הספק מכיר בכך שכתב התחייבות  
זה כפוף לדרישות והוראות החוק.  

בהתאם, האוניברסיטה רשאית  
לערוך תיקונים ועדכונים בכתב 

התחייבות זה, בהתאם לנדרש על  
 פי דין, לפי שיקול דעתה, בהודעה 

נבקש להבהיר כי כל תיקון  
בכתב ההתחייבות יעשה  

 בהסכמת הספק. 

 כדלקמן: מובהר

כל תיקון בכתב  
יחייב הודעה   ההתחייבות 

 מראש לספק. 

באם לא תהיה הסכמה בין  
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בכתב לספק והספק מתחייב  
ליישם כל עדכון כאמור בהתאם 

ללוח הזמנים שהוגדר על ידי 
 . האוניברסיטה בהודעתה

הצדדים לגבי התיקון  
קון ייכנס מיד  התיהנדרש, 

לתוקף והספק יהיה רשאי  
לסיים את ההתקשרות  

ימים מקבלת    14בתוך 
 ודעה מהאוניברסיטה. הה

81.  43 4.3 

אם הספק לא יעמוד בדרישות כל  "
עדכון כאמור, לשביעות רצונה 

 ,המלא של האוניברסיטה
האוניברסיטה רשאית להשעות  

באופן מידי את ניהול המידע על  
 ...."ידי הספק וכל תשלום

נבקש למחוק סעיף זה  
ולהבהיר כי כל דרישה  

מטעם האוניברסיטה תידון  
בתום לב ובאופן סביר על  
ידי הנציגים הרלוונטיים  

של הצדדים תוך היוועצות  
ביועצים המשפטיים על  

מנת להגיע להסכמה בכל  
 עניין ועניין.

 הסעיף יתוקן כדלקמן:

כל דרישה מטעם "
האוניברסיטה תידון בתום 

לב ובאופן סביר על ידי  
הנציגים הרלוונטיים של  

הצדדים תוך היוועצות 
ביועצים המשפטיים על  

מנת להגיע להסכמה בכל  
לאחר  אם  עניין ועניין.

קיום המשא ומתן כאמור  
לעיל, הצדדים לא יגיעו  

הספק לא יעמוד  להסכמה ו
,  בדרישות האוניברסיטה
האוניברסיטה רשאית  

להשעות באופן מידי את  
ניהול המידע על ידי הספק  

 ..."וכל תשלום

פסקת   44  .82
 מבוא 

אנו הח"מ___ מצהירים בזאת כי  
כי מידע שיימסר  ,ידוע וברור לנו

לנו ו/או יגיע אלינו בין ע"י  
האוניברסיטה ובין בדרך אחרת, 
במהלך תקופת ההתקשרות עם 

האוניברסיטה לשם אספקת  
  המוצרים ומתן השירותים כמפורט

  9/2023במכרז פומבי מס' הס' 
למתן שירותי השכרת כלי רכב 

לנהיגה עצמית עבור אוניברסיטת 
ולאחריה, ככל שנבחר   תל אביב

כמציע הזוכה במכרז, הוא סודי  
ואין לעשות בו שימוש פרט לשם 

אספקת המוצרים ולקבלת  
השירותים, ללא אישור בכתב 

 ומראש של האוניברסיטה. 

המילים  נבקש למחוק את  
״ו/או יגיע אלינו בין״  

ולאחר מכן את המילים  
״ובין בדרך אחרת״ שניהם  

 בשורה השנייה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

83.  44 1 

לשמור בסודיות מוחלטת על 
המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או  

לגוף כלשהו, זולת האנשים  
המורשים עפ"י כל דין, בין  

במישרין, בין בעקיפין ובין בכל 
רת, לרבות וללא הגבלה,  דרך אח

לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או  
ספק כלשהו, לרבות ספקים ו/או  

