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  6.19.למכרז פומבי מס' הס מכתב הבהרות  הנדון:
 אביב-אוניברסיטת תלמתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי לל

 
בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב, להלן מפורטות שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרת  .1

 ההבהרות במכרז שבנדון:הליך 
 

מס"
 ד

'עמ
 ד

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף

 כללי  .1

חברתנו הינה חברת ליסינג, חלק 
מקבוצת מכשירי תנועה שבין 

 השאר מייבאת את רכבי סוזוקי.
כלי רכב  3000 -לחברתנו כ

פעילים אצל חברות שונות בארץ 
 ופעילה כתשע שנים.

חברתנו מציעה עסקאות ליסינג 
 לרכבי סוזוקי בלבד. תפעולי מלא

ראינו וקראנו את המכרז הנ"ל 
שפורסם ואנו מעוניינים 

 להשתתף,
האם נוכל להשתתף ולהציע רק 
את דגמי סוזוקי לקבוצה 

 (?aהרלבנטית בלבד )

 אין שינוי במסמכי המכרז
נדרש להגיש הצעה עבור כל 

 דגמי הרכב הנדרשים במכרז זה.

 כללי  .2

לאור השינויים שחלים בשוק 
ולאור הרגולציה )לרבות הרכב 

( אנו 1/4/2019דוגמא שהייתה ב
מבקשים שככול שישתנו התנאים 
המסחריים של הספק מול יבואן 

וציא הרכב הספק יהיה רשאי לה
את הדגם מרשימת הרכבים 

ים. במידה ותנאי זה לא המוצע
יאושר במסגרת המכרז נאלץ 

במסגרת התמחור לקחת בחשבון 
סיכון עלויות נוספות בגין ניהול ה

כאמור לעיל , דבר שעלול לגרום 
 להצעה פחות אטרקטיבית לכם

הצעה  –נספח א' )המחיר 
כן ודיעלמסמכי המכרז, כספית( 

כך שיידרש לתמחר דגמי רכב 
ים ולא יצרני רכב יספציפ

 כלליים.
 

נספח  לסוף מכתב זהמצורף 
 ' מעודכן. א

 'איש לצרף להצעה את נספח 
 הצעה כספית( –)המחיר 

המעודכן שמצורף למכתב 
 58-62הבהרות זה )עמודים 
 למכתב הבהרות זה(.

 
יובהר כי מציע אשר יגיש את 
הצעתו למכרז על גבי נספח א' 

המקורי ולא המעודכן 
המפורסם למכתב הבהרות זה, 

הצעתו תיפסל על הסף ולא 
 תילקח בחשבון.
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מס"
 ד

'עמ
 ד

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף

3.  2 1.8 

על המציע הזוכה כמו כן, 
 לקחת בחשבון כי יתכן וחברות
בת ו/או חברות אשר המזמינה 

או יותר מהון  50%-מחזיקה ב
המניות בהן, יבקשו אף הן 

להתקשר עם המציע הזוכה 
בחוזה זהה לאמור במסמכי 

, והמציע הזוכה יהיה מכרז זה
רכש  .מחויב להיעתר לבקשה

כלי  9זה מוערך בהיקף של 
 רכב מסוגים שונים.

ההתקשרות עם חברות אלו 
מאי תהיה באופן נפרד ועצ

ולאוניברסיטה לא תהיה 
אחריות לעצם ההתקשרות 
עימם ו/או לשלב התפעולי, 

 במידה ותהא התקשרות

נא הבהירו באילו חברות בנות 
 מדובר?  

מדובר בחברות הבנות הבאות 
 של האוניברסיטה:

  החברה הכלכלית של
 בע"מ אוניברסיטת תל אביב

  רמות ליד אוניברסיטת תל
 אביב בע"מ

 של  אגודת הידידים
 אוניברסיטת תל אביב

  מרכז עלית לספורט
 באוניברסיטת תל אביב

 בע"מ
 חברה לתעשיות  עתידים

 עתירות מדע בע"מ

4.  3 2  

 – "תעריפי השכירות"הגדרות  
בהמשך להערותינו להלן ביחס 

לנוסח ההצעה נבקש כי הגדרות 
אלה יעודכנו בהתאם כך 

שיתייחסו לדגמים ספציפיים ולא 
 לקבוצות רכב.

 לעיל 2תשובה לשאלה מס' ראה 

5.  3 

2 

 הגדרת:

״תקופת 
 החכירה״

משך הזמן בחודשים בהם 
תחזיק האוניברסיטה או מי 

מטעמה ברכבי המציע הזוכה 
ותקבל מהמציע הזוכה את 

המפורטים כלל השירותים 
בנספח ב' למסמכי המכרז 

 ובהתאם להוראות ההסכם

בהגדרת ״תקופת החכירה״ יש 
, שם היא 4.4להפנות לסעיף 

 מוגדרת מפורשות. 
 זה בסדר. 

ההגדרה לא גורעת מהאמור 
אלא האמור בסעיף  4.4בסעיף 

מתייחס להגדרה ומרחיב  4.4
 אותה.

6.  

3 2 
 הגדרת:

"עלות החזרה 
 לקדמות"

מחיר השבת הרכב לקדמותו 
בסיום תקופת החכירה לאחר 

 זיכוי הרכב

למחוק את המילים "לאחר נבקש 
זיכוי הרכב" )ניתן לשנות למילים 

 מקובל "לאחר החזרת הרכב"(

7.  4 3.2 

המציע הזוכה מתחייב כי 
קשורות, וחברות במידה 

יבקשו אף הן להתקשר עם 
המציע הזוכה בהסכם זהה 
המצורף למסמכי מכרז זה, 

הוא יסכים לכך, באותם 
תנאים בהם הוא זכה במכרז. 

באמור לעיל מובהר כי אין 
משום התחייבות של 

האוניברסיטה, ולא תהיה 
למציע הזוכה כל טענה ו/או 

זכות כלפי האוניברסיטה, 
בקשר עם התקשרות או אי 

התקשרות כאמור. תפעול 
ההסכם, ייעשה באחריות 
החברה הקשורה והמציע 

הזוכה ולאוניברסיטה לא תהא 
 כל אחריות בעניין זה

 

נבקש להבהיר שככל שחברות 
רות יתקשרו בהסכם עם קשו

המציע הזוכה, לא יידרש המציע 
הזוכה להעמיד ערבות ביצוע 

 לטובתם.

 מקובל

8.  

נבקש להבהיר שהתקשרות עם  3.2 4
חברות קשורות יהיו רק בכפוף 

 לאישור המשכירה.

 לא מקובל



 6/2019מכתב הבהרות למכרז פומבי מס' הס' 
 

 62מתוך  3עמוד 

מס"
 ד

'עמ
 ד

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף

9.  4 3.4 

האוניברסיטה שומרת לעצמה 
מהמציע להזמין  את הזכות

שאינו מופיע  , רכבהזוכה
בטופס ההצעה הכספית, 

ת יצרני הרכב לכל ברשימ
על פי תעריף , קבוצת רכב

שכירות חודשי המשוקלל 
בקבוצת הרכב באחוזים 

מספק  להזמין ו/או משופר
אחר, אף אם הסכם 
ההתקשרות שייחתם בעקבות 
מכרז זה יהיה בתוקף ולמציע 
הזוכה לא תהא כל טענה או 
 תביעה כלפי האוניברסיטה

 בעניין זה

בהמשך להערותינו להלן ביחס 
לנוסח ההצעה נבקש כי תמחור 

של רכב שאינו כלול בנוסח 
הסכמת ב יתומחרההצעה 

 הצדדים. 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

כמו כן, ראה תשובה לשאלה 
 לעיל 2מס' 

בנוסף, יובהר כי סעיף זה הינו 
לנספח ב'  9בנוסף לאמור בסעיף 

מפרט השירותים למסמכי 
ה/שינוי דגם "החלפ –המכרז 

 ו/או יצרן רכב".

11.  4 4.2 

לאוניברסיטה בלבד שמורה 
הזכות הבלעדית להאריך את 
תקופת ההתקשרות בשתי 
תקופות נוספת, כל תקופה בת 

חודשים, אשר לא תעלנה  12
בסה"כ, יחד עם תקופת 

 60ההתקשרות הראשונה, על 
חודשים )להלן: "תקופת 
האופציה"( והכל בהתאם 

 למפורט בהסכם

נבקש כי מימוש תקופת האופציה 
 אין שינוי במסמכי המכרז תותנה באישור הספק. 

11.  

תקופת החכירה לרכב תעמוד  4.4 4
 הספקת מיום חודשים 36על 

גם אם תקופת ההסכם  הרכב
תסתיים ובמקרה זה, הוראות 
ההסכם ומפרט השירותים 
יחולו על המציע הזוכה 

 במלואן

נבקש שתק' החכירה תחל 
או לאחר יומיים  מאספקת הרכב

מהרגע שהתקבלה הודעה כי 
 הרכב מוכן למסירה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

12.  

4 4.5 
למרות האמור לעיל, שמורה 

 הבלעדית לאוניברסיטה הזכות
לסיים את ההתקשרות 

לפי בכל עת, בעקבות מכרז זה, 
שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה 

יום לזוכה והכל  30מראש של 
ההתקשרות כמפורט בהסכם 

 המצורף כנספח ט'

נבקש להוסיף את הסיפא: . 1
 4.4"וכמפורט בסעיף 

 להסכם"
נבקש למחוק את המילים . 2

"בכל עת, לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי"

 
 מקובל 1    

 
 אין שינוי במסמכי המכרז 2

 

״ תתוקן 30ספרה ״הנבקש כי  4.5 4  .13
 מקובל ״. 90לספרה ״

14.  5 5.2.3 

קיימת למציע תשתית  5.2.3
למתן שרותי החכרת 

רכב )סניף מרכזי באזור 
תל אביב/גוש דן( 

 לרבות:
מגרש ומשרד לקבלה  (1)

 וניפוק של כלי רכב.
 24מוקד טלפוני הפעיל  (2)

ימים בשבוע,  7שעות 
למעט יום הכיפורים, 

 לנהגים. למתן שרות
שרותי גרירה וחילוץ  (3)

 בפריסה ארצית.
מערכת ממוחשבת  (4)

-נבקש להבהיר כי הכוונה ב
״מוסכים מורשים״ היא 

במוסכים מורשי משרד התחבורה 
 5.9.1בהתאם לאמור בסעיף 

' השירות שבנספח ב למפרט
 . למסמכי המכרז

 מקובל
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 כב.  לניהול צי הר
מוסכי שרות מורשים   (5)

לכלל סוגי כלי רכב 
 המוצעים.
 

15.  6 6.1 

 סףהלהוכחת עמידתו בתנאי 

העתק, יצרף המציע  5.1.1
מאושר כמתאים  כשהוא
 תעודת , שלעל ידי עו"ד למקור

עפ"י במרשם המתנהל רישום 
 כל דין לגבי תאגידים מסוגו
)תאגיד/שותפות רשומה(. 
מציע שהינו יחיד/שותפות 
שאינה רשומה יצרף העתק 
כשהוא מאושר כמתאים 

ל ידי עו"ד, של תעודת למקור ע
עוסק מורשה. אם המציע הינו 

נסח חברה תאגיד, יצרף גם 
 מרשם החברות עדכני

צורף ינבקש כי נסח החברה ש
יהיה ללא שעבודים מאחר ואורך 

 עמודים!!  200הנסח הינו מעל 
 מקובל

16.  

לא צרף המציע מסמך כלשהו  7.9 7
על אף שנתבקש לעשות כן ע"י 
האוניברסיטה לשם השלמת 
הצעתו, תהיה האוניברסיטה 

 רשאית לפסול את הצעתו

נבקש שבטרם פסילה, תבקש 
האוניברסיטה בשנית את 

 המסמכים החסרים
 אין שינוי במסמכי המכרז

17.  12 13.2.2 

רק הצעות אשר עמדו בכל 
אחד מתנאי הסף, יעברו לשלב 

 -למען הסר ספק  -והכול  ב'
מבלי לגרוע מהזכות המוקנית 

לאוניברסיטה בהתאם 
 -ו  6.7להוראות סעיפים 

 20.7  -ו  20.6לעיל,  13.1.1
 להלן

 .לא ברורה 6.7לסעיף ההפניה 
מדובר בטעות סופר. אין 

. 6.7במסמכי המכרז סעיף 
 מבוטלת. 6.7ההפניה לסעיף 

18.  13 

13.2.1 

 +נספח א'

ההערות 
רלבנטיות גם 

 לנספח א'

 

בהמשך להערותינו להלן ביחס . 1
לאופן הגשה וחישוב ההצעה 
נבקש כי סעיף זה יתוקן כך 
שהמציעים יידרשו להציע 
הצעות לדגמים ספציפיים לפי 
בחירת האוניברסיטה 
והאוניברסיטה תיתן משקלות 
שונות לאותן דגמים בהתאם 
לצפי שלה ביחס להיקף 
השימוש הרלוונטי וההצעה 
הזוכה תיקבע לאחר שקלול 
זה. מנגנון מוצע זה הינו 
המנגנון המקובל בשוק 

 הליסינג. 

כמו כן, נבקש להציע הצעת . 2
מחיר חודשית לפני מע"מ ולא 
אחוז ממחירון יבואן כפי 

 שנדרש בבקשה זו. 

יתרה מכך, נבקש כי תוקף . 3
ההצעה אשר תוגש על ידנו 
תהיה עד לתום שנה 

  נדרית.אלק

 2ראה תשובה לשאלה מס'  .1
 . לעיל

סף יובהר כי משקלות בנו
 13.2.1השקלול שבסעיף 

למסמכי המכרז יעודכנו 
בהתאם למשקולות 

המעודכנים שבנספח א' 
)טופס ההצעה הכספית( 
המעודכן ומצורף לסוף 

 מכתב זה.
 

 אין שינוי במסמכי המכרז. .2
 

יובהר כי המציעים אשר  .3
יוכרזו כזוכים במכרז יהיו 
מחויבים להצעתם למכרז 

ם. במשך כל תקופת ההסכ
 1.9בנוסף, ראה סעיף 

למסמכי המכרז לעניין מועד 
 תוקף ההצעה למכרז.
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19.  15 16.3 

מובהר בזאת, כי 
תחליט, על פי  האוניברסיטה

שיקול דעתה הבלעדי 
והמוחלט, מהם הנתונים ו/או 

יחשפו לעיונם  המסמכים אשר
כחלק של המציעים האחרים, 

מזכות העיון המוקנות על פי 
וזאת מבלי שלמציע התקנות, 

תהיה כל טענה ו/או תביעה 
מבלי לגרוע בקשר לכך. 

מכלליות האמור, מובהר 
, כי באופן מפורש

תהיה רשאית,  האוניברסיטה
על פי שיקול דעתה, לדחות כל 
בקשה לסודיות אשר הוגשה 
באופן כוללני ללא הפנייה 
לפרקים ולסעיפים קונקרטיים 
בהצעה ו/או שהמציע לא נימק 

ת הטעמים לבקשת כהלכה א
 הסודיות עבור מידע כאמור

נבקש להבהיר שההחלטה האם 
לחשוף סוד מסחרי תהא של 

 המציעה ולא של האוניברסיטה
 אין שינוי במסמכי המכרז

21.  15 16.4 

 כמו כן מבהירה האוניברסיטה
באופן מפורש, כי בכל מקרה, 
מידע המתייחס להוכחת 
עמידתו של המציע בתנאי 
הסף, ההצעה הכספית על כל 
רכיביה וכן מידע הנדרש 
לצורך מתן ציון האיכות, 
לרבות שמות ופרטי לקוחות 
ועובדים מטעם המציע וכן 
שמות ופרטי בעלי תפקידים 
)לרבות בעלי תפקידים 

אינם  –מוצעים( מטעם המציע 
המציע יישא  .וייםחס

באחריות המלאה והבלעדית 
ליידע, במידת הצורך, את 
הגורמים המאוזכרים 
בהצעתו, כי מידע אודותם 
נכלל בהצעה למכרז וכי מידע 
כאמור הנו כפוף לזכות עיון 
של מציעים אחרים במכרז, 
אשר ייתכן והנם מתחרים 

 מסחריים של המציע

נבקש למחוק את המילים 
 אין שינוי במסמכי המכרז כל רכיביה""ההצעה הכספית על 

21.  15 17.1 
לאחר קבלת הודעת הזכייה, 

יחתום הזוכה על ההסכם 
למכרז  נספח ט'המצורף כ

)בשלושה העתקים, בתוספת 
נספח המחירים, כמקובל 

 7באוניברסיטה(, וזאת תוך 
)שבעה(  ימי עבודה מקבלת 

ההודעה על זכייה במכרז. 
מסמכי המכרז והצעת הזוכה 
יהיו חלק בלתי נפרד מהסכם 
ההתקשרות שייחתם. במעמד 

החתימה על ההסכם, ימסור 
המציע הזוכה למזמינה ערבות 

ומית וצמודה בנקאית אוטונ

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש לבטל את הערבות. 

 אין שינוי במסמכי המכרז ש"ח 20,000מבקש  לשנות ל  17.1 15  .22
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לביצוע התחייבויותיו עפ"י 
₪  51,111ההסכם בסכום של 

בנוסח  )חמישים אלף ש"ח(,
. לא כנספח יב'המצורף 

יתקבל צילום של הערבות. 
במידה והאוניברסיטה תממש 

את תקופות האופציה הנתונות 
לה בהסכם, תוארך הערבות 

 בהתאם

23.  

מובהר בזאת, כי  20.10 18
אוניברסיטה אינה מתחייבת ה

בכל אופן שהוא, להזמין ממי 
 יםמהמציעים, לרבות מהמציע

נבחרה ע"י ועדת ם שהצעת
המכרזים של האוניברסיטה 

כהצעה הזוכה )להלן: "המציע 
בהיקף  הזוכה"( שירותים

שומרת לעצמה  וכי כלשהו,
את הזכות להזמין  שירותים 
מכל ספק אחר, עפ"י שיקול 
 דעתה הבלעדי ועפ"י צרכיה. 

 
בהגשת הצעה למכרז זה 

באופן המציע מוותר בזאת 
כל טענה ו/או  סופי ומוחלט על

דרישה בקשר לכך לרבות 
לא יוזמנו שירותים  במקרה בו

 כלל

נבקש להוסיף את הנוסח: ובלבד 
למציע הודעה מראש  שתינתן

והזדמנות למתן הסבר קודם 
 .הלביטול הזכיי

 אין שינוי במסמכי המכרז. 
 

אין המדובר במקרה של ביטול 
זכייה אלא בקבלת שירותים 

מגורמים נוספים, במידת הצורך 
 .הועל פי החלטת האוניברסיט

 נבקש למחוק סעיף זה. "אישור רכישת מכרז" 2סעיף  19  .24
 מקובל

 
 סופר מדובר בטעות

 הצעה כספית 21  .25

 נבקש כי הצעת המחיר תבוצע באופן הבא: )לדוגמא( 
 

תיאור 
 דגם   יצרן   קטגוריה 

מחיר יבואן  
 כולל מע"מ 

כמות  
מינימו

ם 
 להגשה 

מחיר  
חכירה 
ואח' 
לפני 

 מע"מ 

סופר 
 טויוטה מיני

טויוטה 
SIRAY 

₪105,900  היברידית  

            
       3  

  

סופר 
 סוזוקי מיני

סוזוקי 
באלנו 

אוטומט 
XLG  ₪99,990    

סופר 
 קיה מיני

קיה 
₪116,500  1.0סטוניק     

 

 לעיל 2ראה תשובה לשאלה מס' 
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26.  

21-
2
4 

הערה ביחס 
  לנוסח ההצעה

נבקש כי אופן הגשת ההצעה 
הכספית וקביעת ההצעה הזוכה 
יעודכן כך שיתייחס לדגמים 
ספציפיים כמקובל בשוק 

המנגנון המוצע הינו הליסינג. 
בלתי אפשרי ליישום עבור חברות 
הליסינג, מאחר וישנם דגמים 
שונים של רכבים בכל קבוצת רכב 
וזה כמעט בלתי אפשרי לקבוע 
הנחה קבועה לדגמים שונים אלה 
מאחר ותמחור כל דגם מול 
היבואן הרלוונטי הינו שונה. אנו 
מציעים כי האוניברסיטה תגדיר 

אותם היא  מפורשות את הדגמים
מעוניינת להזמין והמציעים 
יגדירו שיעור הנחה בהתאם 
למחיר המחירון של אותו דגם 
ספציפי )כאשר מומלץ כי 
האוניברסיטה תצרף למכרז את 
מחירי המחירון על מנת למנוע 

 הבנות(.-טעויות ואי

כמו כן, נבקש להציע הצעת מחיר 
חודשית לפני מע"מ ולא אחוז 

ש ממחירון יבואן כפי שנדר
 בבקשה זו. 

יתרה מכך, נבקש כי תוקף 
ההצעה אשר תוגש על ידנו תהיה 

 עד לתום שנה קאלנדרית.

 

 לעיל 2ראה תשובה לשאלה מס' 

27.  21 1.1 +1.5 

טופס ההצעה שלהלן כולל 
תעריף שכירות חודשי 

באחוזים ביחס למחירון )
יבואן רשמי התקף בעת מועד 

, המוצע עבור יצרני (ההזמנה
בחלוקה הרכב הנדרשים 

 .לקבוצות רכב
 

יובהר כי תעריף שכירות 
חודשי באחוזים שיוצע עבור 
כל יצרן רכב בטבלת ההצעה 
הכספית שלהלן יהיה תקף לכל 
רשימת הדגמים הקיימים אצל 
 יצרן הרכב באותה קבוצת רכב

מבקש לחלק ולתמחר כל דגם 
בנפרד ולא ע"פ קבוצות. ההנחות 
על הרכבים משתנות בין הדגמים, 

ן ישנם דגמים המיועדים כמו כ
לציי רכב וישנם דגמים שלא ויהיו 

 יקרים משמעותית.
לדוגמא: טויוטה קורולה 

, הפער בתעריף Aבקבוצת רכב 
החודשי שונה באחוזים ניכרים 
ועשוי גם להגיע לשוני של אחוז דו 
ספרתי בין דגמים שונים של אותו 

 יצרן.