  .קבלני משנה של האוניברסיטה

נבקש למחוק את המילים  
״ומורשים על פי דין״  

בשורה הראשונה ולהחליפן  
במילים ״הנדרשים לדעת  

 את המידע״. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

84.  44 1 

מוחלטת על לשמור בסודיות 
המידע ולא לגלותו לכל אדם ו/או  

לגוף כלשהו, זולת האנשים  
המורשים עפ"י כל דין, בין  

במישרין, בין בעקיפין ובין בכל 
דרך אחרת, לרבות וללא הגבלה,  
לסוכנות, יועץ, סוכן, קבלן ו/או  

ספק כלשהו, לרבות ספקים ו/או  
  .קבלני משנה של האוניברסיטה

  נבקש בסוף הסעיף להוסיף
כי ההתחייבות לסודיות לא  

תחול על המידע המצוי  
בנחלת הכלל, שהתקבל  

אצל הספק על ידי צד  
שלישי, שהיה ידוע לספק  

טרם גילויו על ידי  
האוניברסיטה או שנדרש  

 גילויו על פי דין. 

ראו מענה לשאלת הבהרה  
במסמך הבהרות   32מס' 
שפורסם באתר   1מס' 
 . רסיטהיבהאונ 
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85.  44 5 

לאוניברסיטה מיד עם להחזיר 
סיום ההתקשרות עפ"י המכרז 

שפרטיו לעיל, באופן מסודר ותקין,  
את כל עותקי המידע מכל מין וסוג  

שהוא המצוי ברשותנו )לרבות כל  
מידע המאוכסן באופן מגנטי, 

אופטי ו/או אמצעי מדיה אחר(, 
לרבות חומרים שהופקו מתוך 

המידע ובאמצעותו, ולרבות  
שהוכנו על  המסמכים והפריטים 

ידינו ו/או ע"י מי מטעמנו, שהיו  
בשימושנו ו/או בשימוש מי  

מטעמנו ו/או שהגיעו לידינו ו/או  
לידי מי מטעמנו במהלך אספקת 

  .המוצרים ומתן השירותים

נבקש להבהיר כי על אף  
האמור הספק יהיה רשאי  
לשמור העתק מכל מסמך  

שנדרשת שמירתו על פי דין  
ו/או לצורך התגוננות  

יעות ו/או לשם הוכחת  מתב
ביצוע שירותים בהתאם  
להסכם ו/או בקשר עם  

 גיבויים אוטומטיים. 

ראו מענה לשאלת הבהרה  
 לעיל.  55מס' 

86.  44 6 

להביא את תוכנו של כתב  
התחייבות זה לידיעת כל אחד 

אשר יספק מוצרים וו/או   מעובדינו
ייתן שירותים לאוניברסיטה 
במסגרת הסכם ההתקשרות, 

לדאוג כי כל אחד מהם יתחייב  
אישית בחתימתו לפעול עפ"י 

הוראות כתב התחייבות זה ולפעול  
לאכיפת ההתחייבויות בכתב 

התחייבות זה על עובדינו. היה ומי  
מעובדינו יפר התחייבות כלשהי,  

טה מיד  אנו נודיע לאוניברסי
  .ובכתב על הפרה כאמור

נבקש למחוק הסעיף  
ובמקומו לציין כי הספק  

אחראי לכך כי כל מי  
מטעמו שייחשף למידע של  

האוניברסיטה יחויב  
בסודיות ברמה שהינה  

לפחות מחמירה  
כהתחייבות זו ובכל מקרה  

יישאר הגורם האחראי לכל  
הפרה של כתב התחייבות  

 זה.

 הבקשה מתקבלת.

87.  45 10 

ההתחייבויות בכתב התחייבות  כל 
זה תעמודנה ותשארנה בתוקפן  

ללא הגבלת זמן הן בתקופת  
ההתקשרות ולאחריה ותהיינה  

 .תקפות בין בארץ ובין בחו"ל 

נבקש להגביל את חובת  
  5הסודיות לתקופה של 

שנים לאחר תום תקופת  
 ההתקשרות. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

88.  46 8 

הסעיפים זה לידיעת  אנו נביא תוכן  
עובדינו, קבלני משנה שלנו,  

נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו  
המעורבים בכל דרך שהיא בהליך  

ההתקשרות עם האוניברסיטה 
 . ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו

נבקש למחוק הסעיף  
ובמקומו לציין כי הספק  

אחראי לכל הפרה של  
התחייבות זו על ידי מי  

 . מטעמו

 מתקבלת.הבקשה 

89.  47 
דוגמת  
הזמנת  

 רכש
 

נבקש להבהיר כי הזמנות  
יבוצעו בנוסח ההזמנות  

המקובל אצל הספק. לא  
ניתן להתאים טפסי הזמנה  

 שונים לכל לקוח. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 סעיף ד׳  47  .90

יש לציין על גבי   חשבונית:
החשבונית ותעודת המשלוח את 
מס׳ הזמנת הרכש ומס׳ השורה 

בהזמנה, מק״ט יצרן ותיאור קצר 
של הטובין והשירות. תאריך 

החשבונית לא יהיה מוקדם ביותר  
מאשר יום אחד מיום מסירת 

הטובין/ ביצוע השירות  
 באוניברסיטה. 

נבקש לציין על גבי  
החשבונית את מספר  

בלבד. )אנחנו  הזמנת הרכש 
מספקים שרות ולא מוצר  

ולכן נבקש להסיר את  
הבקשה לציון של מק"ט  

 .יצרן ו/או תעודת המשלוח

 

  12ראו מענה לשאלה מס'  
  1במסמך הבהרות מס'  

שפורסם באתר  
 . רסיטהיבהאונ 

 נבקש להוסיף סעיף חדש   דלק כללי   .91

נבקש להוסיף סעיף חדש כי  
כאשר יחזור רכב עם טנק  

תחול תוספת  דלק חסר 
ממחיר   20%תשלום בסך 

 תחנת דלק.

 הבקשה מתקבלת חלקית. 

 

כאשר יחזור רכב עם טנק  
דלק חסר תחול תוספת  



   9/2023מכרז פומבי מס' הס' 
 למתן שירותי השכרת כלי רכב לנהיגה עצמית  

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
__________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 
 20מתוך  20עמוד 

      __ _______________________ 
                                                                                                                  ם המציע    +   חתימה   + חותמתש                                                                                                                                          

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס״ד

  10%תשלום בסך של  
 ממחיר תחנת הדלק. 

חריגת   כללי   .92
 נבקש להוסיף סעיף חדש. ק"מ 

מכסת קילומטרים.  
התעריפים החודשיים  

ק"מ בחודש,   3500כוללים  
התעריפים היומיים כוללים  

ק"מ ביום עבור כל כלי   200
רכב בנפרד )לרבות כלי רכב  

חלופי(. בדיקת  
הקילומטרים ביחס לכל  

  6 -כלי רכב תיעשה אחת ל
חודשי השכרה או בתום כל  

השכרה )המוקדם  
הם( וככל שתימצא  י מבינ

ב  ר תחויחריגה כאמו
האוניברסיטה במועד זה  

לפי התעריפים אשר לעיל.  
מובהר, כי אם מסיבה  

כלשהי הספק לא יערוך את  
חישוב הקילומטרים במועד  

האמור, לא יהא בכך כדי  
למנוע ממנו לבצע חישוב  

זה בכל מועד אחר ולא  
יהיה בכך כדי לגרוע  

מזכויותיה לקבלת דמי  
 חריגת קילומטרים  

היה  תעלות לכל ק"מ נוסף 
 ₪ + מע"מ. 1.6

 הבקשה מתקבלת חלקית. 

 

עלות לכל ק"מ נוסף תהיה  
 + מע"מ. ₪  1.3

 
 
 

 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

 . בדיוק 12:00עד השעה  12/03/2023למכרז הינו עד ליום  ההצעותלהגשת המעודכן  מועד אחרון ה, להזכירכם .3

במסגרת .4 שתוגש  להצעה  זה  הבהרות  מכתב  לצרף  המציעהמכרז  יש  ידי  על  עמוד  כל  בתחתית  חתום  כשהוא  וזאת  ,   ,

   לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 בברכה,            
 

 משה איטח         
 מזכיר ועדת המכרזים