 לעיל 2ראה תשובה לשאלה מס' 

28.  22 
 –נספח א' 

טופס ההצעה 
 הכספית

 

לא נוכל להגיש הצעת מחיר כל 
זמן שלא פורסם מחיר המחירון 
,רמת הגימור, דגם משנה וכו"... 
נבקש לפרסם את ההצעה 
הכספית כך שתכלול את הנתונים 

 הרשומים לעיל 
 2לדוגמא רכב מסוג מאזדה 

שניהם נכלים עד מחיר  3ומאזדה 
 ₪.  135000מחירון 

ויהווה סעיף זה הינו מהותי 
 שקלול חשוב בלגשת למכרז .

 2ראה תשובה לשאלה מס' 
לעיל. יובהר כי בכל מקרה 

ההצעה הכספית הינה ביחס 
ישיר למחיר המחירון שמפורסם 

באופן שוטף ע"י יבואני 
 הרכבים.

לעניין ההבהרה על אופן בחירת 
 13.2הזוכים במכרז ראה סעיף 

 כי המכרז.למסמ
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יחד עם זאת נודה להבהרה על 
 הזוכים במכרז

טור קבוצות  22  .29
  הרכב

נא הבהירו שהסכומים הם 
 כוללים מע״מ. 

 מקובל
כל הסכומים המפורטים 

בעמודה קבוצת הרכב הינם 
 כוללים מע"מ

31.  

23 

+ 

30 

החזרה 
 לקדמות

/ 

השתתפות 
 עצמית

עלות החזרה לקדמות, תעמוד 
יצרני הרכב )על כל עבור כל 

,  בכל קבוצות הרכב, דגמיהם(
בתוספת ₪  800על סך של 

 מע"מ
/ 

 או הרכב לכלי נגרם בו במקרה
 שלא נזק ג' שהוא צד לכל

 או סביר מבלאי כתוצאה
 את הספק מפגם בייצור, יבצע

 התיקונים ו/או הטיפולים
 האוניברסיטה שידרשו, אולם

 עד דמי השתתפות בנזק תשלם
 מע"מ, אם ש"ח )בתוספת 800

 הנזק מגובה יותר לא חל( אך
 לא תחול מקרה עצמו. בכל

 אחת עצמית מהשתתפות יותר
 לכלי נזק נגרם בו אירוע לכל

שלישיים  ולצדדים הרכב
 ההשתתפות כלשהם. מסכום

 שתעביר העצמית
 בגין לספק האוניברסיטה

כל  ג' תקוזז צד של תביעה
 בפועל שהוציאה עלות

 אותו בגין האוניברסיטה
 הרכב כלי לתיקון אירוע

₪ 800 -הנבקש להגדיל את 
 אין שינוי במסמכי המכרז  +מע"מ₪  1,200 לסכום של

31.  23 2 

 4עד גובה  –מבקש לשנות 
השתתפויות עצמיות, לא כולל 

תאונות שלא דווחו, חוסרים ונזק 
 למרכב תחתון

 אין שינוי במסמכי המכרז

32.  23  
נבקש כי השתתפות עצמית 

לנהגים צעירים/חדשים תעמוד 
 +מע"מ ₪  1,500על סך של 

 המכרז אין שינוי במסמכי

33.  24 2.1.1 
במשך כל תקופת ההתקשרות 

יעמיד המציע הזוכה )להלן: 
"הספק"( לרשותה של 

ם ימי 45האוניברסיטה, בתוך 
מיום הוצאת הזמנה קלנדרים 

לספק, את כלי הרכב 
 המוזמנים לתקופת החכירה

 מקובל ימי עסקים  45מבקש לשנות ל 

34.  24 2.1.1 

נבקש להוסיף לאחר המילים: 
ימים קלנדריים.." את  45"..בתוך 

המילים בכפוף להימצאות הרכב 
 במלאי היבואן.

 מקובל
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35.  24 2.1.2 

במידה ונבצר מהספק להעמיד 

את הרכב לרשות האוניברסיטה 

מיום  ם קלנדריםימי 45בתוך 

הוצאת ההזמנה, בשל עיכוב מצד 

יבואן הרכב, או מכל סיבה 

אחרת, יעמיד הספק רכב גישור 

שעות )מרגע  48חליפי  תוך 

הגשת טופס רכב גישור( ברמה 

שאינה נחותה מהרכב שהוזמן, 

ובהתאם לאישור קצין הבטיחות 

בתעבורה של האוניברסיטה, 

 בתנאים הקבועים במכרז

המילים נבקש למחוק את . 1
"ובהתאם לאישור קצין 
הבטיחות בתעבורה של 

 האוניברסיטה"
נבקש להוסיף הגדרה לרכב . 2

 גישור:
מכונית פרטית, בעלת מנוע 

בנזין, המכילה חמישה 
מקומות ישיבה ונפח מנועה 

יהיה דומה לנפח מנוע 
המכונית המושכרת במקומה 
הועמדה המכונית החילופית, 

אולם בכל מקרה לא יעלה 
ליטר, והכל  2נוע על נפח המ

על פי זמינות המכוניות אצל 
המשכירה ושיקול דעתה 

 הבלעדי.
 מכונית נבקש להבהיר כי בגין. 3

תשלם השוכרת  גישורה
בשקלים השווה למשכירה סך 

לדמי השכירות החודשיים 
למים בגין ואשר היו מש

המכונית המוזמנת, באופן 
יחסי לתקופה בה נעשה 

 השימוש במכונית הגישור.

 . אין שינוי במסמכי המכרז1
 

 אין שינוי במסמכי המכרז .2
 

 מקובל .3

36.  24 2.1.2 

נבקש להבהיר כי רכב הגישור 
יהיה ברמה דומה לרמת הרכב 
הקבוע ככל הניתן, ואולם לא 

 יהיה רכב חדש. 

 מקובל.
עם זאת יובהר כי רכב הגישור 
 לא יהיה יותר משנה על הכביש.

37.  24 2.1.4 

 מבלי למזמינה יימסר הרכב
 כלשהם שינויים יערוך שהספק
אם  היבואן, אלא במפרטי

 למשל, הרכב אחרת. כך יידרש
 ( צמיגים5עם חמישה ) יימסר

 או היבואן היצרן של מקוריים
 ע"י שהורכבו צמיגים עם ולא

 מטעמו.  מי הספק או
 כל גם לגבי תקף לעיל האמור
 אחר אבזור או אחרת מערכת

היבואן  במפרט שכלולים
 בהתאם לדגם המוזמן

ק"מ הגלגל  0ברכבים חדשים 
הרזרבי לא בהכרח מגיע מקורי 

או לחילופין היבואנים שמים 
 ערכת ניפוח 

ולפיכך יש לשנות את מספר 
צמיגים  4ל  5הצמיגים מ 

 מקוריים

 אין שינוי במסמכי המכרז

38.  25 2.1.7 

 להתקין אחראי יהיה הספק
 הרכב מסירת ברכב, לפני

תדלוק  למזמינה, התקן
 לתדלוק )מערכת ממוחשבת

 מתקין אוטומטי(, אצל
 תקופת מורשה. היה ובמהלך

תחליף המזמינה  ההתקשרות
 המציע הזוכההדלק,  ספק את

 לביצוע החלפת אחראי יהיה

נבקש לתקן את הסעיף כך 
שהתקנת הדלקן תהיה על 
אחריות האוניברסיטה ועל 

 חשבונה. 

כמו כן, נבקש להוסיף כי 
האוניברסיטה תהיה אחראית 
בגין כל נזק שייגרם לרכב בשל 
פירוקו או היעדר פירוקו של 

 לקן בסוף תקופת החכירה. הד

 מקובל
עם זאת האחריות להתקנה 
ראשונית תהיה על המציע 

 הזוכה
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39.  25 2.1.7 

 ברכבים. למען התדלוק התקני
 ההתקנה יובהר, כי ספק הסר

ההתקנים,  עצמה )והפירוק של
צורך( תתבצע  שיהיה ככל

של  חשבונו ועל באחריותו
לאחר פרוק  .המציע הזוכה

ההתקן, הספק יעביר את 
 ההתקן לרשות האוניברסיטה

 
להבהיר שההתקנה  נבקש. 1

 בצריפין.  תעשה
 
נבקש לתקן את הסעיף כך  .2

שהמשכירה תהא אחראית על 
ההתקנה הראשונית בלבד )כך 
שאם יוחלף ספק המשכירה 

 לא תבצע את ההחלפה(
 
נבקש להבהיר שהאחריות על . 3

הדלק השוכרת להודיע לספק 
 על סיום ההתקשרות 

 
. מקובל ההתקנה תתבצע 1

במתחם ההתקנות של 
 . המציע הזוכה

 
 38' מסראה תשובה לשאלה  .2

 לעיל.
 
 מקובל.. 3

41.  25 2.1.7 

נבקש לשנות את המילים "פירוק 
של ההתקנים תתבצע באחריותו 

 של המציע הזוכה "
המזמין לפרק את באחריות 

התקן התדלוק ולהפסיק את 
 המנוי מול חברות הדלק

 38ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

41.  25 2.1.8 

האוניברסיטה תוכל לתאם את 
צבע הרכב המוזמן בהתאם 
למלאי ולאפשרויות המוצעות 
ע"י היבואן. לא תידרש תוספת 
עלות חודשית לדמי השכירות 

 .עקב צבע שיבחר
 

נבקש להבהיר כי לא תידרש 
תוספת עלות אלא אם ידרוש זאת 

 היבואן. 
 מקובל

42.  25 2.1.8 
לא תידרש תוספת עלות 
חודשית לדמי השכירות עקב 

 צבע שיבחר.

הבהיר: ככל שמדובר מבקש ל
בצבע שהיבואן לא גובה תוספת 

 מחיר בגינו.

 41ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

43.  25 2.1.9 

הרכב יימסר כאשר הוא 
מתודלק במיכל מלא, ויוחזר 
בסוף תקופת החכירה באותו 

 אופן

 לבטל סעיף זהמבקש 

 מקובל
 הסעיף מבוטל

 

44.  25 2.1.9 

נבקש להבהיר כי ככל שהרכב 
יוחזר עם מיכל דלק שאינו מלא, 
אז האוניברסיטה תחויב בעלות 

, בשירות הדלקבהתאם למחיר 
בתוספת תשלום בגין כל מלא 

 .20% ליטר של דלק חסר בשיעור

 43ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

45.  25 2.1.9 

למחוק את הסעיף. חברתנו  נבקש
מתדלקת את הרכבים  נהאי

ואינה מבצעת התחשבנות 
 .בהתאם

 43ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

46.  25 2.1.11 

נציג הספק מתחייב להמציא ל
בסוף  המוסמך האוניברסיטה

על פי דרישת  כל שנה קלנדרית
האוניברסיטה, עותק 
מהדו"חות החודשיים בנושא 

 רישויטיפולים, תקלות, 
 ותאונות

בכפוף להצטרפות השוכרת לאתר 
 B2Bאותו מפעילה המשכירה 

מקובל. ככל ויש למציע הזוכה  נו()אתר פנימי של חברת
אתר מקוון להפקת הדו"חות 

 החודשיים הנדרשים בסעיף זה.

47.  25 2.2.1 

 הספק על השירות במתן
 קצין להנחיות להיענות
 של בתעבורה בטיחות

 מעת נתנוישי המזמינה כפי

נבקש להבהיר כי לא נתחייב 
לבצע כל הנחייה, אלא הנחייה 

 מכוח ההסכם+ דפי המכרז.

 בטיחות קצין הנחיות כי יובהר
תינתנה  המזמינה של בתעבורה

בהתאם לדין ו/או נהלי 
 . ההבטיחות של האוניברסיט
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף

 את לבצע מתחייב לעת. הספק
 בטיחות קצין הנחיות

במהירות וביעילות.  בתעבורה
רשאית  ההנחיות במסגרת
 היקף את לשנות המזמינה

 לתנאים בהתאם השירותים
 לפי לושנקבעו במכרז, הכ

 הבלעדי דעתה שיקול

48.  25 2.2.3 

 יימסרו אשר הרכב כלי
 דרישות בכל יעמדו למזמינה

 התעבורה פקודת לרבות הדין,
מכוחה,  שהותקנו והתקנות

אחרת. ויהיו  צוין אם אלא
מצוידים בכל אביזרי הרכב 
הנדרשים )לרבות אפוד זוהר, 
אשפתון וכד'( וכן בהעתק 
מאושר של רישיון הרכב 

 ותעודת ביטוח החובה

 התעבורה תקנות תיקון לאור
 ניתן בעקבותיהם אשר זה בעניין
, דיגיטלית ביטוח תעודת לספק
 .בהתאם הסעיף את לתקן נבקש

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

ככל ותהיה תעודת ביטוח 
דיגיטלית, על המציע הזוכה 
להדפיס אותה ולשים אותה 

 בתא הכפפות ברכב.

49.  25 2.2.4 
מובהר בזאת כי "רכב חדש" 
לעניין מסמך זה הינו רכב 
מהשנתון בו הוזמן הרכב 
ושמספר הק"מ שלו אינו עולה 

ק"מ ולא נרשמו  10על 
ברישומי הרכב בעלים נוספים 

 מעבר למציע הזוכה

" 10למחוק את המספר " נבקש
 "40ולציין במקום "

" בסעיף יימחק 10המספר "
 "50ובמקומו יירשם המספר "

51.  25 2.2.4 

לא ניתן להתחייב שרכב חדש 
ק"מ. מבקש למחוק  10יימסר עד 
 משפט זה

 46ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

51.  
25- 

26 
3 

האוניברסיטה תנחה את 
המשתמשים לנהוג, להשתמש 

ולהחזיק ברכב, בתקופת 
השכירות, לצרכים פרטיים 

ועסקיים בלבד ובהתאם 
להוראות הדין, היצרן ופוליסת 

הביטוח, כמו כן מתחייבת 
האוניברסיטה להנחות את 

המשתמשים שלא להשתמש 
בכלי הרכב, ולא להרשות 

לאחרים לעשות בו שימוש 
 :למטרות הבאות

 
לדחיפה או לגרירה של  3.1

כל כלי רכב, נגרר או כל 
 חפץ אחר שהוא.

 לתחרות, מבחן או מרוץ. 3.2 
למטרה המנוגדת לחוק,  3.3

למעט נזקים הנגרמים 
בשל הפרת פקודת 

 התעבורה ותקנותיה. 
לנסיעה בדרכים בלתי  3.4

סלולות ו/או שטח או 
מקום אחר אשר אינם 
מתאימים למעבר ו/או 

כלי רכב מסוג לנסיעות 
 הרכב המושכר.

לנהיגתו על ידי מי  3.5
שמצוי, או שיש חשש 

שהינו מצוי, תחת השפעת 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
 נזק לרכב יגרום כדלקמן: ״לא

 בזדון״. כלשהו
 מקובל

52.  26 3 
נבקש להוסיף ס״ק נוסף 

 ברכב ישתמש כדלקמן: ״לא
 מהומות״. או אלימות למטרות

 מקובל

53.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
 או נוסעים יסיע כדלקמן: ״לא

 מעבר או בתמורה או בשכר מטען
 דין״. כל פי על למורשה

 מקובל

54.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
א יסיע ברכב חומרים כדלקמן: ״ל

ו/או מסוכנים ו/או רעילים 
 ״.רדיואקטיביים ו/או חומרי נפץ

 מקובל

55.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
לא יעזוב את כלי  כדלקמן: ״

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 של כלי הרכב 

ת כלי הרכב או )ד( כשמפתחו
נותרו בתוכו או )ה( כשכלי הרכב 
נשאר מונע ללא השגחה ואמצעי 

או )ו( ללא  זהירות מתאימים

 מקובל
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תרופות, אלכוהול, סמי 
הזיה, סמים נרקוטיים, 

חומרים מרדימים או כל 
חומר אחר הפוגע 

בעבודתו, הכרתו ויכולתו 
להגיב בהתאם לכללי 

הזהירות ותנאי הדרך. 
סעיף זה לא יחול בכל 

א היתה ידיעה מקרה בו ל
מוקדמת על מצבו של 

הנהג ו/או השימוש 
 הנעשה בכלי הרכב.

לנהיגה על ידי אדם  3.6
שרישיון הנהיגה שלו אינו 
בתוקף או שאינו מתאים 

לנהיגת סוג הרכב 
 שבשימוש.

לנהיגה על ידי מי שאינו  3.7
מורשה לנהוג ברכב ו/או 

אינו מכוסה כיסוי 
ביטוחי מלא על פי 
פוליסות  הביטוח 

שהוצאו לגבי כלי הרכב, 
המשתמש בו וצד ג' 

 העלול להינזק על ידו.
סעיף זה, על סעיפי  3.8

המשנה שבו, לא יחול 
בכל מקרה בו לא הייתה 

לאוניברסיטה ידיעה 
מוקדמת על השימוש 

 הנעשה בכלי הרכב.

נקיטת כל אמצעי סביר כדי למנוע 
 ״.את גניבתו ו/או אובדנו

56.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
לא יפקיר את מפתחות ״ כדלקמן:

כלי הרכב וידווח לספק באופן 
על כל מקרה של אובדן  מיידי

ו/או גניבה של מפתחות כלי 
 ״.הרכב

 מקובל

57.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
לא יוציא את הרכב  כדלקמן: ״

מחוץ לשטחי מדינת ישראל 
ובכלל זה אל שטחי האוטונומיה 

בהסכם  Aהמוגדרים כשטחי 
שנחתם בין מדינת ישראל לבין 
הרשות הפלסטינית או בשטחים 
אחרים אשר על פי הוראות 
הרשויות או צה"ל אסורה 

 ״הנסיעה בהם לישראלים.

 מקובל

58.  26 3 

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
לא יבצע כל שינוי כדלקמן: ״

במבנה או בחלק מכלי הרכב או 
בהתקנות שבהם, לרבות החלפת 

כל אביזר ו/או מנעולים, הוצאת 
מכשיר ו/או חלק ו/או התקן 
השייך לכלי הרכב ו/או ביצוע 
התקנה כלשהי ברכב, ללא 

 ״הסכמת הספק מראש ובכתב.

 מקובל

59.  
25- 

26 
3 

בכל מקרה בו נבקש להוסיף : 
נגרם למכונית המושכרת לשוכרת 
נזק שלא כתוצאה מבלאי סביר 
או פגם בייצור, או במקרה בו 

ג' כלשהו נגרם נזק רכוש לצד 
עקב תאונה עם מכונית המושכרת 
לשוכרת, תבצע המשכירה מלוא 
התיקונים שידרשו לתיקון 
המכונית המושכרת לשוכרת, ככל 
שיידרש, ותישא בנזקי רכוש של 
צד ג', בכפוף לתשלום דמי 
השתתפות בנזק על ידי השוכרת, 

לנספח ב'  5.6 כאמור בסעיף
, וזאת אלא אם למסמכי המכרז

התקיים אחת אירע הנזק ב
מהנסיבות המפורטות להלן, שאז 
תישא השוכרת במלוא הנזק 
שנגרם למכונית או לצד ג', לרבות 
עלות חילוץ ו/או גרירה ו/או 
שינוע ולא תהיה לה כל טענה בשל 

    כך כלפי המשכירה:
שימוש במכונית, על ידי נהג  .1

כשהוא נמצא תחת השפעת 
משקאות אלכוהוליים ו/או 

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

 מקובל
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סמים נרקוטיים ו/או סמים 
מרדימים ושימוש במכונית 

 למטרות בלתי חוקיות. 
גרימת נזק למרכב התחתון,  .2

למעט פגיעה במרכב תחתון 
כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה 

תוך כדי נסיעה על כביש או דרך 
 סלולה. 

גרימת נזק כלשהו למכונית  .3
ן או בזדון ו/או למשכירה במתכוו

או ברשלנות )למעט נזקי רכוש 
למכונית בגין תאונת דרכים, 

שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או 
השוכרת ו/או מי מהנוהגים 

 במכונית(.
הסעת נוסעים בשכר ו/או  .4

 בתמורה ו/או למטרת רווח. 
שימוש במכונית לגרירה ו/או  .5

דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל 
חפץ אחר, למעט אם הותקן בה 

 יזר מתאים על פי היתר כדין. אב
שימוש ו/או נהיגה במכונית  .6

לתחרות ו/או למבחנים ו/או 
 להוראת נהיגה. 

הסעת נוסעים במכונית מעבר  .7
למורשה על פי חוק, או העמסת 

 מטען מעבר למורשה. 
נהיגה במכונית על דרך שאינה  .8

סלולה ו/או שאינה מתאימה 
מסיבה אחרת כלשהי לשימוש 

 במכונית. 
מכונית באלימות שימוש ב .9

למטרות פוליטיות כולל שימוש 
באלימות בשם או בקשר עם 

 ארגון כלשהו. 
שימוש במכונית במקום שביתה, 
מהומות, או פעולת פועלים 
שובתים או מושבתים או אנשים 
הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, 
אלא אם נקלעה המכונית 
באקראי לאותו מקום. במקרה 
כזה, תפעל השוכרת או מי 

והגים במכונית להרחיקה מהנ
 לאלתר ממקום האירוע.

61.  26 3.5 

לנהיגתו על ידי מי שמצוי, או 
שיש חשש שהינו מצוי, תחת 

השפעת תרופות, אלכוהול, 
סמי הזיה, סמים נרקוטיים, 

חומרים מרדימים או כל חומר 
אחר הפוגע בעבודתו, הכרתו 

ויכולתו להגיב בהתאם לכללי 
הזהירות ותנאי הדרך. סעיף 

זה לא יחול בכל מקרה בו לא 
היתה ידיעה מוקדמת על מצבו 

הנהג ו/או השימוש הנעשה  של

נבקש למחוק את המשפט 
ידיעתה  האחרון בסעיף.

המוקדמת של האוניברסיטה 
אינה רלוונטית וקיים איסור 
מוחלט לאפשר לנהגים לנהוג 

 .זה ברכב במצב

 מקובל
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 בכלי הרכב

61.  26 3.8 

סעיף זה, על סעיפי המשנה 
שבו, לא יחול בכל מקרה בו 

לא הייתה לאוניברסיטה 
מוקדמת על השימוש ידיעה 

 הנעשה בכלי הרכב

ידיעתה  נבקש למחוק את הסעיף.
המוקדמת של האוניברסיטה 
אינה רלוונטית וקיים איסור 
מוחלט לאפשר לנהגים לנהוג 
ברכב בנסיבות המתוארות בסעיף 

3 . 

 מקובל

62.  26 3  

נבקש להוסיף ס״ק נוסף 
 תהיה כדלקמן: ״המזמינה

 את ולשפות לפצות אחראית
, הנזקים כל בגין' ג צד או/ו הספק

 וההוצאות העלויות, ההפסדים
 אם' ג לצד או/ו לו שיגרמו

 כתוצאה בעקיפין ואם במישרין
 זה בסעיף לאמור בניגוד משימוש
 רק תוגבל לא זו ואחריות

 העצמית״.  להשתתפות

 כדלקמן: 3.9 יתווסף סעיף קטן
 אחראית תהיה ״המזמינה

 בגין' ג צד או/ו הספק את לשפות
 העלויות, ההפסדים, הנזקים

 לצד או/ו לו שיגרמו וההוצאות
ש בניגוד לדין משימו כתוצאה' ג

ואחריות זו לא תוגבל רק 
 להשתתפות עצמית"

נבקש לדעת מיהו הנהג המורשה  המורשים לשימוש ברכב 4 26  .63
 )להוסיף הגדרה(

תתווסף הגדרה בדבר "הנהג 
  –המורשה" 

"הנהג המורשה לנהוג ברכב הינו 
אדם המחזיק רישיון נהיגה  כל

 בתוקף מטעם משרד התחבורה"

64.  26 

 5.1.4ו 5.1.2

 יחד עם זאת רכב5.1.2
 חכירתו, עפ"י שתקופת

 הסתיימה ההסכם, טרם
 קילומטראז' בסך והרכב גמא
 ק"מ 90,000מצטבר של 

 להחליפו המזמינה רשאית
 בהסכם כהגדרתו חדש ברכב

 זה.
שיימסר הרכב 5.1.4

לסעיף לאוניברסיטה בהתאם 
יהיה רכב חדש  לעיל 5.1.2

מאותה קבוצה ועצם החלפתו 
של הרכב לא תשנה את תקופת 

 השכירות המקורית.

נבקש כי ככל והאוניברסיטה 
, כלי הרכב ריענון זומנצלת זכות 

 -ל יוחכר לתקופת חכירה חדשה
נסיבות אלה  ויראו חודשים 36

בהתאם  מוקדמתכהחזרה 
 למפרט 10להוראות סעיף 

 . שבנספח ב' למסמכי המכרז

לעניין הסכמת  רקמקובל 
האוניברסיטה לתקופת חכירה 

 חודשים. 36חדשה של 

65.  26 

נבקש להוריד סעיף הנ"ל כי 
במידה ומחליפים רכב בהגיעו ל 

ק"מ במהלך העסקה  90000
 יתבצעו  הדברים הבאים : 

בסיום עסקה לרכב הנוכחי  .1
ייחשב חישוב חריגת ק"מ 

היחסי בהתאם לתקופה 
 שהיה ברשות המזמין .

בעת ההחלפה לרכב חדש זה  .2
ייחשב כעסקה חדשה לתקופה 

שנים ולא תישאר  3של 
כאותה תקופת השכירות 

 המקורית של הרכב החוזר

 מקובל .1

 
 64מס'  ראה תשובה לשאלה .2

 לעיל.

66.  26 5.1.2 
סעיף זה יחול בכפוף לאישור 

 מקובל הספק ובכתב.  

67.  26 5.1.2 

 אין שינוי במסמכי המכרז זה למחוק סעיףמבקש 
בנוסף, ראה תשובות לשאלות 

 לעיל. 64-66מס' 
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68.  26 5.1.3 

 יחול לא זה בסעיף האמור
 החודשים ששת של הזמן בפרק

תקופת  תום שלפני האחרונים
 רכב כלי להזמנת ההתקשרות

 בכפוף ההסכם, אלא עפ"י
 מאת ובכתב מראש לאישור

 רכב כלי המזמינה להחלפת
 כאמור

( 6נבקש להחליף את ששת )
( 12החודשים בשתיים עשרה )

 חודשים. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

69.  27 5.1.5 

רכב שזמן השהיה המצטבר 
שלו במוסך לצורך תיקונים 

ימים בשנה )ברצף  30יעלה על 
או בנפרד( או לחלופין, מופע 

תקלות  3התקלות יעלה על 
במשך חודשיים רצופים 
)תקלות המחייבות טיפול 
במוסך, לרבות תקלות 
חוזרות(, ירוענן/יוחלף עפ"י 
דרישת המזמינה, או 
שלמזמינה תהיה הזכות 
לסיים בגינו את ההתקשרות 

 ללא כל פיצוי לספק

למחוק את הסעיף. רכב  . נבקש1
יוחזר עקב תקלות בהחלטה 

 משותפת של שני הצדדים
 
. נבקש לדעת אילו סוגי תקלות 2

מדובר? האם החלפה לרכב 
משומש? האם אותו  חדש או

 סוג רכב?

 אין שינוי במסמכי המכרז. 1
 
תקלות המחייבות טיפול . 2

במוסך. ההחלפה תהיה לרכב 
חדש. ההחלפה לא תהיה 

בהכרח לאותו סוג רכב אלא 
בהתאם להחלטת 

 האוניברסיטה.

71.  27 5.1.5 
הספק על ההחלפה ולאחר אישור 

 אין שינוי במסמכי המכרז ובכתב. 

71.  27 5.1.5 

 תקלות  7נבקש לשנות ל 
לא בהכרח יבואנים עולים על 
התקלות בפעמים הראשונות 

 בכניסתו למוסך

 אין שינוי במסמכי המכרז

72.  27 5.2.1.1 

שוטפים  טיפולים ביצוע
 "מפגוש לפגוש" לרבות

 ובכלל נלוות מערכות אחזקת
 אזעקה, חלונות זה מערכת

חשמלית,  חשמל, נעילה
אשר  והמיגון השמע מערכות
 הספק, ולרבות ע"י הותקנו
 תיקון שמנים, וכן החלפת

תקרים, צמיגים, מצברים, 
 מונע, כל מזגן, טיפול

 המכאניים, כל התיקונים
תחזוקה  החשמל, וכן עבודות
 קוניםיומת מכשור של ותיקון

 כגון מרכב מקוריים, עבודות
מנעולים, ידיות למיניהן, 

 עבודות וכו'. כל סגרים, צירים
 וריתוך תהפחחות, מסגרו

 קבונות, חלקיםיר כולל
 בעת שיידרש ככל ומכלולים

 אלה טיפולים

להגביל את האחריות רק  . נבקש1
 להתקנה.

 
המשכירה . נבקש להבהיר כי 2

תקן על לטפל ומתחייבת ל
תקלות את כל החשבונה 

)כאשר במכוניות המושכרות, 
עבור תיקונים שלא נדרשו 

, לאחזקה נאותה של המכוניות
וכתוצאה מבלאי סביר עקב 

, ו/או כתוצאה מפגם ביצור
תשלם דמי השתתפות 

 עצמית(.

 אין שינוי במסמכי המכרז

73.  27 5.2.1.2 
וחיצונית,  רכב, פנימית שטיפת

 תיקון או שוטף טיפול בתום
 תקלה שבוצעו במוסך

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 חברתנו אינה שוטפת את הרכבים

הסעיף ישתנה כך ששטיפת 
פנימית וחיצונית תתבצע הרכב 

 רק לאחר תיקון נזק תאונתי.

74.  27 5.2.1.3 

 לקראת בטיחות ביקורת ביצוע
 החורף עונת

נבקש לעדכן כי הביקורות יבוצעו 
באמצעות ניידת שירות וללא 
חתימה של קצין בטיחות מטעם 

 המשכירה.

 מקובל

75.  27 5.2.1.6 
 - ומסננים שמנים, סיכה

 בהוראות שנקבעה בתדירות
 היצרן

 מקובל למעט תוסף הדלק אוראה
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76.  27 5.2.1.8 
ריג כיווני פרונט חלה נבקש פרונט כיווני

  אין שינוי במסמכי המכרז מנזק.שנדרשים כתוצאה 

77.  27 5.2.2 

 תיקון לבצע מתחייב הספק
 כל הרכב, בגין כלי בכל יזום

 שתתגלה במהלך חוזרת תקלה
 הרכב של החכירה תקופת

מהו תיקון יזום.  נבקש להבהיר
 איך הספק יידע שקיימת תקלה?

עפ"י דרישת האוניברסיטה 
 )המזמינה(.

78.  27 5.2.3 

 שרותי לספק מתחייב הספק
 זה במסמך כאמור תחזוקה

 עפ"י המורשים המוסכים בכל
 שצירף המוסכים רשימת

להצעתו. כאשר מערכות 
בטיחותיות דוגמת מערכת 

בלימה, מערכות הנעה 
במוסכים ותמסורת יתוקנו 

 מורשים מטעם היבואן בלבד

למחוק את המצוין בשורה  נבקש
השנייה החל מהמילים: "כאשר 

 מערכות בטיחותיות.." ועד הסוף.

  אין שינוי במסמכי המכרז

 

79.  28 5.2.6 

 שנגרמו משתמש ונזקי תקלות
 מכוסים אינם בזדון ואשר

 באחריות הספק ו/או בביטוח
ההתקשרות,  בהסכם כמפורט

 חשבון ועל הספק ע"י יתוקנו
 המזמינה, בכפוף לסמכויות

 לרבות ההסכם לפי המזמינה
 התיקון מחיר על ערעור לעניין

 לבחירתו הזמנת שמאי ו/או

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש להוסיף נזק ברשלנות

81.  28 5.2.7 

כל עבודות השמאות,  –ככלל 
אם להערכת נזק או בהחזרת 
רכב, יבוצעו ע"י שמאי 

 ע"י שני הצדדיםשיוסכם 

להבהיר שהערכה ראשונית נבקש 
תבוצע על ידי שמאי מטעמנו. 
שמאי מוסכם יהיה רק ערכאת 

 ערעור. 

 מקובל

81.  28 5.2.8 

הרכב בין  והחזרת הובלה
האוניברסיטה ו/או ביתו של 
המשתמש ברכב  לבין מיתקן 
הטיפול הוא כולו באחריות 

 הספק

נבקש לעדכן כי מיקום איסוף 
  אין שינוי במסמכי המכרז יהיו זהים. הרכב והחזרתו

82.  28 5.3.2 

 יהיו המוחלפים האביזרים
 או זהה באיכות או מקוריים

 בתנאי לויותר, הכ גבוהה
 ע"י שיהיו מאושרים

 התחבורה משרד/היבואן

סוג המצבר ו/או "-נבקש לתקן 
המגבים ו/או הצמיגים שיותקנו 
על ידי המשכירה מכוח סעיף זה 

דעתה הבלעדי יהיה נתון לשיקול 
של המשכירה וניתן לשינוי מעת 

 "לעת

 מקובל

83.  28 5.3.3 

המציע לא יתנגד להתקנת 
אביזרים נוספים ע"י 

המזמינה, ובתנאי שיותקנו ע"י 
ספק מורשה מטעם היבואן, 

ובתאום מראש אתו, בין 
ווי גרירה, -באביזרים יכללו

 גגונים, מערכת תקשורת וכד'

נבקש כי כל התקנה תותנה 
 מקובל באישור הספק. 

84.  28 5.3.3 

נבקש להבהיר שהתקנת אביזרים 
יהיו כפופים לאישור המשכירה 

 בכתב.
כמו כן נבקש להוסיף את הנוסח 

 הבא:
השוכרת מתחייבת לא לבצע כל 

המכוניות  ישנוי במבנה או בחלק
או במיתקונים שבהן, המושכרות 

לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת 
לא להוציא דיבורית, וכן 

כל אביזר המושכרות מהמכוניות 
ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או 

 מקובל
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מיתקן השייכים להן, וזאת בלי 
קבלת הסכמת המשכירה מראש 

ביצעה השוכרת שינוי  ובכתב.
כאמור לעיל, תפצה השוכרת את 
המשכירה בגין כל נזק שיגרם לה 

על  אהי כןמיד עם דרישה. 
לשלם למשכירה כנגד השוכרת 

מצב המכוניות  החזרת
לקדמותו, וזאת מבלי המושכרות 

לגרוע מכל סעד אחר לו תהא 
גרם שינוי  זכאית המשכירה.

 כאמור להשבחת המכוניות
, לא תהא זכאית המושכרות

השוכרת לתשלום כלשהו מאת 
 המשכירה.

 החלפת צמיגים 5.4 28  .85
הוראות סעיף זה לא יחולו על נזק 

 אין שינוי במסמכי המכרז לצמיג. 

86.  28 5.4.1 
כחלק מהטיפול השוטף, הספק 

יחליף צמיג שנפסל כתוצאה 
מקרע או שחיקה, או עפ"י 

שיקול דעתו של קצין בטיחות 
בתעבורה של האוניברסיטה. 

או עפ"י שיקול דעתו של 
מכונאי מוסמך או בוחן מטעם 

 .משרד הרישוי

נבקש  למחוק את המשפט: "או 
עפ"י שיקול דעתו של ק. בטיחות 

 של האוניברסיטה"
 אין שינוי במסמכי המכרז

87.  28 5.4.1 

נבקש כי הסמכות היחידה לעניין 
החלפת הצמיג תהיה בעל 

 אין שינוי במסמכי המכרז ההסכמה בתקריה.

88.  28 5.4.2 
הספק מחויב בהחלפת צמיגים 
על חשבונו בכמות שלא תעלה 

 ,בממוצע צמיגים לרכב 5על 
של  לאורך תקופת החכירה

הרכב. מעבר לכך תישא 
המזמינה בעלויות החלפת 

 הצמיגים

האם צמיגים לרכב.  5 -מוגבל ל
 לא מדובר בפול?

89.  28 5.4.2 

צמיגים בלבד  4מבקש להגדיר 
לכל רכב לכל תקופת השכירות 

 אין שינוי במסמכי המכרז בגינו וכנגד בלאי בלבד

החלפה של כל ל הספק מחויב  5.4.6 29  .91
ארבעת הצמיגים באמצע 

תקופת הליסינג ללא קשר 
 למצבם

נבקש לשנות את הסעיף שהנ"ל 
יחול אך ורק לפי מצב הצמיג ולא 

 באופן יזום
 אין שינוי במסמכי המכרז

91.  29 5.4.6 
 נבקש למחוק את הסעיף

 אין שינוי במסמכי המכרז

92.  29 5.4.7 
 במקרים -גלגל  סיוע בהחלפת
 קצין דרישת חריגים ועפ"י

בתעבורה הספק  הבטיחות
יתבקש לסייע בהחלפת גלגל. 

 תוך הספק יתבקש לתת מענה
 להחלפת למוקד מהדיווח שעה
 גלגל

נבקש למחוק את המילים:  .1
"תוך שעה מהדיווח" ובנוסף 
נבקש להבהיר כי החלפת גלגל 
תוכל להתבצע רק אם יש 
בעיה בטיחותית ולא עפ"י 

קוח )שול הדרך, דרישת הל
 (.  6כביש 

כמו כן, יובהר כי שירות  .2
החלפת גלגל יחול בעלות של 

 +מע"מ למקרה. ₪  150

 אין שינוי במסמכי המכרז .1

 
שירות החלפת גלגל יחול  .2

 מע"מ.₪ +  120בעלות של 

93.  29 5.4.7 

נבקש לדעת מהם מקרים 
 חריגים?

נבקש תוספת תשלום עבור 
 החלפת הצמיגים

 92מס' ראה תשובה לשאלה 
 לעיל.
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 מתן רכב חלופי 5.5 29  .94
סותר את האמור בסעיף  3סעיף 
   נא הבהירו. – 31בעמוד  5.7.3

 אין סתירה.
מדבר על זמן הגעת  5.5סעיף 

הרכב החליפי למקום האירוע 
מדבר על זמן הגעת  5.7.3וסעיף 

 הגרר או ניידת השירות.

95.  29 5.5.2(1) 

 – תיקון/הטיפול התמשכות
 המקורי ברכב והטיפול במידה
השעה  הסתיים עד לא במוסך
שהיא,  סיבה מכל 16:00
 לא חלופי רכב הספק ימסור
 . הודעה16:00מהשעה  יאוחר

 במקרה חלופי רכב אספקת על
לא  הספק ע"י תימסר כאמור
 באותו 15:00מהשעה  יאוחר
 היום

לעדכן את המועד הנקוב  נבקש
      17:00לשעה  16:00משעה 

 המכרזאין שינוי במסמכי 
בנוסף, המילים בסעיף "לא 

הסתיים" יוחלפו במילים "צפוי 
 לא להסתיים".

96.  29 5.5.2(1) 

הוראות סעיף זה יחולו אך ורק 
ככל והטיפול תואם מראש עם 

עד  ווהרכב הועמד לרשות הספק
 בבוקר של אותו יום.  9

 מקובל

97.  29 5.5.2(2) 

פריצה לרכב או שבירה של 
 פריצה של מקרה בכל – חלון

יקבל  חלון של או שבירה לרכב
המשתמש רכב חלופי עפ"י 

שירות זה יינתן גם . 4סעיף 
 בסוף יום ובסופי שבוע וחגים

מוטעית )אין  4ההפניה לסעיף 
 (. 4סעיף 

"תקלת  – 3ההפניה הינה לסעיף 
 דרך"

חוזר פעמיים  2יובהר כי סעיף 
במספור עבור שני סעיפים שונים 

 )טעות סופר(

98.  29 5.5.3 

 לרשות שיועמד החלופי הרכב
 המערך מאותו יהיה המזמינה

 או ממערך המקורי הרכב של
 תוספת יותר וללא גבוה

 תשלום. הרכב החילופי אינו
רכב חדש אך גילו  להיות חייב

שנים והיקף  3לא יעלה על 
 100,000הנסועה לא יעלה על 

 ק"מ

לאחר המילה ״יותר״ בשורה 
השנייה, יש להוסיף את המילים 

 ״ככל הניתן״. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

99.  29 5.5.3 

. נבקש להוסיף הגדרה לרכב 1
 חלופי:

מכונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, 
המכילה חמישה מקומות ישיבה 

ונפח מנועה יהיה דומה לנפח 
מנוע המכונית המושכרת 

המכונית במקומה הועמדה 
החילופית, אולם בכל מקרה לא 

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

 הבלעדי.
. הרכב החליפי יימסר ללא 2

תשלום רק אם נמסר עקב 
אירוע הנכלל במסגרת שירותי 
האחריות או התחזוקה 

 המפורטים בהסכם.

 אין שינוי במסמכי המכרז

111.  29 5.5.4 

הספק אינו מחויב לספק את הרכב 
החלופי עם כל המתקנים 
והאביזרים שהיו מותקנים על 
הרכב שהוחלף. אולם במידה 
והרכב המוחלף ישהה במוסך 
מעבר לשבעה ימי עבודה 
מחויב הספק להתקין ברכב 
החלופי מתקנים עפ"י דרישת 

 המזמינה

נבקש להוריד סעיף הנ"ל ברכבים 
תקין אפשרות להחלופים אין 

התקן תדלוק /דיבורית סעיף זה 
הינו מהותי כי לא נוכל להתחייב 

 אליו

 מקובל

111.  29 5.5.4 

נבקש למחוק את המילים בשורה 
השנייה החל מ: "אולם במידה 
והרכב המוחלף ישהה במוסך 
מעבר לשבעה ימי עבודה..." ועד 

 הסוף.

 100ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

112.  29 5.5.4 
הגיונית. מבקש הדרישה אינה 

 לבטל סעיף זה
 100ראה תשובה לשאלה מס' 

 לעיל.
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113.  29 5.5.5 

 בידי יישאר החלופי הרכב
 הרכב לקבלת עד המזמינה
 המוחלף

השוכרת נבקש להוסיף "
מתחייבת להחזיר למשכירה את 
המכונית החילופית עם קבלת 
המכונית המושכרת במקומה 
הועמדה המכונית החילופית. לא 

השוכרת בכפל תעשה כן, תישא 
דמי השכירות בגין כל יום איחור 
בהחזרת המכונית החילופית 
וזאת בנוסף לדמי השכירות בגין 
המכונית המושכרת בגינה 

 "הועמדה המכונית החילופית

 אין שינוי במסמכי המכרז.
באחריות הספק לאסוף את 

הרכב החלופי במעמד החזרת 
 הרכב מהתיקון.

114.  29 5.5.6 

 למשתמש יימסר החלופי הרכב
ארעה  בו במקום הספק י"ע

 התמשכות/תאונה/התקלה
 אחר במקום או לרכב הטיפול

 .לספק המזמינה בין שיתואם
 לאחר המוחלף הרכב החזרת
 במקום תתבצע תיקונו

לבין  המזמינה בין שיתואם
בכל מקרה מקבל הרכב  .הספק

החילופי לא יהיה חייב 
 להמתין להגעת הגרר

לציין שזה רק במידה  נבקש
שניתן לנעול את הרכב ולהפעיל 

את אמצעי המיגון, אחרת 
המשתמש חייב להמתין ליד 

 הרכב.

 אין שינוי במסמכי המכרז

115.  29 5.5.7 

 החלופי הרכב את יספק הספק
 יוחזר אשר מלא דלק מיכל עם
 האופן באותו לו

נבקש להבהיר כי ככל שהרכב 
יוחזר עם מיכל דלק שאינו מלא, 
אז האוניברסיטה תחויב בעלות 

, בשירות הדלקבהתאם למחיר 
בתוספת תשלום בגין כל מלא 

 .20% ליטר של דלק חסר בשיעור

 הסעיף מבוטל

116.  29 5.5.7 

נבקש למחוק את הסעיף. . 1
חברתנו אינה מתדלקת את 

 הרכבים.
להוסיף בסיפא שבמידה  . נבקש2

ולא יוחזר עם מיכל דלק מלא, 
יישא בעלויות כמקובל אצל 

 הספק.

 105ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

117.  30 5.5.10 
המזמינה תהא רשאית,  5.5.10

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, 
יום  14להזמין רכב חדש תוך 

 מיום האירוע
 

 הרכב כלי החזרת עם 5.5.11
 תחשב הספק, לידי החלופי
 הרכב כלי של השכירות עסקת

 אובדן מוחלט, כאילו נגרם לה
 לסיומה ולאוניברסיטה הגיעה

 כלשהי כספית חבות תהא לא
 לספק עקב שנגרם הנזק בגין

המוחלט.  האובדן
 תהא לא האוניברסיטה

 לכלי שיגרם לנזק אחראית
בחצריה  המצאתם בעת הרכב

 נזק בכל אחר, מקום בכל או/ו
 לרבות אדמה מרעידת הנובע
 לאחריה המתרחשת גניבה

יום מיום  14לשנות: "מבקש 
 אין שינוי במסמכי המכרז קביעת מעמדו של הרכב"

118.  30 -5.5.10 5.5.13 

נבקש לתקן את המנגנון הקבוע 
בסעיף כך שבמקרה של אובדן 

גניבה או  להלכה, אובדן מוחלט
שתי חלופות  לאוניברסיטהיוצעו 

  כלהלן:

רכב חדש  כלי הזמנת .1
ברמה דומה לרכב הקבוע 

בתנאים  לתקופת חכירה חדשה
 .שיקבעו בין הצדדים

השלמת יתרת תקופת  .2
החכירה של הרכב שהוגדר כאבדן 

שווה ערך ות רכב מוחלט באמצע
וברמה דומה שיוצע ע"י הספק 
בהתאם לזמינות כלי הרכב בספק 

 .באותה עת ובאותם תנאים

 אין שינוי במסמכי המכרז
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האוניברסיטה רשאית  5.5.13

 מסירת להורות לספק שעם
 האחר הרכב כלי

 עסקת תחל לאוניברסיטה
 עפ"י לגביה חדשה שכירות
 זה הסכם הוראות

אם כי  נבקש להבהיר
בחר שלא לממש ת האוניברסיטה

אף אחת מהחלופות האמורות 
לעיל, תגיע תקופת החכירה בגין 
הרכב שהוגדר כאבדן מוחלט 

יום לאחר קרות  21לסיומה 
והדבר ייחשב או הגניבה האבדן 

 של כלי הרכב החזרה מוקדמת
למפרט  10כהגדרתה בסעיף 

השירותים והתנאים המפורטים 
 .בו יחולו

119.  30 5.5.11 

יש לשנות סעיף זה שבמידה 
והמזמין אינו מחדש עסקה בגין 

/ גניבה זה יהיה שווה  טטאלוס
ערך לסיום עסקה וזה יהיה כרוך 

) בשנה  3.2.1בקנסות יציאה לפי 
 2,בשנה השנייה  3הראשונה 

 1תשלומים בשנה השלישית 
 תשלום (

 אין שינוי במסמכי המכרז

111.  30 5.5.13 
לא ש נבקש לשנות את הניסוח כך

 אין שינוי במסמכי המכרז שהאוניברסיטה רשאית להורות. 

111.  30 5.6 

נבקש להחריג אירועי רשלנות  נזקים לכלי הרכב
 ו/או זדון.

 מקובל –זדון 
 

 לא מקובל –רשלנות 

112.  30 5.6  

 כי ככול שלא ידווח הנהגמובהר 
/המזמין על אירוע תאונתי/נזק 

. ישלם המזמין לאירוע בסמוך
לספק את דמי השתתפות עצמית 

₪  1000המקובלת אצל הספק )
לנהג חדש ₪  1200לנהג ( רגיל 

 צעיר

 אין שינוי במסמכי המכרז

113.  30 5.6.1 

האוניברסיטה תשלם דמי 
 ש"ח 800השתתפות בנזק עד 

סכום השתתפות מבקש לשנות 
מע"מ לנהג ₪ +  1,200עצמית ל 

 ותיק
מע"מ לנהג ₪ +  1,800ו 

 צעיר/חדש.

 אין שינוי במסמכי המכרז

114.  30 5.6.1 
נבקש להבהיר כי השתתפות 
עצמית תגבה ביחס לכל מוקד 

 נזק. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

115.  30 5.6.1 

נבקש למחוק את המשפט 
אין שום סיבה  –האחרון בסעיף 

שהאוניברסיטה תוציא עלות 
 כלשהי ביחס לעלות תיקון הרכב. 

 מקובל

116.  30 5.6.2 

בנזק בו מעורבות שתי מכוניות 
 ומעלה של האוניברסיטה

תחושב אך ורק השתתפות 
 עצמית אחת

 אין שינוי במסמכי המכרז יש לבטל סעיף זה.לא מקובל. 

117.  30 5.6.3 

בקרות מקרה ביטוח בו צד ג' 
מעורב ועל פי גרסת נהג 

האוניברסיטה שצד ג' אשם 
בתאונה או שישנה מחלוקת 
באשמת מי נגרם, הספק לא 

מבקש להגדיר שהאוניברסיטה 
תשלם השתתפות עצמית גם 

באשמת צד ג', עד לשיפוי הספק 
ע"י צד ג' ואז הספק יחזיר 

לאוניברסיטה את דמי 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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יגבה תשלום השתתפות 
 12עצמית אלא רק לאחר 

 חודשים

 ההשתתפות העצמית

118.  30 5.6.3 

נבקש לתקן את המנגנון הקבוע 
כאן כך שבכל מקרה של נזק 
שנגרם באשמת צד ג׳ על פי 
החלטת קציני התעבורה של 
הספק והאוניברסיטה, 
האוניברסיטה תשלם את 
ההשתתפות עצמית והספק ישיב 
לאוניברסיטה את ההשתתפות 
עצמית ששילמה ובלבד שפוצה 

 באופן מלא על נזקיו והוצאותיו. 

  מכי המכרזאין שינוי במס

119.  30 5.6.3 

נבקש לתקן שגם אם התאונה . 1
נגרמה שלא באחריותה של האונ' 
אלא באחריות צד ג' עליה לשלם 
דמי השתתפות עצמית )ובמידה 

נחזיר סכום זה  -ונקבל שיפוי
 להלן( 5.6.4לאונ' כאמור בסעיף 

 
נבקש להבהיר כי סעיף זה לא .  2

נסיבות אם הנזק ארע ב חל
המוחרגות מפוליסת הביטוח 

, בעטיין לא יחול כיסוי הנזקים
 והשוכרת תשלם את מלוא הנזק.

 אין שינוי במסמכי המכרז

121.  30 5.6.3 

נבקש להוריד סעיף הנ"ל 
מהסיבה שלא קיים בישראל טוח 

 לנזקי רכוש 
כל החפצים אשר נמצאים ברכבו 
של הנהג כגון: דברים אישיים 
ולרבות מתקן אופניים וו גרירה 
ארגז וכו... אינו באחריותו בלבד 

לא ניתן  יחד עם זאתשל הנהג 
לגבות השתתפות עצמית רק 
בתום התביעה המשפטית תשלום 

 זה נקבע

 אין שינוי במסמכי המכרז

121.  31 5.6.6 

לספק,  הרכב כלי החזרת עם
 -ע"י שמאי הרכב כלי ייבדק

על  מראש תוסכם שזהותו
 נגרם אם יקבע הצדדים, אשר

 בגדר אינו אשר הרכב לכלי נזק
את  יקבע בלבד, וכן סביר בלאי
 הנזק סכום

עם מסירת נבקש להוסיף כי 
המכוניות המושכרות לידי 
המשכירה ייערך טופס החזרת 
המכוניות, שיפרט את הנזקים 
הבולטים לעין בלבד, הניתנים 
לגילוי בבדיקה שטחית על ידי 
נציג המשכירה. פירוט נזקים זה 
אינו ממצה את מכלול הנזקים 
שעלולים להתברר בבדיקת 
שמאי, כמפורט להלן, ומהווה 

בד. חיוב רשימה ראשונית בל
השוכרת ייעשה בהתאם לדו"ח 

שמאי הנזקים שייערך על ידי 
 .מטעם המשכירה

 מקובל חלקית.
 

ככל וימצאו ע"י השמאי נזקים 
נוספים על הנזקים שיצוינו 
בטופס החזרת הרכב שבוצע 

במעמד החזרת הרכב מול נציג 
הספק, יתקבלו ע"י 

האוניברסיטה רק אם מדובר 
 בנזק מרכב תחתון בלבד.
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122.  31 5.6.7 

בכל מקרה לא יעלה שעור 
הנזק על ההשתתפות עצמית 

 .אחת הקבועה בהסכם זה

 3מבקש לשנות לשיעור של 
 אין שינוי במסמכי המכרז  השתתפויות עצמיות

123.  31 5.6.7 

נבקש להוסיף כי "תשלום  .1
אלא כמפורט בסעיף זה יהא 
יבות אם נגרמו הנזקים בנס

, המוחרגות מפוליסת הביטוח
עמדה  או במידה שלא

השוכרת בחובת הדיווח החלה 
עליה, אז תישא השוכרת 

במלוא סכום הנזקים, לרבות 
 .בגין ירידת ערך

בנוסף, מובהר, כי, בכל  .2
מקרה, תישא השוכרת במלוא 

עלותם של חוסרים במכונית 
המושכרת, ובין היתר תישא 

במלוא עלותם של חוסרים 
במפתח הנוסף, סמלים, 

צלחות נוי ואביזרים המהווים 
חלק מהמכונית המושכרת, 

הכל בהתאם לקביעת 
 ".המשכירה

הסעיפים המוחרגים לא  .1
זה זה. סעיף  קשורים לסעיף

מדבר על נזקים שיתגלו 
 במעמד החזרת הרכב לספק.
לא מקובל שהאוניברסיטה 

תישא במלוא סכום הנזקים 
לרבות בגין ירידת ערך אלא 

בהתאם לגובה השתתפות 
 עצמית למוקד נזק.

 
ד לגובה מקובל אך ע .2

השתתפות עצמית אחת 
 נוספת.

124.  31 5.6.9- 
5.6.10 

במקרה של גניבת הרכב  5.6.9
לא תשולם השתתפות 

 .עצמית
 

במקרה של שבר  5.6.10
בכלי ( לבד)בשמשות 

לא תשולם  -הרכב
 .השתתפות עצמית

נבקש להחריג אירועי רשלנות 
 ו/או זדון.

 מקובל –זדון 
 

 לא מקובל –רשלנות 

125.  31 5.6.9 

 לבטל סעיף זהמבקש 
בעת גניבת רכב יש לגבות 
השתתפות עצמית הרכב הינו 

 באחריות הנהג

 אין שינוי במסמכי המכרז

126.  31 5.6.10 

נבקש לשנות את הסעיף שבמקרה 
של שבר שמשות במהלך עסקה 
יהיה כרוך בבדיקה של מחלקת 
הטכני על מנת לוודא את מקור 

השבר במידה זה השבר נגרם 
הנהג אכן  כתוצאה מנזק של

 תגבה השתתפות עצמית

 אין שינוי במסמכי המכרז

127.  31 5.6.10 
 בטל סעיף זהמבקש ל

  אין שינוי במסמכי המכרז

128.  31 5.6.11 

 שהמזמינה נזקים תיקוני
 :בגינם בתשלום מחויבת

 תחויב המזמינה אשר במקרים
 עפ"י בגינם בתשלום הספק ע"י

 תבקש ,ההסכם ושבהם
 סכום על המזמינה לערער

 רשאית הנזק / התיקון, תהא
 מתוך שמאי לבחור המזמינה

 שמאים לפחות 10 של רשימה
הספק או שמאי  לה שיגיש

אחר שיוסכם ע"י שני הצדדים 
עלויות  ומזעור הנזק להערכת

 לספק )שמאי מכריע(. התשלום
 לבדיקת השמאי בכפוף יבוצע

 למועד עד כאמור. יובהר, כי
 הספק יתקן לא השמאי הגעת

 10נבקש לשנות את הספרה  .1
  4ולהחליפה בספרה 

 להגביל את זה בזמן. נבקש  .2

 מקובל .1

ימי  7השמאי יגיע עד  .2
  עבודה.

129.  31 5.6.11 

הזמנת שמאי  –הגדיר מבקש ל
מכריע ע"פ דרישת האוניברסיטה 
כאמור, תהיה ע"ח האוניברסיטה 

 בלבד

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את הסעיף 5.6.11 31  .131
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עד  זה זמן ופרק הרכב את
 לצורך יחשב לא להגעתו
 הנדרשים המועדים חישוב

 תקלות. לתיקון
 האמורה השמאים רשימת
 דרישת עפ"י לעת מעת תעודכן

 השמאי של המזמינה. שכרו
 ע"י המכריע ישולם בשווה

 קשר ללא והספק המזמינה
 .הבדיקה לתוצאות

131.  31 5.6  

סעיף חדש תת נבקש להוסיף 
 כדלקמן: 

״על אף האמור בסעיף זה,  .1
, ל נזק לגגמובהר, כי  כ

 לרבות) ואביזריהם לצמיגים
( האוויר לחץ ושסתום תקרים

כלי או למרכב התחתון של 
ו/או חוסרים של  הרכב

כפי  מכלי הרכבאביזרים 
 לאוניברסיטה הנםשנמסרו 
בלבד  האוניברסיטהבאחריות 

בכל דרך שהיא  מכוסים ואינם
נגרמו ללא קשר לנסיבות בהן 

 האוניברסיטהאו לאחריות 
, למעט ככל שהנזק נגרם לנזק

ואותו  מאירוע תאונתי כתוצאה
אירוע תאונתי לא נגרם על ידי 
האוניברסיטה ו/או מי מטעמה 
כתוצאה מהפרת הוראות 

כמו כן, הספק לא . הסכם זה
לנזקים ו/או יהיה אחראי 

כלי ולת כלאובדן כלשהו לת
בכלי ו כל רכוש שהיה ו/א הרכב
או אוחסן בה ו/או נזקים  הרכב

תוצאתיים הנובעים מהם, מכל 
מין וסוג שהוא, והאחריות 
לכיסוי נזקים אלה תחול על 

 בלבד. האוניברסיטה
 

תהיה אחראית  האוניברסיטה .2
לפצות ולשפות את הספק ו/או 
צד ג' בגין כל הנזקים, 
ההפסדים, העלויות וההוצאות 

עו"ד/שמאי( )לרבות שכ"ט 
שתיגרמנה לו ו/או לצד ג' 
כתוצאה מכך, לרבות תביעות 
ו/או דרישות צד ג' כלפי הספק 
ו/או בגין ירידת ערך הרכב )על 
בסיס חוות דעת שמאי שימנה 
הספק(, אם במישרין ואם 
בעקיפין, ואחריות המזמינה לא 
תוגבל אך ורק להשתתפות 

 העצמית.״

 לא מקובל –החרגת נזק לגג  .1
 

 מקובל –קרים החרגת ת
 

החרגת מרכב תחתון של 
 מקובל –מתאונה 

 
החרגת חוסרים באביזרי 

ראה תשובה  –הרכב 
סעיף קטן  123לשאלה מס' 

 לעיל. 2
 

 אין שינוי במסמכי המכרז .2
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132.  31 5.7.1 

 דרך שירותי יספק הספק
 רשאי בו מקום מכל וגרירה

הסכם  תנאי עפ"י לנוע הרכב
 כלי לכל ההתקשרות וזאת

 ביממה שעות 24 ובמשך הרכב
והשנה,  ימות השבוע בכל

 כיפור יום למעט

להבהיר שאם הנזק הוא לא  נבקש
נזק שמכוסה על פי ההסכם, הרי 
שהשוכרת תחויב בעלות הגרירה 

והחילוץ לפי המחירים 
 המקובלים אצל הספק.

 אין שינוי במסמכי המכרז

133.  31 5.7.3 
(1) 

זמן הגעת גרר או ניידת שירות 
תוך שעה  – לפי העניין: בעיר

 –מחוץ לעיר  .מרגע הקריאה
 .תוך שעתיים מרגע הקריאה

שעות. בעיר  3עד  –מבקש לשנות 
 אין שינוי במסמכי המכרז ומחוץ לעיר

134.  32 5.8.1 

 :שירות מרכזי הפעלת
 לרשות להעמיד מחויב הספק

 לקוחות שירות מרכז המזמינה
 להלן. טלפוני כמפורט

המזמינה,  לטובת יעמיד הספק
 ניתן אליו ארצי לקוחות מרכז
 בכל הנושאים לפנות יהיה

 לכל מענה וייתן הדחופים
 שבעה המתעוררות הבעיות

 שעות 24במשך  בשבוע ימים
 ביממה. 

 זמן תוך יינתן טלפוני מענה
 ( דקות5על חמש ) יעלה שלא
 הקריאה במרכזיית מרגע

 הספק.
 יטפל שבהם הנושאים להלן
 הלקוחות שרות מרכז

 הטלפוני:
 

 לביצוע הזמנות תאום 5.8.1
 הרכב בכלי תיקונים

נבקש לציין כי אחריות הדיווח על 
הצורך בטיפול הינה של משתמש 

 הרכב.

הדרישה להפעלת "מרכזי 
שירות" ע"י הספק הינה לצורך 
כך שמשתמש הרכב יוכל לדווח 

 לספק ולקבל שירות כנדרש

135.  32 5.9.1 

 תיעשה הרכב כלי אחזקת
 מטעם מורשים במוסכים

ובהתאם  התחבורה משרד
למעט טיפול  .דין כל להוראות

במערכות בטיחותיות של 
 הרכב.

 
טיפול במערכות בטיחותיות 

של הרכב )הנע, ממסר, 
בלמים(, ייעשה במוסכים 
מורשים המאושרים ע"י 

 היבואן. 
 

נבקש למחוק את הפסקה השנייה 
 בסעיף זה. 

 78ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

136.  33 5.9.4 

 של גיאוגרפי שיוך ככלל, יהיה
 למקום הקרוב למוסך רכב

מובהר בזאת,  השירות. אולם
 רכב לכל טיפול יתאפשר כי

 בקשת לפי מוסך בכל
 הרכב אינו אם המשתמש, גם

 לאזור גיאוגרפית שייך

ההחלטה על נבקש להבהיר כי 
השיוך למוסך תהא של המשכירה 

 ולא ע"פ בקשת המשתמש.
 מקובל
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137.  33 5.10.3 

הספק יהא חייב לאפשר טיפול 
טיפול מונע עפ"י )שיגרתי 

ימי  2בתוך  (הוראות יצרן
עבודה ממועד קבלת פניית 
המשתמש לתאום טיפול 

 .כאמור

ימי עבודה  14מבקש לשנות ל 
  אין שינוי במסמכי המכרז מהמועד האמור

הספק יטפל ברכב מידית ולא  5.10.4 33  .138
שעות ממועד  24-יאוחר מ

התקלה שאינה ההודעה על 
במסגרת טיפול שגרתי ובתנאי 
 שניתן להמשיך בנסיעה בטוחה

 24 -נבקש לעדכן את הטווח מ
שעות בכפוף לכך  72 -שעות ל

 -שהרכב בר נסיעה. במקרה שלא
 יבוצע תיאום מיידי.

 אין שינוי במסמכי המכרז

אלא אם מדובר בתקלה שאינה  5.10.4 33  .139
 במסמכי המכרז אין שינוי מוגדרת כמשביתה או דחופה

141.  33 5.11 

 – תקלה לכל מרבי שהיה זמן
 סיום עד או יצרן שעתון עפ"י
במידה  וזאת העבודה יום

 לפני במוסך התקבל והרכב
 בצהריים. רכב 12:00השעה 

 12:00השעה  לאחר שהתקבל
 בו הטיפול בצהריים, יסתיים

 למחרת 12:00שעה  עד

לא ניתן להתחייב לזמני שירות 
מרביים במוסך, מאחר ומשך כל 

 תיקון תלוי בסוג התקלה. 

 י"עפ: "המילים את למחוק נבקש
 ויציאת מאחר"  יצרן שעתון
 וזמינות ביכולת גם תלויה הרכב

 יכולתנו ככל נעשה אנו. המוסך
 ככל מוקדם הרכב את לשחרר

 .הניתן

 אין שינוי במסמכי המכרז

141.  33 5.11 

להוריד סעיף הנ"ל כי לא ניתן  יש
להתחייב אנחנו עושים את כל 
המאמצים על מנת שרכב ייצא 
מהר ככול האפשר אך ישנם המו 
גורמים נסיבתיים אשר לא 
מאפשרים להתחייב לשעה בדיוק 
שבו הרכב יחזור אליכם כגון :  
בעומסים וזמני העבודה שלהם 
אך במידה ולא יוחזר הרכב עד 

באותו היום יסופק  16:00לשעה 
רכב חליפי עד להחזרת הרכב 

 הקבוע

 אין שינוי במסמכי המכרז

142.  34 5.12 

 מעקב לנהל נדרש הספק"
 בעזרת הבודד הרכב ברמת

אחר  ממוחשבת בקרה מערכת
 ":הבאים הנושאים

 

נבקש לעדכן כי כל המידע 
המבוקש קיים באתר המשכירה, 
אליו תתאפשר גישה חופשית של 

בהעברה השוכרת ולכן אין צורך 
 על גבי מדיה מגנטית.

 מקובל

143.  34 5.13 

 את לעצמה שומרת המזמינה
 עת בכל בקרה לבצע הזכות

 תהליכי אחר שתחפוץ
 אשר ורמות השירות האחזקה

 בכל לעת מעת ביקורות יכללו
 במרכזי לרבות הספק מתקני

 זה ובמוסכים, ובכלל השירות
 תקינות בדיקות ביצוע

התיקון.  לאחר הרכבים
 ייבדקו, בין אלו בבדיקות

 הניתנת היתר, רמת השירות
 מוסך, איכות ע"י

 התיקונים/טיפולים, שימוש
 במסמך שהוגדר כפי בחלפים

 'וכו הרכב זה, בטיחות

נבקש כי הבקרה הנדרשת תבוצע 
 מקובל בתיאום מראש עם הספק. 
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 ביטוח ורישוי שנתי 5.14 34  .144

לציין במפורש כי:נבקש   
אחריותכם הינה "בהתאם  .1

לחבות המוטלת על פי 
 דין". 

כל תביעה ו/או דרישה שנטען  2
לגביהם שהינם 

באחריותכם תועברנה 
מיד לטיפולכם ותינתן 

לכם האפשרות להתגונן 
 מפניהם. 

השיפוי )ולא הפיצוי( יינתן  .3
לאחר קבלת פסק דין 

 שביצועו לא עוכב.

 מקובל .1

 
 מקובל .2

 
קבלת השיפוי יינתן לאחר  .3

 פסק דין שלא עוכב ביצועו

145.  35 5.14.3 

שנתי  מבחן לביצוע ידאג הספק
 אגרת ולתשלום )"טסט"( לרכב

 וחובה מקיף , לביטוחרישוי
בחברת ביטוח )ניתן להגיש 

 ביטוח הצעות המבוססות על
 עצמי( מקיף

נבקש להדגיש כי אנו מבטחים 
( 3)סעיף קטן  5.14.5ראה סעיף  בחיתום עצמי +ביטוח חובה.

למסמכי המכרז  35שבעמוד 
המדבר על מתן אפשרות של 

 "ביטוח עצמי".

146.  35 5.14.5  

יש להוסיף  –ביטוח צד שלישי  .1
 את המילים "או ביטוח עצמי".

נבקש להוריד את המילים "  .2
האונברסיטה לא יישאו 
בהשתתפות עצמית מכוח /או 

 בגין הפוליסה

 145ראה תשובה לשאלה מס'  .1
 לעיל.

 35שבעמוד  (2.3סעיף קטן ) .2
למסמכי המכרז יבוטל. עם 

זאת, ראה את האמור בסעיף 
 30-31שבעמודים  5.6

למסמכי המכרז לעניין 
 "השתתפות עצמית".

147.  35 
5.14.5 

(1) 

ביטוח חובה כנדרש על פי דין 
ובכלל זה בהתאם לחוק 
פיצויים לנפגעי תאונות 

 1975-דרכים, התשל"ה
ולפקודת ביטוח רכב מנועי 

. 1970-התש"ל]נוסח חדש[ 
הספק מתחייב להעביר לקצין 

הבטיחות בתעבורה 
באוניברסיטה את תעודות 
 14החובה המשולמות לפחות 

יום טרם תחילת תקופת 
 הביטוח של כל כלי רכב

ימים" ב  14להחליף את המילים "
 ."ימים 3"

 אין שינוי במסמכי המכרז

148.  35 5.14.5 
(2) 

ביטוח מקיף כולל כיסוי ביטוח 
צד ג' שלא יפחת מסך של 

למקרה ובסה"כ ₪  1,000,000
לתקופת הביטוח לכלי רכב 
אחד. היקף הכיסוי לא יפחת 
מהפוליסה התקנית עפ"י 
תקנות הפיקוח על עסקי 
הביטוח (תנאי חוזה לביטוח 

 1986 -התשמ"ו ,)רכב פרטי
כולל כיסוי לנזק לשמשות 

ו על ולמערכות השמע שסופק
ידי הספק וכן כיסוי בגין 
רעידות אדמה, שביתות, כיסוי 

מבקש לשנות את הסכום ל . 1
500,000 .₪ 

 
 מבקש למחוק את המילים: ". 2

וכן כיסוי בגין רעידות אדמה, 
שביתות, כיסוי לפרעות 

" וכן את המילים: ומהומות
"נזקי מרכב תחתון". כיסויים 
אלו אינם מקובלים בעולם 
הליסינג ולא נוכל לגשת 

 למכרז ללא שינוי זה

 .אין שינוי במסמכי המכרז .1

 
 מקובל. .2

149.  35 
5.14.5 

(2) 

נבקש כי סכום מיליון הש״ח 
 אין שינוי במסמכי המכרז ₪.600,000יופחת ל
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151.  35 
5.14.5 

(2) 

לפרעות ומהומות, גניבה 
ופריצה, נזקי מרכב תחתון, 
ביטוח אביזרים שמגיעים 
באופן אינטגרלי עם הרכב 
במועד מסירותו לאוניברסיטה 

 .ו/או מי מטעמה

נבקש למחוק את הטקסט החל 
מהמילה ״כולל״ ועד המילה 

 148ראה תשובה לשאלה מס'  ״ומהומות״. 
 לעיל

151.  35 
5.14.5 

(2)2.2 

במקרה תאונה בה מעורב יותר 
מכלי רכב אחד, יחשב כלי 

 הרכב האחר כרכב צד שלישי

אחר המילים "רכב אחד" ל
 .""בבעלות הספקלהוסיף 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 (2.2יובהר כי סעיף קטן )

למסמכי המכרז  35שבעמוד 
 מסביר מהו "רכב צד שלישי"

152.  35 5.14.5 
(2)2.3 

האוניברסיטה ו/או המשתמש 
לא יישאו בהשתתפות עצמית 

 .מכוח ו/או בגין הפוליסה

 מבקש למחוק סעיף זה
 146ראה תשובה לשאלה מס' 

 לעיל

153.  35 
5.14.5. 

(3) 

מוסכם כי הספק רשאי לקיים 
"ביטוח עצמי" אודות ביטוח 

מקיף וביטוח צד ג' רכוש 
)במפורש למעט ביטוח חובה( 
ובלבד שתנאי הביטוח העצמי 

לא יפחתו מהנדרש בסעיף 
ביטוח זה ו/או מתנאי 

הפוליסה התקנית הקבועה 
בתקנות הפיקוח על עסקי 

הביטוח )תנאי חוזה לביטוח 
. 1986-התשמ"ורכב פרטי( 

הביטוחים כאמור יקיימו את 
כל דרישות החוק ויכללו את 
התנאים הקבועים בפוליסה 

הבסיסית לביטוח רכב 
שאושרה על ידי המפקח על 

הביטוח לרבות ההרחבות 
המפורטות לעיל. הספק ידאג 

שתעודות ביטוח החובה 
המשולמות והתקפות וכן 

רישיון רכב יצורפו לכל כלי 
 רכב

 התעבורה תקנות תיקון לאור
 ניתן בעקבותיהם אשר זה בעניין
, דיגיטלית ביטוח תעודת לספק
 .בהתאם הסעיף את לתקן נבקש

 48ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

154.  36 
5.14.5. 

(5) 

הספק מתחייב להעביר לנציג 
האוניברסיטה עותק פוליסות 

 14המקיף/ צד שלישי לפחות 
יום טרם תחילת תקופת 

רכב, אלא הביטוח של כל כלי 
אם כן מבטח את כלי הרכב 

בביטוח עצמי, כמפורט להלן, 
שאז ימציא לאוניברסיטה 
אישור חתום בידי מורשה 
החתימה של הספק בדבר 

 עריכת ביטוח עצמי

נבקש למחוק את הדרישה לספק 
אמירה זו  –הצהרת ביטוח עצמי 

 מובנית כבר בסעיף. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

155.  36 
5.14.5. 

(5) 

יום" ב  14להחליף את המילים "
 "ימים 3"

 מקובל

156.  36 
5.14.5. 

(6) 

מוסכם בזאת כי על אף האמור 
בסעיף זה, רשאי הספק שלא 
לבטח את כלי הרכב בביטוח 

מקיף מפני נזק העלול להיגרם 
לכלי הרכב )למעט ביטוח רכוש 

כלפי צד שלישי כאמור לעיל(, 
זה,  בהסכםאולם כל האמור 

בדבר ביטוח כלי הרכב כאמור, 

נבקש כי סכום מיליון הש״ח 
 אין שינוי במסמכי המכרז ₪.600,000 -יופחת ל

157.  36 5.14.5 
(6) 

הסעיף:  . נבקש למחוק את1
"מובהר במפורש כי 
האוניברסיטה לא תהא 
אחראית לנזק שיגרם לכלי 
הרכב בהימצאם בחצרה ו/או 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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יחול כאילו נערך הביטוח 
במלואו בכפוף להוראות 

זה ע"י הספק, באופן  הסכם
שהאוניברסיטה תהיה פטורה 

מאחריות לכל אבדן או נזק 
שהפיצוי בגינו היה אמור 

להשתלם ע"י חברת הביטוח, 
אילו נערך הביטוח במלואו. 

מובהר במפורש כי 
מטעמה האוניברסיטה ו/או מי 

לא יהיו אחראיים לנזק שיגרם 
לכלי הרכב בהימצאם בחצרה 
ו/או בכל מקום אחר אלא אם 

זה.  בהסכםכמצוין מפורשות 
מובהר, למען הסר ספק, כי 
מימוש זכותו עפ"י סעיף זה 

שלא לערוך ביטוח מקיף 
כאמור בסעיף זה לא תגרע 

מחובתו לערוך ביטוח אחריות 
כלפי צד שלישי רכוש בגבולות 

לכלי ₪  1,000,000יות של אחר
 רכב

 בכל מקום אחר". 
 
. נבקש לעדכן את גובה הביטוח 2

 ₪  350,000ל

158.  36 
5.14.5. 

(7) 

כל  -ביטוח נהג חדש/צעיר
הרכבים בהסכם יבוטחו עם 

מרכיב ביטוחי זה, ללא תוספת 
 עלות

נבקש כי יתווסף תוספת כיסוי 
 1,200נהג חדש/צעיר בסכום של 

 אין שינוי במסמכי המכרז ש״ח 

159.  36 5.14.5 
(8) 

הספק ידאג,  -הגנה משפטית
כי במסגרת ביטוחי הרכב 
כאמור, יהא כיסוי להגנה 
משפטית לרבות ייצוגה וליווי 
ע"י עו"ד, כך שבכל מקרה בו 
יבקש משתמש בכלי רכב 
במסגרת הסכם זה, לשכור 
שירותי הגנה משפטית בקשר 
עם אירוע ביטוחי הקשור לכלי 
הרכב, יהא כיסוי עד לגובה 

כולל מע"מ(  )לא₪  25,000
וללא הגבלה כלשהי בדבר 
זהות נותן שירותי ההגנה 
המשפטית כאמור. במידה 
ויבחר המשתמש לשכור את 
שירותי ההגנה המשפטית של 
הספק, לא תהיה הגבלה בדבר 

 גובה הכיסוי

 את הכיסוי עד לגובהנבקש לעדכן 
 אין שינוי במסמכי המכרז ₪  15,000 

161.  35 
5.14.5. 

(8) 

נבקש למחוק את המשפט 
אין זה סביר כי שירותי  –האחרון 

 ההגנה לא יוגבלו בסכום כלל. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

161.  36 5.14.5 
(9) 

מובהר כי הספק פוטר את 
האוניברסיטה, עובדיה 

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

זדון. הוראת שגרם לנזק ב
סעיף זה באה להוסיף על כל 

 מבקש למחוק סעיף זה
 אין שינוי במסמכי המכרז

162.  35 
5.14.5. 

(9) 

נבקש להוסיף לאחר המילה 
״בזדון״ את המילים ״ו/או כל 
אחד מחריגי הפוליסה התקנית 

 או בניגוד להוראות ההסכם״.
 מקובל
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הוראה אחרת הכלולה בהסכם 
 זה ומיטיבה עם האוניברסיטה

163.  37 5.15.1 

האוניברסיטה תשלם תוספת 
+ מע"מ לק"מ  ₪  0.1בסך 

עבור חריגה ממכסת הק"מ 
הממוצעת השנתית לכלל כלי 
הרכב שברשות האוניברסיטה 
המופיעה בהצעה הכספית 
נספח א'. התוספת תשולם 
לחריגה במכסת הק"מ עבור 

החיוב )ממוצע כל כלי הרכב 
עבור סך כולל של הק"מ מעבר 

 (ק"מ 30,000לממוצע של 

מבקש לעדכן דמי חריגת ק"מ . 1
 +מע"מ.₪  0.20ל 

 
מבקש שחיוב חריגת ק"מ . 2

יחושב לכל רכב בנפרד ולא 
 לפי ממוצע כולל.

 אין שינוי במסמכי המכרז

164.  37 5.15.1 
נבקש להגדיל את דמי חריגת 

 אין שינוי במסמכי המכרז +מע"מ₪  0.15הקילומטרים ל

165.  37 5.15.1 
יש לשנות את דמי החריגת ק"מ 

 15%ומעל ₪  0.18ל  0.10 –מ 
 ₪ 0.45מדרגת הק"מ יעלה על 

 אין שינוי במסמכי המכרז

166.  37 5.15.2 

בסוף כל שנה תבוצע בדיקת 
ק"מ לכל הרכבים המוחכרים. 
חישוב ק"מ יבוצע בתחשיב 

במידה ("בשיטת פול")כולל 
וימצא כי סך כל הק"מ 

 30,000המצטבר גבוה מסך של 
ק"מ תשלם האוניברסיטה 

 5.16.1בהתאם לאמור בסעיף 
 .לעיל

 
מבקש להגדיר שרכבים אשר . 1

ממכסת  20%יחרגו מעבר ל 
הק"מ יצאו מחישוב הפול 

 ויחויבו בחריגה.
 
נבקש הפרדה בנושא פול . 2

הרכבים בין מכוניות פרטיות 
 למסחריות

 
יש לתקן את מספר הסעיף . 3

בשורה האחרונה )צריך להיות 
5.15.1) 

 

 :2-ו 1עבור סעיפים 
 

  אין שינוי במסמכי המכרז
 

 :3עבור סעיף 
 

 מקובל. מדובר בטעות סופר.

167.  37 5.15  

אבקש להוסיף לסעיף זה את תת 
 הסעיף הבא:

"מובהר כי אם מסיבה כלשהי 
הספק לא יערוך את חישוב 
הקילומטרים אחת לשנה, לא 
יהא בכך כדי למנוע ממנו לבצע 

אחר ולא  חישוב זה בכל מועד
יהיה בכך כדי לגרוע מזכויותיו 
לקבל דמי חריגת קילומטרים 

 בהתאם להוראות הסכם זה."

 מקובל

168.  37 6.1.1 
 ולמסור לספק מתחייב הספק

 שהוזמן הרכב את למזמינה
המערכות,  כל על המזמינה ע"י

 לפי וההתקנים האביזרים
 שיפורט כפי -המזמינה  דרישת
 ההזמנה, כהגדרתו בטופס

 רכב להיות על הרכבבהסכם. 
 זה במסמך כהגדרתו חדש

 למפרט בהתאם תקין ובמצב
 או פגם, גלוי וללא הטכני

 ימים 45תוך  נסתר וזאת
 ממועד הנספרים קלנדריים

 מאושרת הזמנה הוצאת
 הוסכם כן אם לספק, אלא

 הצדדים בין אחרת

נבקש להוסיף בסוף הסעיף 
למפרט  2״בכפוף לאמור בסעיף 

 ״.השירות לעיל
 מקובל

169.  37 6.1.1 

להוסיף שזה למעט נבקש 
איחורים שעילתם אינה תלויה 

 בספק. 
להוסיף שעם קבלת הרכב  נבקש

תיחשב האוניברסיטה כמוותרת 
ל כל טענת אי התאמה ו/או ע

 ברירה, למעט פגם נסתר.
 מקובל
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171.  37 6.1.2 

 ובכתב טלפונית יודיע הספק
 מוכן הרכב היות על למזמינה
 לא וזאת כאמור למסירה

 מועד לפני ימים יאוחר משבוע
 המסירה

משבוע ימים נבקש לשנות 
  ליומיים לפני מועד המסירה

 אין שינוי במסמכי המכרז

171.  37 6.1.3 

 מוכנות על ההודעה לאחר
 הרכב למסירה, יימסר הרכב

לכל  ימים שבוע תוך הספק ע"י
 ההפעלה משך היותר )ספירת

בפועל(  הרכב מקבלת תחל
 המזמין בין שיתואם במקום

 מלווה יימסר לספק. הרכב
 רכב, שיהיה מסירת בטופס

בהתאם לפרוטוקול המסירה 
 להלן 6.1.4האמור בסעיף 

ספירת תקופת השכירות נבקש ש
תתחיל עם מסירת הרכב בפועל 

ימים ממועד ההודעה  Xולא תוך 
 שהרכב מוכן.

 מקובל

 נלקח בהם הבהרה: במקרים 6.1.6 37  .172
 או תאונה בשל הקבוע הרכב
חניה  למגרש אחר אירוע
 בהוראת החניה במגרש ונשאר

 גם חליפי רכב יינתן המשטרה
 הקבוע לזוכה הרכב מתן ללא

 הקבוע הרכב של שחרורו עד

מה זה בדיוק נבקש להבהיר 
מצבים בהם )"אירוע אחר"?  

 –החרימה המשטרה את הרכב 
השוכרת היא זו שצריכה לשאת 
בכל העלויות הנגרמות לרבות 

 .(רכב חליפיעלויות של 

אירוע אחר הינו אירוע חריג 
שאינו בשל הפרת הוראות 

 הסכם זה או נהיגה בניגוד לחוק

173.  37 6.1.6 

נבקש להבהיר כי בנסיבות בהן 
כלי הרכב מוחרם בשל הפרת 
הוראות הסכם זה או נהיגה 

יישא הלקוח  –בניגוד לחוק 
במלוא הוצאות הספק בקשר עם 

 מקרה זה. 

משפטית מקובל אלא אם יוכח 
 אחרת

174.  38 6.1.7 

 מהמזמינה יקבל הספק
 תדלוק התקן להתקנת הרשאה

 המתדלק מול ויתאם ממוחשב
 את המזמינה המורשה של

 לפני שיהיה ההתקנה מועד
 המסירה. הוצאות מועד

התדלוק )אם  מערכת התקנת
 המזמין על יהיו כאלה( יחולו

השוכרת נבקש להוסיף כי 
מתחייבת להודיע בכתב לספק 

על סיום תקופת השכירות הדלק 
של כל אחת מהמכוניות 

 המושכרות

 מקובל

175.  38 6.1.7 

נבקש להוסיף כי האוניברסיטה 
תהיה אחראית לפרק התקנת 
התדלוק ולשאת בכל ההוצאות 

 הנלוות. 
 מקובל

176.  38 6.2.2 

 בו כשאין לספק יוחזר הרכב
 מעבר פגם או ליקוי, נזק כל

 המזמינה דיווחה עליהם לאלה
ההשכרה,  תקופתבמהלך 

 המתאים במצב וכשהוא
 וסביר רגיל לשימוש

השוכרת נבקש להוסיף כי 
מתחייבת להחזיר את המכוניות 
המושכרות כשהן ריקות מכל חפץ 
השייך לשוכרת, במצב טוב 
ותקין, כפי שקבלה אותן, 

מוש יבהתחשב בבלאי עקב ש
 .סביר בלבד במכוניות המושכרות

 מקובל

 

177.  37 6.2.3 

 הספק יחתים ההחזרה במעמד
 טופס על המזמינה נציג את

 שיוסכם רכב, בנוסח החזרת
 בין הצדדים

נבקש להוסיף בסוף הסעיף כי 
תחויב בדי השבה  האוניברסיטה
ש״ח בגין   1,200לקדמות בסך 

אם נזקים שיאותרו בכלי הרכב. 
כי נעשה ברכב  לספקיתברר 

שימוש בניגוד להוראות 
 תשלם /פוליס התקניתההסכם

עם דרישתה  האוניברסיטה לספק
את מלוא הנזקים, ההפסדים, 

 והוצאות שיגרמההעלויות ו
 לספק.

 30ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל
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178.  38 6.2.4 

 ואישורו הספק הודאת עם
 שהוחזר, יפיק הרכב לתקינות

 החזרה אישור למזמינה הספק
 הספק אישור אשר יכלול את

 לעיל האמור לכל

להבהיר שאישור ההחזרה  נבקש
יכיל את הליקויים ברכב אשר 
ניתנים לבדיקה ראשונית שאינה 
מקצועית. בכל מקרה הבדיקה 
המחייבת והחיוב על פיה, יהיו רק 
לאחר בדיקת שמאי מטעם 

 הספק.

 121ראה תשובה לשאלה מס' 
  לעיל

179.  38 6.2  

תת את לסעיף נבקש להוסיף 
 הסעיף הבא: 

 המבלי לגרוע מהתחייבות״ .1
בזאת  מההנ"ל מסכי

כי במידה ולא  האוניברסיטה
 לספקחזיר את כלי הרכב ת

כאמור, במקרה בו יבוטל 
, או מכל סיבה שהיאההסכם 

יהא , החכירהעם תום תקופת 
לתפוס את כלי  הספק רשאי

, בין והרכב ולהחזירם לחזקת
בדרך של התנעתם ונסיעה 
בהם ובין בכל דרך חוקית 

וזאת  מצא לנכוןיאחרת ש
לי שיידרש לתת כל הודעה מב

הוצאות נוספת לאוניברסיטה. 
 הספקתפיסת כלי הרכב ע"י 

יוחזרו ע"י  במקרה זה
, מיד עם לספק העירייה

דרישה וכנגד חשבונית מס 
 .כדין

בהחזרת כלי הרכב ימצאו  אם .2
 האוניברסיטהחפצים,  בו

, הלקבלם לחזקת תמתחייב
. היה הספקמיד עם דרישת 

כן שה תעלא  האוניברסיטהו
ימים ממועד הדרישה,  7תוך 

 האוניברסיטהבזאת  תמוותר
על כל טענה בגין נזק או הפסד 

או הוצאה בקשר לחפצים 
 "אלה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז .1
 

 מקובל .2

 מטעם שקיבל מי או המזמינה 6.4 38  .181
 לשימושו, יהיו רכב המזמינה

 בכל רכב בכלי להתקין רשאים
 של החכירה תקופת עת במהלך

 דרישתו, אביזרים ועפ"יהרכב, 
רשימת  זה ובכלל תקוניםיומ

 המצ"ב תקוניםיהמ

נבקש כי כל התקנה תבוצע בכפוף 
 מקובל לקבלת אישור הספק. 

181.  38 6.4.1 

על מי נבקש להבהיר  .1
האחריות לפרק את 

 ההתקנות? 
נבקש להוסיף שיבוצעו בכפוף  .2

להסכמת הספק ובאישור 
 בכתב.

 באחריות האוניברסיטה .1
 

 מקובל .2

182.  39 6.4.4 

 בעלויות תישא המזמינה
המתקנים והתקנתם בלבד 

אלה אם כן מופיעים בסעיף 
מלבד עלויות התקנת  -8.11

 התקן תדלוק

נא הבהירו את ההפניה לסעיף 
 שאינו קיים.  – 8.11

 מדובר בטעות סופר.
 8.1.1ההפניה הינה לסעיף 

למסמכי  40-41שבעמודים 
 המכרז.

183.  39 6.5.1 
 תחויב והאוניברסיטה במידה

עבור תשלום לצד ג' בגין 
 חלופי, תנאי שימוש ברכב

לחשבון כביש אגרה לא ניתן 
לצרף אסמכתאות, החיובים 
עוברים בקובץ. וגם לא טופס 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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 מסירת יהיה החשבון לתשלום
 אסמכתא בצירוף חשבונית

מהגורם המחייב )לדוגמא 
כביש האגרה, מ"י רשות 

 מסירה טופס מקומית( ובנוסף
 ע"י חתום חליפי רכב ואיסוף

 הנהג

לכן נבקש לעדכן את   מסירה
  הסעיף

184.  40 6.5.4 

הסבת דוחות )משטרה, חניה, 
או כל  6איכות הסביבה, כביש 

הספק יסב את  –דו"ח אחר( 
הדוחות הנ"ל ע"ש 

האוניברסיטה, הסבת דוחות 
על שם האוניברסיטה לרכבים 

חלופיים תדווח לקצין 
התעבורה של האוניברסיטה 

ימי  14 -בכתב לא יאוחר מ
לדיווח  .עבודה מיום ההסבה

יצורף טופס קבלה ואיסוף 
ע"י הנהג.  אשר נחתםהרכב 

לאוניברסיטה תהא הזכות 
לדרוש מהספק להסב חלק 

מהדוחות ישירות ע"ש 
המשתמש, הספק יסב את 

מו על שם הנהג, הדוחות בעצ
כפי שיופיע ברשימה שתימסר 

לו מבעוד מועד על ידי 
האוניברסיטה. הסבת הדוחות 

תיעשה ללא עלות וללא דמי 
 ניהול/טיפול לאוניברסיטה

מע"מ בגין ₪ +  45מבקש להגדיר 
הסבת דוחות ו/או כבישי אגרה 

 )לכל חשבונית(
 אין שינוי במסמכי המכרז

185.  40 6.5.4 

נבקש למחוק את הטקסט 
שמתחיל בשורה הרביעית במילה 
״לאוניברסיטה״  ועד סוף הסעיף 

אין אפשרות להסב דוחות  –
 משטרה ישירות על שם נהגים. 

 מקובל

186.  40 6.5.4 

יש לתקן סעיף זה מאחר ולא ניתן 
או  6להסב תשלומים בין כביש 

נתיבים מהירים ובנסיבות אלה 
הספק יישא בתשלום ויחייב את 
האוניברסיטה בהתאם לתעריף 
לקוח מזדמן בתוספת דמי שירות 

 ש״ח  25של 

 אין שינוי במסמכי המכרז

187.  40 6.5.4 

יוצא במקרה כזה –הסבת דוחות 
מייל מהמערכת על כל הסבה, 
אולם לא ניתן לשלוח טופס קבלה 

 ואיסוף חתום על ידי הנהג. 

 185ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

188.  40 6.5.4 

לא ניתן לעדכן קצין תעבורה ניתן 
אקסל לדוחות  להפיק דוח

 שנקלטו בחודש עוקב
נבקש להבהיר כי אנו לא מיידעים 
את השוכרת אודות ההסבות! + 

מבצעים הסבות ישירות ע"ש לא 
הנהג המשתמש אלא ע"ש 

שכור רשאי השוכרת בלבד! ה
 לבצע הסבה על שם הנהג.

 185ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

189.  40   

  6.6 להוסיף סעיף חדשנבקש 
 כדלקמן: 

"ארע מקרה של תאונת דרכים, 
אובדן או גניבה לכלי הרכב, 
תודיע על כך לספק מיד 

האירוע לכשייוודע לה אודות 
וזאת באמצעות טופס מתאים 
לכך ותדווח לרשויות כפי הנדרש 

 על פי דין.

בכל מקרה של אירוע כאמור, 
מתחייבת האוניברסיטה שלא 
למסור לצד ג' ו/או לכל אחד אחר 
כל הודאה, הצעה, הבטחה, 
ויתור, פשרה ו/או תשלום, או 
למסור מידע )פרט למידע שיש 

 מקובל
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למסור על פי דין( בקשר לאירוע 
הרכב היה מעורב בו במישרין ש

או בעקיפין. האוניברסיטה 
תרשום את שמות העדים לתאונה 
וכתובותיהם, פרטי הרכב 
המעורב בתאונה והביטוח בגינו 
וכן את פרטי הצדדים לתאונה. 

 הספקשתף עם ת האוניברסיטה
פעולה בכל הנוגע לתביעת צד ג׳ 
ולא יעשה פעולות מול צד ג׳ ללא 

הביטוח  תיאום מראש עם חברת
האוניברסיטה  הספק.של 

מתחייבת לשתף פעולה עם הספק 
ובמקרה הצורך עם המבטח של 
צד ג' במתן כל סיוע ומידע 

 הנדרשים בקשר לטיפול בעניין."

191.  40 7 

כמענה לדרישות הטכניות על 
המציע לצרף את הנתונים 

 :והמידע הנדרש כדלקמן
 

 המוסכים רשימת 7.1
 לדרישות בהתאם המורשים
 .בנספח הטכני המופיעות

 
 שירות מערכת תיאור 7.2

 מעקב יכולת לרבות הלקוחות
 פתוחות, יכולת תקלות אחר

 השירות לרמת ובקרה מעקב
 המערכת )נתונים וזמינות

היסטוריים(, הפקת דוחות, 
 וכו'. SLAניהול 

 

נא הבהירו אם על המציעים לצרף 
מסמכים אלו במענה להצעה 

עיפים מאחר ואינם  מופיעים בס
 ו להזמנה להציע הצעות.7 6

הנתונים והמידע הנדרשים 
האמורים בסעיף זה יימסרו 

 לאוניברסיטה רק לאחר הודעת
 הזכייה למציע/ים

פרק זה מגדיר את הקבוצות  8 40  .191
השונות בהם נדרש הספק 
להגיש את הצעתו. בכל קבוצה 
מפורטות הגדרות כלי הרכב 
ובנוסף ישנן הגדרות 

 המחייבות את כל הקבוצות. 
 

אין האוניברסיטה מתחייבת 
 לחכור כלי רכב מכל קבוצה. 

 

נבקש להבהיר שהרכבים ימסרו 
כך כל עוד הרכבים מגיעים כך 

במידה ורכב לא מגיע . מהיבואן
עם אחד האביזרים ויש תשלום 
עבורו האוניברסיטה תשלם על 

 התוספת

 מקובל

192.  40 8 

יש לשנות סעיף הנ"ל לגבי 
המתקונים כי כיום הרכבים אינם 

.מגן שמש אחורי 1מגיעים עם : 
 נגלל 

ורדיו דיסק רוב הרכבים כיום 
 מגיעים עם מערכת מולטמדייה
המובנית בתוך הרכב הנתמכת 

ע"י בלוטוס ולא ניתן גם להתקין 
 בהתקנה מקומית

 מקובל

193.  41 8.1.2 

צבע הרכב שיסופק הינו 
ממגוון היבואן. במידה ולספק 

יציין זאת באופן  –התנגדות 
ברור ע"ג המפרט. בידי 
המזמינה הזכות לדרוש כל 
צבע שבידי היבואן מהספק 

 .ללא תוספת תשלום

שהיבואן גובה למעט צבעים 
עבורם תוספת תשלום שאז תישא 

 האוניברסיטה בעלות זו.
 מקובל
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194.  41 9.1-9.4 

היה ובמהלך תקופת  9.1
ההסכם יוחלף דגם של 
יבואן שהוצע במסגרת 
המכרז, בדגם בעל שם 

מסחרי זהה, יהיה הדגם 
הנכנס תחליף זהה לזה 

 היוצא לרבות המחיר.
                  

תחפוץ המזמינה להזמין  9.2
שאינו  דגם של יצרן רכב

 יצרני הרכבברשימת 
דגם של  תשהוצעו )לרבו

רכב היברידי(, תוכל 
לעשות זאת תוך שיוך 

ת הרכב דגם זה לקבוצ
ומחיר  הרלוונטית

השכירות החודשי יהא 
 בהתאם לנוסחה הבאה:

 
מחירו המלא של הדגם 
בהתאם למחירון יבואן 

שכירות  תעריףרשמי * 
שי המשוקלל חוד

בקבוצת הרכב באחוזים 
משופר = מחיר חודשי 

 בש"ח.
                                                                

יחפוץ המציע הזוכה  9.3
להציע למזמינה דגם 

נוסף של יצרן רכב אחר 
שאינו מפורט בטופס 

ההצעה הכספית למכרז, 
 יצרני לרשימתמעבר 
 בטופס המפורטים הרכב

, למכרז הכספית ההצעה
יוכל לעשות זאת ובתנאי 

שהדגם המוצע יהיה 
 תואם לקבוצה הרכב.

                                                                        
יופסק יבוא של דגם  9.4

שהוצע במכרז ע"י 
היבואן ואינו נימכר עוד 

לציבור הרחב, יציע 
הספק הזוכה דגם חליפי, 

אפיינים הדומים בעל מ
ך ילקבוצה לה הוא שי

שעלות שכירתו החודשית 
אינה עולה על זה של 

הדגם ששיווקו הופסק 
 ע"י היבואן.

 

נבקש כי בכל מקרה שהוחלף 
דגם, הדגם יתומחר בנפרד 

 בהסכמת הצדדים.

בנוגע לנוסח ההצעה הכספית, נבקש כי 
ככל והאוניברסיטה תבקש 
להזמין דגם אשר הספק לא 
הגיש בגינו הצעה, אז הוא 
יתומחר בנפרד בהסכמת 

 הצדדים. 

 אין שינוי במסמכי מכרז
 

בנוסף, ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל. 2

195.  41 9.1 

הבקשה איננה מקובלת בהנחה 
מחיר מחירון יעלה אנחנו 
מבקשים מנגנון העלייה יהיה לפי 

בנוסף במידה ומחיר הרכב  100%
יורד לא ניתן להפחית משכירות 
החודשית בנוסף  שבחודשי ינואר 
בתחילת כל שנה קלאנדרית ישנם 
שינויים בצור של הרכב כגון נפח 
 מנוע וזה נחשב דגם חדש לכל דבר  

 שינוי במסמכי המכרז אין

196.  41 9.2 

לא ניתן לשייך רכב היברידי 
לאותה קטגוריה של רכב בנזין או 

 / דיזל אין אותם הנחות / גרט
 מחיר מחירון הרכב שונה

 אין שינוי במסמכי המכרז

197.  41 9.4 

נבקש להבהיר כי אנחנו נבצע את 
 השיוך לקבוצה.

השיוך לקבוצה מתבצע בהתאם 
 של הדגםלמחיר מחירון יבואן 

198.  41 10.1 

המזמינה תוכל לסיים את תקופת 
 36ההתקשרות טרם הסתיימו 

חודשים, ולהחזיר לספק 
הזוכה כלי רכב שברשותה 

מכלי הרכב  10%נבקש כי החזרת 
חודשי שימוש  12תהיה לאחר 

ולכלי רכב שעלותם בעת הרכישה 
 ₪. 165,000 -היתה מתחת ל

 אין שינוי במסמכי המכרז
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199.  41 10.1 

כלי רכב  2בכמות של עד 
ממצבת כלי רכב של המציע 

הזוכה הנמצאת בראשות 
המזמינה בנקודת הזמן ללא 

 .קנס

 בקש לבטל סעיף זהנ

 אין שינוי במסמכי המכרז

211.  42 10.2 

היה ויוחזרו רכבים ביוזמת 
המזמינה טרם סיום המועד 
מעבר לכמות שנקבעה, ולא 
עקב תקלות חוזרות או אובדן 
מוחלט או גנבות תפצה 
המזמינה את הספק המציע 
בתשלום חודש דמי שכירות 

 (מלאה או חלקית)בגין כל שנה 
שנותרו עד לסיום תקופת 

 .ההסכם שנקבע

יום  30מבקש להוסיף הודעה 
החזרת רכב  ןבכתב בגימראש ו

 מוקדמת כאמור

ההודעה תמסר לספק ע"י 
ימים מראש  14האוניברסיטה 

ובכתב בגין החזרת רכב 
 מוקדמת

211.  42 10.2 

נבקש לשנות לפי : במידה ורכב 
חוזר בשנה הראשונה לעסקה 

 יוגבה שלושה תשלומי שכירות .
בשנה השנייה לעסקה יוגבה שני 

 תשלומי שכירות .
לעסקה יוגבה בשנה השלישית 

 תשלום אחד .
הקנסות ₪  165000לרכבים מעל 

ועם התראה של  5.4.2יועמדו על 
 ימים 30הודעה מוקדמת של 

 אין שינוי במסמכי המכרז
 

בנוסף, ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל. 200

212.  42 11.1 
בתום תקופת השכירות 
המלאה של כל רכב תינתן 
אפשרות למזמינה או למי מבין 
עובדיה, לפי החלטתה, לרכוש 
את הרכב לאחר הפחתה של 

לפחות ממחיר מחירון  %15
הרכב עפ"י מחירון יצחק לוי 

במועד סיום  (,לרכב מליסינג)
 השכירות כמו שהוא. 

מבקש למחוק את המילים 
 מקובל שבסוגריים

213.  42 11.1 

יש להחליף את המילים ״)לרכב 
מליסינג(״ במילים ״)ללא 

נבקש  15%ובמקום הפחתות(״. 
 . 11%לרשום 

 202ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

214.  
44- 

48 
אמנת שירות 

(SLA)  

נבקש להוריד את גובה הקנסות 
 בגין פיצוי : 

עדכון פרטי משתמש במערכות  .1
 יש להוריד קנס זה הכל -מידע 

תלוי במזמין אשר מעביר את 
הנתונים לספק לכן לא ניתן 

 לדרוש קנס זה .
תלוי בנסיבות של  –הפניית רכב  .2

אותו רכב זה אינדיבידואלי לכל 
מקרה לפיכך יש להוריד את 

 הקנס .
 –זמני השהייה במוסכים  .3

דורשים להוריד סעיף זה ואת 
הקנס כי במידה ורכב נלקח 

למוסך בבוקר ועד לאותו היום 
יסופק  16:00חזר עד לשעה  לא

רכב חליפי עד ליציאת הרכב 
הקבוע מהמוסך ללא התחייבות 

 . 12:00עד לשעה 
מבקשים  –אספקת רכב חליפי  .4

להוריד קנס זה כי ברכב חליפי 
אין כל  המתקונים אשר 

הותקנו על רכב חדש מיבואן 
לא ניתן להתחייב וסעיף זה 

 הינו מהותי מאוד 
אי עמידה במסגרת הזמן  .5

 5 -ו 1,2,3עבור סעיפים 
אין שינוי במסמכי  –בשאלה
 המכרז

 
 מקובל -בשאלה 4עבור סעיף 
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 –שהגדר עבור מענה טלפוני 
 להוריד סעיף זה

215.  
44- 

48 
אמנת שירות 

(SLA)  

נבקש  שדרישת הפיצוי באמנת 
ע השירות  תחול רק החל מהאירו

הרלוונטי השלישי בשנה 
 קלנדרית[.

 אין שינוי במסמכי המכרז

216.  
44- 
 טבלת פיצויים 3 47

מבקש להפחית פיצוי ל  – 1מס"ד 
100 ₪ 

מבקש לבטל את  -  2מס"ד 
הקנס, בדר"כ זמני 
ההמתנה במוקד השירות 

דקות,  4-5לא עולים על 
אך ישנם זמני עומס 
חריגים שבהם זמן 

 ההמתנה ממושך יותר.
מבקש להפחית את  – 3מס"ד 

 ₪. 100הפיצוי ל 
יש לבטל את הקנס.  – 4מס"ד 

טיפול שגרתי ייקבע לפי 
לו"ז הספק ובאחריותו. 
הנהג המשתמש אחראי 
רק על עדכון הספק לפני 
מועד טיפול. טיפול 
בתקלה משביתה יטופל 

 מיידית.
יש לבטל את הקנס.  – 5מס"ד 

ככלל, הרכבים מטופלים 
במוסכים בסביבת הרכב 
או הנהג המשתמש אך 
אם קרה מקרה חריג 

רת, אין לחייב שנדרש אח
 קנס.

יש לבטל את הקנס.  – 6מס"ד 
טיפול ברכבי ליסינג 
במוסכי יבואן לא 
מתבצע ע"פ שעתון יצרן 

 או לפי סיום יום עבודה.
במקרה של איחור כאמון 
הספק יספק 
לאוניברסיטה רכב חליפי 

 אך ללא קנס.
יש לבטל את הקנס.  – 7מס"ד 

יכולים בהחלט לקרות 
מצבים חריגים כגון 

רים רחוקים שגרר באזו
או ניידת יאחרו מעבר ל 

שעות, כמובן במקרים  3
 יוצאים מן הכלל.

יש לבטל את הקנס.  – 9מס"ד 
רכב חלופי יסופק כאמור 
ע"פ קבוצת הרכב 
המוחלף, למעט רכבים 

מקומות ויותר  7בעלי 
בתקופות העומס כמו 

  :11-12 -ו 1-9עבור מס"ד 
 אין שינוי במסמכי המכרז

 
 

 :10עבור מס"ד 
 מקובל
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 אוגוסט.-יולי
מבקש להוסיף לאחר  – 10מס"ד 

המילים: "ובסופי שבוע 
"למעט יום  –וחגים" 

 כיפור".
יש לבטל את הקנס.  – 11מס"ד 

ע"פ חוק, אין חובה 
להחזיק בהעתקי רישיון 

 וביטוח בתוך הרכב.
יש לבטל את הקנס.  - 12מס"ד 

רכב לאחר טיפול או 
תיקון לא תמיד יימסר 

 אחרי שטיפה.

217.  48 4 

הפסקת התקשרות בגין הפרה 
 יסודית

נבקש כי כל הפסקת התקשרות 
בהתאם לאמור בסעיף זה תעשה 
בכפוף למתן הודעה מוקדמת 
מראש ובכתב של ארבע עשרה 

( ימי עבודה שבמהלכה לא 14)
 תוקנו ההפרות הרלוונטיות. 

 מקובל

218.  48 4 

סעיף לא ברור, מבקש  – 4מס"ד 
 הבהרה

הפסקת התקשרות הסעיף בדבר 
בגין הפרה יסודית של אמנת 
השירות רשום בצורה מאוד 

 ברורה.

219.  
44- 

48 
4 

נבקש למחוק את כלל האמור 
תחת פיצויים מוסכמים. במערכת 
יחסים כדוגמת מערכת היחסים 
הנדרשת כתוצאה מהתקשרות זו 

 אין מקום לפיציים וקנסות.

כמו כן נבקש למחוק את האמור : 
מידית, לבטל את ההסכם 

בהתאם לשקול דעתה הבלעדי 
 והמוחלט, ולחלט את הערבות.

 אין שינוי במסמכי המכרז

211.  

52-
5
3 

 נספחי ו׳

תצהיר לפי חוק עסקאות 
 גופים ציבוריים

נבקש כי נוסח נספחים אלה יהיו 
כמקובל על ידי רשות המיסים אף 
אם אינם זהים לחלוטין לנוסחים 

 המצורפים למכרז. 

 מקובל
שימו לב לשורה האחרונה 

"כתחליף  –האמורה בנספח 
למילוי הנספח ניתן להגיש 
 אישור מקורי או העתקו"

 נספח ו׳ 54  .211

מאחר  2נבקש למחוק את סעיף 
ואין זה רלוונטי מי הם כלל 
מורשי החתימה אצל הספק, אלא 
רק מי הם מורשי החתימה לצורך 

 . 4המכרז ועניין זה כלול בסעיף 

 במסמכי המכרזאין שינוי 
בנוסף, ראו תשובה לשאלה מס' 

 לעיל. 210

 נספח ו׳ 54  .212
נבקש כי נספח זה יוגש על גבי 

 נייר פירמה של משרד עו״ד ידוע. 
 210ראו תשובה לשאלה מס' 

 לעיל.

213.  59 
הגדרות 

המחירים 
 והתעריפים

 הסכם ההתקשרות -נספח ט' 

 – השכירות תעריפי הגדרות
 ביחס להלן להערותינו בהמשך

 הגדרות כי נבקש ההצעה לנוסח
 כך בהתאם יעודכנו אלה

 ולא ספציפיים לדגמים שיתייחסו
 .רכב לקבוצות

 לעיל 2ראה תשובה לשאלה מס' 
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214.  59 2 
נבקש כי "המדד היסודי" יהיה  

המדד הידוע בעת מסירת כל 
 מכונית מושכרת.

 אין שינוי במסמכי המכרז

215.  60 4.2 

לאוניברסיטה בלבד שמורה 
להאריך את תקופת האופציה 

ההתקשרות בשתי תקופות 
 12 עד נוספות, כל תקופה בת

חודשים, אשר לא תעלנה 
בסה"כ, יחד עם תקופת 

 60ההתקשרות הראשונה, על 
חודשים )להלן: "תקופת 

האופציה"( והכל בהתאם 
 זה למפורט בהסכם

נבקש כי מימוש תקופת האופציה 
 תותנה באישור הספק. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

216.  60 4.4 

מובהר, כי במקרה של פקיעת 
ההסכם או ביטולו ובכפוף 
לזכותה של האוניברסיטה 

 23לתת הודעה בהתאם לסעיף 
 החכירהלהלן, תימשך תקופת 

לגבי כל כלי רכב, עד לסיומה 
לעיל, וכל  4.3בהתאם לסעיף 

 על נספחיו הוראות ההסכם
יישארו בתוקפן ביחס לאותו 

 המחויבים, בשינויים כלי רכב

 אינה ברורה. 23ההפניה לסעיף 

הסעיף יתוקן כך שבמקום 
ההפניה תהיה  23הפניה לסעיף 

 19לסעיף 

217.  60 4.5 

מובהר, כי על הספק להיות 
ערוך לספק רכבים בהתאם 
לדרישת האוניברסיטה מיד 

עם תחילת תקופת ההתקשרות 
כאמור, ובלבד שאוניברסיטה 

 45הזמינה את הרכבים לפחות 
לפני המועד  קלנדרייםימים 

המבוקש להעמדת הרכב, 
למפרט.  2.1.1כמצוין בסעיף 

במקרה שהספק לא יוכל 
לעמוד במועד בשל עיכוב מצד 

יבואן הרכב, יעמיד הספק רכב 
שעות )מרגע  48גישור תוך 

הגשת טופס בקשה לרכב 
גישור שיסופק ע"י הספק( 

מהרכב  זהה או מיטבהברמה 
שהוזמן, ובהתאם לאישור 

הבטיחות בתעבורה של  קצין
 האוניברסיטה

לאחר המילה ״הרכב״ בשורה 
הרביעית יש להוסיף את המילים 
״או מכל סיבה אחרת״ )כפי 

 2.1.2הנוסח המקביל בסעיף 
 למפרט(.

במפרט יתוקן  2.1.2סעיף 
והמילים "או מכל סיבה אחרת" 

 יימחקו

218.  60 4.5 

נבקש להבהיר כי רכב הגישור 
יהיה ברמה דומה לרמת הרכב 
הקבוע ככל הניתן, ואולם לא 

 יהיה רכב חדש. 

 36ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

219.  60 4.5 
נבקש להבהיר כי רכב הגישור 
יסופק אך ורק ככל שהרכב 
 המוזמן אינו במלאי אצל היבואן. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

221.  60 4.5 

להבהיר שהשוכרת היא . נבקש 1
זאת שצריכה להגיש למשכירה 

 טופס בקשה לרכב גישור.
. נבקש להבהיר כי הרכב יהיה 2
מכונית פרטית, בעלת מנוע "

בנזין, המכילה חמישה מקומות 
ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה 
לנפח מנוע המכונית המושכרת 
במקומה הועמדה המכונית 
החילופית, אולם בכל מקרה לא 

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

 ."הבלעדי
. נבקש להוסיף בסיפא הסעיף כי 3

בגין מכונית הגישור תשלם 
השוכרת למשכירה סך בשקלים 
השווה לדמי השכירות החודשיים 
אשר היו משתלמים בגין המכונית 

 מקובל. 1
 
 35ראה תשובה לשאלה מס' . 2

 לעיל.
 
 35. ראה תשובה לשאלה מס' 3

 לעיל.
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המוזמנת, באופן יחסי לתקופה 
במכונית בה נעשה השימוש 

הוראות עליה כל יחולו ושהגישור 
שעניינם מכוניות פים  סעיה

 .חילופיות, בשינויים המחויבים

221.  61 6.5 

התמורה כוללת את מלוא 
התמורה כולל רווח וכל 
הוצאות הספק בקשר עם 

התחייבויותיו על פי מילוי כל 
ההסכם ובכלל זה, בגין שרותי 
התיקון, אחריות ותחזוקה של 
כלי הרכב, ביטוחים )חובה, צד 
שלישי מקיף וכל ביטוח אחר(, 
חלפים, שכר עבודה ותנאים 
סוציאליים של המועסקים על 
ידו, דמי נסיעה ותשלום עבור 
זמן נסיעה לכל המועסקים על 
ידו, הוצאות שימוש בכלי 

ה, מוסכים וכלי תעבורה, עבוד
הוצאות העמסה, פריקה, 
הובלה, מכסים, עלויות יבוא 
ושחרור מהמכס, כל המסים 
ותשלומי חובה אחרים 
המוטלים על הספק או על כלי 

 הרכב על פי טבעם

. נבקש להבהיר לעניין 1
הביטוחים כי אנו מבטחים רק 
בביטוח חובה + כיסוי נזקים 
כמפורט בהסכם על נספחיו 

 מבטחים במקיף וצד ג'.ולא 
 
בסיפא, יש להוסיף שזה למעט . 2

מיסים ו/או היטלים אשר 
מטבעם חלים על משתמש 
ברכב ולא על בעל הרכב, אשר 
יחוקקו או יועלו לאחר מועד 
החתימה על ההסכם, שאז 

 תישא בהם האוניברסיטה. 
 
להוסיף, "והכל על פי . נבקש 3

 ".המפורט בהסכם זה

מקובל בהתאם לאמור  .1
( 3סעיף קטן ) 5.14.5בסעיף 

למסמכי  35שבעמוד 
 המכרז.

 
 לא מקובל .2

 
 לא מקובל .3

 

222.  61 6.6 
בידיו כל הרישיונות ו/או 

פי כל -ההיתרים הדרושים על
דין לשם קיום התחייבויותיו 

לפי ההסכם. אם יתברר כי 
האוניברסיטה חייבת ברישום 

ו/או בהיתר ולא נמצאה 
רשומה ו/או כי אין בידיו 

כמפורט בהצהרה זו ההיתר 
לעיל, תהא האוניברסיטה 
רשאית, לפי שיקול דעתה 

המוחלט, להביא את ההסכם 
לידי סיום לאלתר או במועד 
שיקבע על ידיה והספק יהיה 

אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד 
אשר ייגרם לאוניברסיטה בגין 

אי היותה רשומה כמפורט 
בהצהרה זו לעיל ו/או בגין אי 

דין ו/או היותה בעלת היתר כ
בגין ביטול ההסכם כאמור 

ויישא, ישלם, ישפה ויפצה את 
האוניברסיטה בגין כל נזק 

ו/או הפסד כאמור, מיד עם 
 דרישתה הראשונה

נבקש להבהיר כי טרם ביטול 
ההסכם תאפשר האוניברסיטה 

 לספק לתקן את ההפרה. 

 מקובל
 

 יתוקן כדלקמן: 6.6סעיף 
המילים "לאלתר או במועד 

ידיה" יימחקו שיקבע על 
ובמקומם יבואו המילים 

הבאות: "בהתאם לקבוע בסעיף 
 להלן" 19.3

223.  61 6.6 

 נבקש למחוק את כל הסעיף.

 לא מקובל
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224.  62 7 

 האוניברסיטה מתחייבת
להעביר לידי המשתמשים 

ברכבים את ההנחיות לפיהן, 
יש  במשך תקופת השכירות

שמור על כלי הרכב באופן ל
בהם שימוש  ולעשותסביר 

 ולהשתמשבהתאם לכל דין 
באמצעי הזהירות הסבירים על 

מנת למנוע אובדן, נזק או 
קלקול לרכבים או לצד שלישי 

 כלשהו

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
המילים ״כמפורט במפרט 

 השירותים״. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

225.  62 7 

 נבקש להוסיף מס' נקודות:
השוכרת מתחייבת להנחות . "1

את המשתמשים מטעמה 
במכוניות המושכרות לשמור על 

המכוניות 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 מהמכוניות 
המושכרות על ידי רשויות 

תשפה את  האכיפה. השוכרת
המשכירה בגין כל הוצאה ו/או 

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 הוצאות משפטיות 
בהם תישא המשכירה בשל 

שהודיעה  תביעה כאמור, ובתנאי
לשוכרת על תביעה כאמור, 

אפשרה לה להתגונן מפניה ולא 
הגיעה להסכם פשרה או עסקת 

טיעון ללא הסכמתה. השוכרת לא 
תהא זכאית למכונית חילופית 

 בנסיבות סעיף זה.
השוכרת מתחייבת להודיע 

למשכירה בתוך זמן סביר אודות 
כל הליך משפטי בו מעורבות 

 המכוניות המושכרות, ולהודיע
לגורם המתאים שהמכוניות 

המושכרות הינן בבעלות 
המשכירה. השוכרת מתחייבת 

לשתף פעולה עם המשכירה 
ולהושיט לה את מלוא העזרה 

בכל הליך משפטי או אחר לשם 
הבטחת זכויותיה של המשכירה 
ולשם מניעות או הפחתת כל נזק 
והפסד העלולים לפגוע במשכירה 

ובין היתר בכל הנוגע להשכרת 
יות המושכרות והשימוש המכונ
 "בהם.

 
השוכרת מתחייבת לא לבצע . "2

 יכל שנוי במבנה או בחלק
או המושכרות המכוניות 

לרבות עקב תקונים שבהן, יבמ
קדיחה לצורך התקנת דיבורית, 

לא להוציא מהמכוניות וכן 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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כל אביזר ו/או מכשיר המושכרות 
ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים 

ת להן, וזאת בלי קבלת הסכמ
ביצעה  המשכירה מראש ובכתב.

השוכרת שינוי כאמור לעיל, 
תפצה השוכרת את המשכירה 
בגין כל נזק שיגרם לה מיד עם 

על השוכרת  איה כןדרישה. 
 לשלם למשכירה כנגד החזרת

המושכרות מצב המכוניות 
לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל 

סעד אחר לו תהא זכאית 
גרם שינוי כאמור  המשכירה.
, המושכרות המכוניותלהשבחת 

לא תהא זכאית השוכרת לתשלום 
 ".כלשהו מאת המשכירה

 
השוכרת מתחייבת לבצע את . "3

הנחיות והוראות המשכירה 
המתחייבות על פי דין, לרבות 

לעניין ביקורת בטיחות ותקינות 
ולהודיע למשכירה על קיום 

תקלות, נזקים וליקויים 
במכוניות המושכרות מיד עם 

שנגרמו כתוצאה  היוודעם, בין
 ".מתאונה ובין אחרים

 
בדוק את רשאית להמשכירה . "4

מעת לעת המושכרות המכוניות 
בתאום מראש עם השוכרת, 

 ".ר תקינותןורילב
 
. "השוכרת מתחייבת שלא 5

להשאיר את המכוניות 
המושכרות ללא אמצעי זהירות 
מתאימים ובין היתר מתחייבת 

ת והמכוניאת  שלא לעזוב
, לכל מכל סיבה שהיאהמושכרות 

ולכל פרק זמן  מרחק שהוא
על ידי יציאה מתא הנהג שהוא, 

של המכונית המושכרת, ללא 
מוש ישוללא הפעלה שמירה או 

באמצעי המיגון המותקן בה, או 
גון המותקן בה יכשאמצעי המ

אינו תקין, והשוכרת ו/או 
 המושכרת המשתמש במכונית

ידעו על כך, או היה עליהם לדעת 
או כשמפתחות המכונית על כך 

פעלה  נותרו בתוכה.המושכרת 
השוכרת כאמור לעיל, הרי שעל 
אף האמור בהסכם זה ו/או בכל 

דין, תישא השוכרת במלוא הנזק 
שיגרם למשכירה ו/או למכוניות 

 המושכרות"
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226.  62 8.2.2 

על שני המציעים הזוכים 
 48להשיב במייל חוזר תוך 

שליחתו ולשלוח שעות מיום 
את "תעריף שכירות חודשי 
באחוזים משופר" המוצע על 
ידו לטובת הזמנת דגם הרכב 

 הספציפי

שעות יוחלפו במילים  48המילים 
 ימי עסקים" 2לאחר 

 מקובל

227.  62 
9.1 

 

לאחר ביצוע הליך ההתמחרות 
לעיל,  8המפורט בסעיף 
 מציעמה תזמיןהאוניברסיטה 

 8.2.3הזוכה כאמור בסעיף 
לעיל את הדגם המבוקש 

 ,ההזמנה טופסבאמצעות 
, למסמכי המכרז א'ינספח שב

לתעריף שכירות בהתאם 
. טופס חודשי באחוזים משופר

הזמנה, ייחתם בידי נציג ה
ויועבר המוסמך האוניברסיטה 

לספק בפקסימיליה ו/או 
 בדוא"ל

בסוף השורה הראשונה, לאחר 
ש להוסיף את המילה ״המכרז״  י

המילים ״או נוסח אחר המקובל 
 אצל הספק״.

 אין שינוי במסמכי המכרז

228.  62 9.2 

כלי הרכב אשר יעמיד הספק 
לרשות האוניברסיטה, יהיו 

 השירותים בהתאם למפרט
והתנאים המפורטים בנספח 

 ימים 45ב', ויסופקו בתוך 
ממסירת הזמנה  קלנדרים

לספק, בחצרי האוניברסיטה 
 מסירת ולאחר תיאום עמה.

בהתאם למפורט  תיעשה הרכב
למפרט השירותים,  6 בסעיף
 ב'. נספח

נבקש להבהיר כי המשכירה לא 
תהיה אחראית בשום אופן 
לאיחורים במסירה שעילתם 

 ביבואן.
 מקובל

 

229.  63 9.5 

כל הוראות הסכם זה יחולו 
בשינויים לגבי רכב חלופי, 

הנדרשים, כאשר בגין התקופה 
בה תעשה האוניברסיטה 

וש ברכב חלופי, כמפורט שימ
לעיל, יהיה הספק  9.4בסעיף 

  80%זכאי לתמורה בשיעור 
בלבד מן התמורה לה היה 

זכאי בגין הרכב אשר הוזמן 
ולא סופק במועד. ההפרש 

מן התמורה,  20%בשיעור 
מהווה פיצויים מוסכמים בגין 

 .באספקת כלי הרכבהאחור 

 הסעיף לא ברור, לדעתי טעות.
לעיל  9.4הסעיף מפנה לסעיף 

 שמדבר על נושא אחר לחלוטין.
 

 מבקש למחוק את הסעיף.
בכל מקרה, לא מקובל לדרוש גם 

כפיצוי מוסכם בגין איחור  20%
במסירה וגם לדרוש קנס על 

 SLAאיחור בנספח  

יובהר כי הסעיף מדבר על רכב 
רכב חלופי. המילה גישור ולא על 

"חלופי" בסעיף תוחלף במילה 
 "גישור".

כמו כן יובהר כי הפחתת 
אינה קנס או  20% -התמורה ב

פיצוי כספי אלא מדובר בקבלת 
אחר ביצוע רכב גישור שנדרש ל

רכב הזמנה חדשה )עד לקבלת 
מכיוון שרכב  .(ליסינג שהוזמןה

הוגדר  ,הגישור אינו רכב חדש
מוד על בסעיף שהתמורה בינו תע

בלבד מגובה התעריף  80%
יום החל מהשוטף שישולם 

 קבלת רכב הליסינג שהוזמן. 

231.  63 9.5 

נבקש למחוק את הטקסט 
המתחיל במילה ״בשיעור״ החל 
בשורה השנייה ועד סוף הסעיף 
ובמקום זאת לכתוב את המילים 
״הזהה לתמורה בגין הרכב 
הקבוע״. אין זה אשמת הספק כי 
קיימים עיכובים אצל היבואן 

 ואין סיבה שהוא ייענש על כך. 

 229ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.
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231.  63 9.8 

כלי רכב  עם מסירת כל
לאוניברסיטה, תחתום 
האוניברסיטה בין בעצמה ובין 
באמצעות מיופה כוחה, על 
טופס מסירת כלי רכב, בנוסח 

' למסמכי יא נספחהמצורף כ
 המכרז

נבקש בסיפא הסעיף להוסיף: 
השוכרת תבדוק את המכוניות "

עובר למסירתן בפועל המושכרות 
לחזקתה, ועם מסירתן תחשב 

ל טענת השוכרת כמוותרת על כ
אי התאמה ו/או ברירה, למעט 

 "ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר

 מקובל

 

232.  64 11.2 
הינו  השכירות החודשי מחיר
 המחויב כחוקמע"מ  כולל

 בסיפא הסעיף יש להוסיף "
יובהר, כי דמי השכירות, לפני 
מע"מ, יהיו קבועים ולא ישתנו 
במהלך תקופת השכירות של כל 
מכונית מושכרת וזאת למעט 
שינוי הנובע כתוצאה מהצמדה 

 " למדד כאמור בהסכם זה להלן

 אין שינוי במסמכי המכרז

233.  64 11.2 
נבקש להבהיר כי ככל ושיעור 
המע״מ ישתנה, אז המחירים 

 יעודכנו בהתאם. 
 מקובל

234.  64 11.3 

מחיר השכירות החודשי בגין 
חודשי השכירות  (שלושה)3

האחרונים בתקופת השכירות 
 ,של כל אחד מכלי הרכב

ישולמו מראש עם קבלת כל 
אחד מכלי הרכב לידי 

 האוניברסיטה

 התשלומים אשרלציין ש נבקש. 1
 3ישולמו לנו מראש עבור 

 חודשי השכירות האחרונים
הם למעט אגרת הרישוי 
והביטוח, אשר ישולמו בכל 

 אחד מהחודשים האחרונים.
 
התשלומים אשר נבקש כי . 2

 3ישולמו לנו מראש עבור 
 חודשי השכירות האחרונים

בעת הזמנת הרכב ולא  ישולמו
 בקבלת הרכב. 

 אין שינוי במסמכי המכרז .1
 

נאי שהרכב נמצא מקובל בת .2
 במלאי אצל היבואן.

235.  64 11.3 

נבקש להבהיר כי המקדמה 
תשמש כבטוחה בגין התחייבויות 
האוניברסיטה והספק יהיה רשאי 
לחלט את המקדמה בכל מקרה 
בו תחוב האוניברסיטה לספק 
כספים בהתאם להוראות המכרז 
וההסכם מכוחו )לרבות דמי 
החזרה מוקדמת( ולא פרע 

במועדו. בכל מקרה בו תשלום זה 
הספק יחלט את המקדמה 
כאמור, תידרש האוניברסיטה 

ימים  7להשלים את סכומה תוך 
 מדרישת הספק.

 לא מקובל

236.  64 11.4 

יתרת מחיר השכירות החודשי 
 1בגין כל כלי רכב, תשולם בכל 

, מועד הוצאת לחודש קלנדרי
 33 -חשבוניות המס, ב

תשלומים חודשיים רצופים 
צמודים למדד המחירים 
לצרכן, וזאת החל מהחודש 
הקלנדרי השני העוקב לחודש 
הקלנדרי בו נמסר כלי הרכב 

 לאוניברסיטה

 מבקש להוסיף אחרי המילים: "
" צמודים למדד המחירים לצרכן

א יופחתו לאת המילים: "אך 
 מהתעריף הבסיסי".

 
מבקש לשנות שחשבונית בגין 

 1השכירות החודשית תופק ב 
לחודש שמיד לאחר מסירת 

 הרכב.

 מקובל
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237.  64 11.4 

וזאת החל מהחודש הקלנדרי "
השני העוקב לחודש הקלנדרי 

בו נמסר כלי הרכב 
 "לאוניברסיטה

נבקש להבהיר כי התשלומים 
 יבוצעו מראש.

  אין שינוי במסמכי המכרז
לשאלה מס' בנוסף, ראה תשובה 

 לעיל. 236

238.  64 11.5.2 

האוניברסיטה תהא רשאית 
לבטל את הזמנתה בהודעה 

בכתב לספק, לאחר שהודיע לה 
 כי חל שינוי במחיר היבואן

מבקש להבהיר שבכל מקרה של 
ביטול הזמנה כאמור, במידה 
וסופק רכב גישור עד לקבלת 
הרכב הקבוע והאוניברסיטה 
ביטלה את ההזמנה, תשלם 
האוניברסיטה בגין רכב הגישור 

 ע"פ תעריף השכרה של הספק

 מקובל

239.  64 11.5.2 

נבקש להבהיר כי זכות זו תוקנה 
לאוניברסיטה כל עוד לא רכש 

, וככל הספק את הרכב מהיבואן
שרכש כבר את הרכב, נבקש כי 
ישפה המזמין את הספק בגין 
הנזקים וההוצאות שייגרמו לו 

 כתוצאה מכך.

  במסמכי המכרזאין שינוי 

241.  64 11.5.3 

 11.5.1על אף האמור בסעיף 
לעיל, היה ויחול שינוי במחיר 
כלי הרכב בשל שינויים 
בשיעור מס הקנייה המוטל על 
כלי הרכב, לא יעודכן תעריף 
השכירות באחוזים החודשי 
המשופר שבהתאם אליו יצאה 

 .ההזמנה לספק

 נבקש למחוק סעיף זה.  

  אין שינוי במסמכי המכרז

241.  64 11.5.4 

היה המדד החדש שונה 
מהמדד היסודי, יוגדל או 
יוקטן הסכום לתשלום באותו 
יחס שבו השתנה המדד החדש 

 .לעומת המדד היסודי

נבקש להבהיר כי בכל מקרה 
התמורה לא תהיה נמוכה 

ה במסגרת עמהתמורה אשר הוצ
 המכרז )מחיר הבסיס(.

 מקובל

242.  64 11.6 

להקלת הגביה תמציא 
האוניברסיטה לספק כתב 

הרשאה לחיוב חשבון המופנה 
לבנק שלה ומאושר על ידו, 

בקשר עם כל התשלומים 
והסכומים שחייבת 

האוניברסיטה לספק על פי 
 הוראות הסכם זה ונספחיו. 

 
הספק ימציא לאוניברסיטה 

דו"ח פירוט סכומים לכל רכב 
מחיר שכירות בנפרד, למעט 

, שבכוונתו לגבות חודשי
מהאוניברסיטה באמצעות 

כתב ההרשאה לחיוב חשבון, 
והסכומים שפורטו בדו"ח יגבו 

 30בפועל על ידי הספק כאמור, 
יום לאחר המצאת הדו"ח 

 לאוניברסיטה

דמי ההחזר/התקנות/מקדמות 
הן  –דינם כמו חשבונית שכירות 

עוברות אוטומטית לחיוב 
בהוראת קבע ואין בגינם שום דוח 

 ה.יאישור לפני גביל

  אין שינוי במסמכי המכרז

243.  64 11.6 

בפסקה הראשונה  -נבקש הבהרה
רשום שכל התשלומים ייגבו 
בהרשאה, בפסקה השנייה רשום 

 .45שרק הדמ"ש והשאר שוטף +

בסעיף לא מוזכרת גבייה של 
 45שוטף+

244.  65 11.8.1 

 0.18א. דמי חריגת ק"מ יהיו לפי  דמי חריגת ק"מ
 ₪ 

נבקש  -  א האמור בסעיף. לאור ב
  15%שגם כלי רכב שחרג במעל  

מעבר לק"מ המוזמן בנספח 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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ההזמנה יצא מהפול ותשלום 
מהמוזמן  15%החריגה מעל 

 אג'. 40יהיה 

245.  65 11.9 
יש להוריד סעיף הנ"ל לא ניתן  תשלומים שוטפים

לשלם תשלום דמי שכירות 
 חלקית

 המכרזאין שינוי במסמכי 

246.  65  

אין התייחסות לתנאי תשלום  
 עבור תשלומים שוטפים

 11סעיף התמורה מפורט בסעיף 
לנספח ט' )הסכם ההתקשרות( 

 למסמכי המכרז 63-64עמ' 
בנוסף, ראה תשובה לשאלה מס' 

 לעיל. 236

247.  66 13 

 רק במקרה בו מוסכם בזה, כי 
האוניברסיטה אחרה בתשלום 
 מחיר השכירות החודשי

יום  15לתקופה שעולה על 
לאחר שקיבלה התראה בכתב 
על האיחור כאמור, ולא תיקנה 

יום  15את ההפרה בתוך 
, יהא מקבלת ההתראה בכתב

לסיים את תקופת  רשאיהספק 
ולבטל את תוקפו של  החכירה

הסכם זה בהודעה בכתב 
יום מראש,  30לאוניברסיטה 

והאוניברסיטה תהא חייבת 
כב למסור את הרכב/כלי הר

 בחזרה לספק

אישור לספק  נבקש להוסיף
לכניסה לחצרי האוניברסיטה על 
מנת לתפוס את הרכבים במצב 
של הפרת ההסכם עקב אי תשלום 
דמי שכירות. גם ההתראה היא 

 ימים( 15+30) ארוכה מדי

  אין שינוי במסמכי המכרז

הספק יישא באחריות לכל נזק  14.1 66  .248
רכוש ו/או גוף, הפסד, הוצאה 

ו/או אובדן שייגרמו 
לאוניברסיטה ו/או למי 

מעובדיה ו/או למשתמשים 
ו/או לצד שלישי כלשהו 

כתוצאה ישירה ו/או עקיפה 
ממעשה ו/או מחדל, ובכלל זה 

תאונות ו/או עבירות תנועה, 
של הספק ו/או מי מעובדיו 

ו/או מי מטעמו ו/או כתוצאה 
מהפרת התחייבות כלשהי של 

הספק לפי הסכם זה. הספק 
מתחייב לפצות ולשפות את 

האוניברסיטה ו/או מי 
מעובדיה ו/או מי 

מהמשתמשים בכלי הרכב ו/או 
לצד שלישי כלשהו, בגין כל 

נזק שבאחריותו כאמור, מיד 
עם קבלת דרישתה ראשונה של 

 האוניברסיטה לעשות כן

נבקש למחוק את המילים ״ו/או 
 אין שינוי במסמכי המכרז עקיפה״ בשורה השנייה.  

249.  66 14.1 

בשורה האחרונה, נבקש כי חובת 
כפוף לקבלת פסק בהשיפוי תהיה 

 דין חלוט ולא כמצוין בסעיף. 

המילים "מיד עם קבלת 
דרישתה הראשונה של 

האוניברסיטה לעשות כן" 
יימחקו ובמקומן יבואו המילים 
הבאות: "לאחר קבלת פסק דין 

 חלוט שלא עוכב ביצועו"

251.  66 14.1 

 נבקש למחוק סעיף זה 
בשורה השנייה את  למחוקנבקש 

את  המילים "ו/או עקיפה" וכן
  . ופיצוי הסיפא העוסקת בשיפוי

נבקש למחוק את המילה 
כל "לפצות"+ נבקש להבהיר כי 

שיפוי בהסכם יהיה רק כנגד פסק 
הודיעה  שהאונ'דין חלוט, לאחר 

לנו ניתנה הליך משפטי, על כל  לנו
ניהול ההליך, אפשרות להשתתף ב

נתקבל פסק דין סופי או הסכם 
. כמו כן, שיפוי רנופשרה באישו

יהיה רק לפי  –לגבי הוצאות 
 .פסיקת בית המשפט

 249ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל

251.  66 14.2 

מבלי לגרוע מכלליות האמור 
לעיל, הספק מתחייב לשפות 
 את האוניברסיטה ולפצותה

בכל סכום תביעה, חיוב, 
הוצאה, נזק ו/או הפסד 

בשורה השנייה לאחר המילה 
״דין״ נבקש להוסיף את המילה 
״חלוט״. בשורה השלישית יש 

במספר  14להחליף את המספר 
14.1. 

 למקוב
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252.  66 14.2 
שתחויב האוניברסיטה לשלם 

למאן דהו בפסק דין של בית 
משפט ו/או בהכרעת בורר בגין 

 14העניינים המנויים בסעיף 
ידי -זה, ו/או אם שולם על

האוניברסיטה בפועל בקשר 
לכל נזק שנגרם לה, ו/או בגין 

כל נזק שתטען לו כאמור לעיל, 
וצאות משפט ושכ"ט לרבות ה

עו"ד, מיד עם דרישתה 
 הראשונה של האוניברסיטה

 
בכל מקרה של דרישה או 

תביעה מהאוניברסיטה בגין 
נזק אשר הספק חייב בו 
זה,  14בהתאם להוראות סעיף 

תודיע האוניברסיטה לספק על 
כך תוך זמן סביר מקבלת 

הדרישה כאמור. הספק יהא 
רשאי לנהל על חשבונו את כל 

ם ליישוב התביעה ההליכי
בתאום עם האוניברסיטה 

ובכפוף לכך שהספק לא 
יתחייב בשם האוניברסיטה או 
יציג כל מצג אשר יש בו לפגוע 

באוניברסיטה ללא אישורה 
 בכתב ומראש

בשורה הרביעית יש למחוק את 
המילים ״ו/או בגין כל נזק 

 שתטען לו כאמור לעיל״. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

253.  66 14.2 
בשורה החמישית יש להוסיף את 
המילה ״סביר״ לאחר המילה 

 ״עו״ד״. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

254.  66 14.2 

בשורה האחרונה, נבקש כי חובת 
לקבלת פסק  פהכפוהשיפוי תהיה 

 דין חלוט ולא כמצוין בסעיף. 

המילים "מיד עם קבלת 
דרישתה הראשונה של 

האוניברסיטה " יימחקו 
ובמקומן יבואו המילים הבאות: 

"לאחר קבלת פסק דין חלוט 
 שלא עוכב ביצועו"

255.  66 14.2 
נבקש כי הסעיף יחול באופן הדדי 

 גם על האוניברסיטה. 
 62ראה תשובה לשאלה מס' 

 לעיל

256.  66 14.2 

למחוק בשורה הרביעית  נבקש
את המילים: "ו/או בגין כל נזק 

עד  –שתטען לו כאמור לעיל" 
למחוק לסוף הפסקה, וגם כאן 

את המילה "ולפצותה"+ להבהיר 
כל שיפוי בהסכם יהיה רק כי 

כנגד פסק דין חלוט, לאחר 
על קבלת כל  לנוהודיעה  שהאונ'
להתגונן ולא  לנואפשרה , תביעה

נו התפשרה ללא קבלת הסכמת
מראש ובכתב. כמו כן, שיפוי לגבי 

יהיה רק לפי פסיקת  –הוצאות 
 בית המשפט

 ראה תשובה לשאלות מס'
 לעיל 251-254 

257.  66 14.3 

האוניברסיטה ו/או מי 
מטעמה, לרבות המשתמשים 

וקצין התעבורה, יהיו 
משוחררים מכל חבות ו/או 

 אחריות שהיא, בעניינים
שבאחריות הספק לפי ההסכם 

ו/או כל דין ו/או הנובעים 
 מאחריות זו

  למחוק.נבקש 

 אין שינוי במסמכי המכרז

258.  66 14.4 

הספק מוותר בזאת וויתור 
סופי ומוחלט על כל עילת 
תביעה כנגד האוניברסיטה 
ו/או עובדיה ו/או המשתמשים 
ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק 

ידי האוניברסיטה -שייגרם על
ו/או עובדיה ו/או המשתמשים 
ו/או מי מטעמה, לספק ו/או 
לרכושו ו/או לעובדיו ו/או 
לרכושם, אשר בגינו קיים 

י ביטוחי באחד או לספק כיסו
יותר מהביטוחים הקיימים 
לספק או אשר היה עליו 
לקיים על פי הוראות הסכם 
זה או אשר ספק סביר היה 
מקיים בנסיבות העניין, למעט 
נזק שמקורו בזדון מצד 
האוניברסיטה ו/או מי 

למחוק את המשפט בשורה  .1
החמישית "או אשר ספק 
סביר היה מקיים בנסיבות 

המונח "ספק סביר"  העניין".
 .הוא ערטילאי מאוד

זדון בלבד לא ש נבקש להבהיר .2
מספק וצריך שתהיה פה גם 

 רשלנות.

 מקובל .1
 

 לא מקובל .2

 

259.  66 14.4 

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 לא מקובל
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מטעמה ולמעט נזק שמקורו 
בזדון מצד האוניברסיטה ו/או 
מי מטעמה הכולל עזיבת 

סיבה שהיא ולכל הרכב מכל 
פרק זמן שהוא, ללא הפעלה 
של אמצעי המיגון המותקנים 
או כשמפתחות הרכב נותרו 

 בתוכו

261.  66 15.2 
הספק ידאג לביטוחים 

 מפרטל 5.15 סעיףכמפורט ב
 , נספח ב'השירותים

להחליף את המילים "בסעיף יש 
 ."15.4" ב "בסעיף 15.5

 מקובל
 מדובר בטעות סופר

261.  67 15.3 

עם חתימת ההסכם, ימציא 
הספק את אישור עריכת 

, ג'יהביטוחים כמפורט בנספח 
לבדיקה ולאישור מערך 

הביטוח באוניברסיטה. אישור 
האוניברסיטה לנוסח אישור 

עריכת הביטוחים יהווה תנאי 
 מתלה להסכם זה

נבקש כי הספק יעביר את אישור 
( יום 14הביטוח תוך ארבע עשרה )

 מחתימת ההסכם. 
 מקובל

 

262.  67 16.2 
הספק מתחייב כי בכל  16.2

פוליסת ביטוח שיוציא בקשר 
עם ההסכם, יהיה סעיף שימנע 
תביעת שיבוב ו/או חזרה 
בתביעה מחברת הביטוח נגד 

 האוניברסיטה וכל מי מטעמה
 

הספק מתחייב בזה  16.3
לגרום מפעם לפעם, במשך כל 
תקופת תוקפו של הסכם זה, 

להארכת תוקף הביטוח או 
לביטוח אחר להנחת דעתה של 

האוניברסיטה, ולהמציא 
לאוניברסיטה מדי פעם בפעם, 

יום לפני  14לא יאוחר מאשר 
תום תוקפו של הביטוח, וכן 

לפי דרישתה של 
האוניברסיטה, הוכחות 

להנחת דעת האוניברסיטה על 
חידוש הביטוח כאמור לעיל 

 והיותו בר תוקף כאמור לעיל.
 

 הספק מתחייב בזאת כי לא
ידרוש את ביטול הביטוח ללא 
הסכמתה מראש ובכתב של 
האוניברסיטה וכי יגרום לכך 
כי חברת הביטוח תאשר שלא 
לבטל את הביטוח אלא 

יום  30בהודעה של 
לאוניברסיטה, בכתב ובדואר 

 רשום

להוסיף "האמור בסעיף זה לא יש 
יחול לטובת גוף או אדם אשר 

 ."גרם לנזק בכוונת זדון
 מקובל

263.  67 16.3 
יום"  14יש להחליף את המילים ״

 ."ימים 3ב "
יום" יוחלפו  14המילים "
 ימים" 7במילים "

264.  67 16.2- 
16.3 

למחוק את הדרישה  נבקש
תחלוף/שיבוב  לוויתור על

 בביטוחי רכב 

 לא מקובל

265.  67 16.4 

אין בסעיף זה כדי לשחרר את 
הספק מאחריות כלשהי בגין 

נזק או הפסד כלשהו המכוסה 
שאינו מכוסה בפוליסת  או

 הביטוח

בכל מקרה בו נגרם להבהיר כי 
למכוניות המושכרות נזק שלא 
כתוצאה מבלאי סביר או פגם 
בייצור, או במקרה בו נגרם נזק 
רכוש לצד ג' כלשהו עקב תאונה 
עם מכונית מושכרת, תבצע 

 59ראה תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.
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המשכירה את מלוא התיקונים 
שידרשו לתיקון המכונית 
המושכרת, ככל שיידרשו, ותישא 
בנזקי רכוש של צד ג', בכפוף 
לתשלום דמי השתתפות בנזק על 
ידי השוכרת, וזאת אלא אם אירע 
הנזק בהתקיים אחת מהנסיבות 

, אז המוחרגות מפוליסת הביטוח
תישא השוכרת במלוא הנזק 

ו/או  שנגרם למכונית המושכרת
לצד ג', לרבות עלות חילוץ ו/או 
גרירה ו/או שינוע ולא תהיה לה 

 .כל טענה בשל כך כלפי המשכירה

266.  67 17.1 
להבטחת מילוי התחייבויותיו 

של הספק לפי הסכם זה, 
וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו 

ע"י האוניברסיטה, ימציא 
הספק לאוניברסיטה, עם מועד 

חתימת הסכם זה, ערבות 
בנקאית או ערבות מחברת 

ביטוח ישראלית שברשותה 
רישיון לעסוק בביטוח עפ"י 

חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 
ך  , על ס1981–התשמ"א

 חמישים)במילים:  ₪  50,000
בנוסח נספח יב'  ₪(אלף 

או  הערבות"למכרז )להלן: "
הערבות "(. ערבות הביצוע"

תהיה אוטונומית, בלתי תלויה 
ובלתי מותנית, לפקודת 

"אוניברסיטת תל אביב", 
 חודשים 36בתוקף ותהיה 

לאחר תום תקופת 
ההתקשרות ותקופת 

ההתקשרות המוארכת, אם 
 תקופת תום /אווכזו  תהא

 .החכירה
 

הערבות תהא צמודה למדד 
המחירים לצרכן, כשהחודש 

הקובע לחישוב ההצמדה יהא 
בו הוגשה ההצעה החודש 
 למכרז

 22ראה תשובה לשאלה מס'  .נבקש כי ערבות הביצוע תתבטל
 לעיל

267.  67 17.1 

 36נבקש לתקן את המילים ״
חודשים״ בשורה לפני האחרונה, 

 ימים״.  60במילים ״

 מקובל

268.  68 17.2 

תהא זכאית,  האוניברסיטה
בלי לגרוע מכל סעד ו/או מ

 להתרופה ו/או זכות המוקנים 
זה ו/או על פי כל  הסכםעל פי 

דין, לחלט, על פי שיקול דעתה 
 את ערבות הביצועהבלעדי, 

. סכום (האו חלק ה)כול
הערבות שיחולט יחשב כפיצוי 

מוסכם וקבוע מראש, בשל 
ההפרה שבגינה חולט, וזאת 

מבלי לגרוע מכל סעד אחר או 
נוסף העומד לאוניברסיטה על 

״ 5יש להחליף את הספרה ״
 ״. 14בספרה ״

 מקובל
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ו/או על פי דין,  ההסכםפי 
לרבות זכותה להיפרע בגין 

נזקים נוספים שנגרמו לה בשל 
 5ההפרה האמורה. לפחות 

ימים לפני חילוט הערבות, 
ח האוניברסיטה הודעה תשל

בכתב לספק המפרטת את 
כוונתה של האוניברסיטה 

לחלט את הערבות ואת 
למען  –ההנמקה לכך, וזאת 

מבלי שיהיה  –הסר ספק 
באמור על מנת לפגוע 

באוטונומיות ובאפשרויות 
 החילוט של הערבות

269.  69 18.4 

האמור מבלי לגרוע מכלליות 
לעיל, מתחייב הספק לפצות 

ו/או לשפות את האוניברסיטה 
בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או 

חיוב אחר כלשהו, אם יקבע 
ע"י רשות מוסמכת, כי קיימים 

מעביד בין מי -יחסי עובד
מעובדיו לבין האוניברסיטה 

או אם יוטל על האוניברסיטה 
קנס ו/או יצום כספי ו/או 

של פיצוי עקב מעשה או מחדל 
 הספק

נבקש כי דרישת השיפוי תהיה 
 מקובל כפופה לקבלת פסק דין חלוט. 

271.  69 18.4 

למחוק את המילים נבקש  .1
"עקב מעשה או מחדל של 
הספק" ובמקומן לרשום 
"בקשר עם קביעת יחסי עובד 

 מעביד כאמור".
 
למחוק את המילה נבקש  .2

כל "לפצות"+ להבהיר כי 
שיפוי בהסכם יהיה רק כנגד 

 שהאונ'פסק דין חלוט, לאחר 
על קבלת כל  לנוהודיעה 

להתגונן  לנואפשרה , תביעה
ולא התפשרה ללא קבלת 

מראש ובכתב. כמו נו הסכמת
 –כן, שיפוי לגבי הוצאות 

יהיה רק לפי פסיקת בית 
 .המשפט

 מקובל .1
 

ראה תשובה לשאלה מספר  .2
. כמו כן, האוניברסיטה 269

לספק על קבלת  תודיע
תביעה, תאפשר לו להתגונן 

ולא תתפשר ללא קבלת 
 הסכמתו מראש ובכתב. 

 

271.  69 19 
נבקש לתקן את כל הסעיף, על  הפרת הסכם ופיצוי מוסכם

 אין שינוי במסמכי המכרז סעיפיו הקטנים, שיהיה הדדי!

272.  69 19.1 

האוניברסיטה רשאית לבטל 
את ההסכם בשל הפרה 

 או הסכם יסודית, על פי כל דין

לא מוגדרים סעיפי ההפרה 
 היסודית

סעיפי ההפרה היסודית 
לנספח ד  4מפורטים בסעיף מס' 

"אמנת  –למסמכי המכרז 
 48(" )עמ' מס' SLAשירות )

 למסמכי המכרז(

273.  69 19.2.1 
הפר הספק את ההסכם הפרה 

יסודית, תהא רשאית 
 האוניברסיטה:

 
לבטל את ההסכם  19.2.1

 לאלתר

יהיה  הצד הנפגענבקש לתקן כך ש
הסכם לגבי את הלבטל זכאי 

, אותה מכונית מושכרת בלבד
ביטול ההסכם כולו יעשה ו

במקרה בו ההפרה היסודית שלא 
תוקנה, מתייחסת למרבית 

 .המכוניות המושכרות

 אין שינוי במסמכי המכרז

274.  69 19.2.1 
 נבקש למחוק את הסעיף.

 אין שינוי במסמכי המכרז
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275.  69 19.2.2 

קיום הוראות לעמוד על 
ההסכם במלואן ולדרוש 

מהספק לתקן את ההפרה ו/או 
התחייבות, תוך שבעה ימים 

מיום שתימסר ההודעה לספק. 
הספק מתחייב בזה למלא אחר 

הוראות האוניברסיטה, וכמו 
כן לשלם לה פיצויים בגין 

הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו 
לה כתוצאה מההפרה האמורה 

 הקיום האמור-ו/או אי

ע כי יינתנו לספק ארבנבקש  .1
( ימים לתקן את 14עשרה )

 הפרתו
תימחק דרישת הפיצוי  .2

 המפורטת כאן. 

 מקובל .1
 

 אין שינוי במסמכי המכרז .2

276.  69 19.2.2 

לאחר מתן הודעה  -נבקש לתקן
ואפשרות לתקן בכתב מראש 

 מקובל יום. 14בתוך 

277.  69 19.3 

לא תיקן הספק את ההפרה 
לעיל  19.2.2כאמור בסעיף 

ו/או הפר הספק את ההסכם 
הפרה שאינה יסודית 

והאוניברסיטה דרשה מהספק 
לתקן את ההפרה ו/או לקיים 

את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות, כמפורט בסעיף 

לעיל, והספק לא תיקן  19.2.2
את ההפרה ו/או לא מילא 

אחרי הוראות ו/או התחייבות, 
כפי שנדרש על ידי 

האוניברסיטה לשביעות 
צונה, תהיה האוניברסיטה ר

רשאית לבטל את ההסכם 
קיומו, -מחמת הפרתו או אי

וזאת, על ידי מתן הודעה על 
כך בכתב, והספק יהיה חייב 

לשלם לאוניברסיטה פיצויים 
מוסכמים ומוערכים מראש 

וזאת בגין ₪,  50,000בסך 
שייגרמו  הנזקים שנגרמו ו/או

לאוניברסיטה כתוצאה 
מההפרה ו/או אי הקיום 

כאמור. אין באמור בפסיקה זו 
כדי לגרוע מזכותה של 

האוניברסיטה לקבל כנגד 
הספק כל סעד או תרופה על פי 

 דין

נבקש למחוק את הטקסט 
המתחיל במילים ״והספק יהיה״ 
בשורה החמישית, ועד למילה 

 ״כאמור״ בשורה לפני האחרונה. 
 אין שינוי במסמכי המכרז

278.  69 19.3 

נבקש למחוק סעיף זה  .1
המתייחס לכל הפרה ולא 

 רק יסודית. 
 

בשורה הרביעית, למחוק  .2
את המילים "כפי שנדרש 

ע"י האונ' לשביעות 
רצונה" ולרשום "עפ"י 

 הקבוע בהסכם זה" 
 

נבקש להבהיר לגבי  .3
לא  -ההודעה בכתב 

רשום כמה זמן מראש 
 תינתן

 מקובל לא .1
 

 מקובל .2

 
הסעיף מפנה לסעיף  .3

שתוקן בתשובה  19.2.2
 275לשאלה מספר 

לעיל, שם נקבע זמן של 
 יום.  14

279.  70 19.5.1 
הספק אחר במסירת כלי רכב 

יום, אף  90-שהוזמן בלמעלה מ
אם העמיד לאוניברסיטה רכב 
חלופי כהגדרתו לעיל בתקופה 

 .זו

מבקש לסייג את הסעיף: כל עוד 
מדובר האיחור הנוסע מאשמת 

 הספק

מקובל ובלבד שהספק יביא 
 הוכחה שזה לא באשמתו

281.  70 19.5.1 
איחורים שעילתם  גלהחרינבקש 

 ביבואן.
מקובל ובלבד שהספק יביא 

 הוכחה שזה לא באשמתו

281.  70 19.5.2-19.5.3 

הוגשה בקשה לפירוק  19.5.2
זמני ו/או קבוע של הספק 

ו/או לכינוס נכסי הספק 
או חלק מהם ו/או למינוי 

מפרק זמני או קבוע 
לספק ו/או למינוי כונס 
נכסים זמני ו/או קבוע 

לספק ו/או למינוי מנהל 
מיוחד לספק ו/או הוחל 

במשא ומתן לקראת 

 90ימים ל 35נבקש להגדיל את 
 ימים. 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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הסדר לטובת נושי הספק 
או דיון בהסדר כזה, 

קשה או והכל אם הב
המשא ומתן לא בוטלו או 

פסקו, לפי והוסרו או ה
ימים, או  35העניין, תוך 

במועד הדיון הראשון 
במעמד הספק, לפי 
 המוקדם מבניהם.

 
הוטל צו עיקול כנגד  19.5.3

מרבית נכסי הספק ו/או 
נפתחו הליכי הוצאה 
לפועל ביחס למרבית 
נכסי הספק ואלו לא 

ימים  35הוסרו בתוך 
או  ממועד הטלתם

פתיחתם, לפי העניין, או 
במועד הדיון הראשון 
בהליך במעמד הספק, 
 לפי המוקדם מבניהם

282.  70 19.9 

מבלי לגרוע מהוראות ההסכם 
המקנות לאוניברסיטה זכויות 

קיזוז, לאוניברסיטה תהא 
זכות לקזז כל סכום של פיצוי 

שעל הספק לשלם לה מוסכם 
מהסכומים שהאוניברסיטה 

חבה ו/או תהא חייבת לספק, 
בין על פי ההסכם ובין על פי 

כל התקשרות אחרת ביניהם, 
בין סכומים קצובים ובין 

 סכומים שאינם קצובים

 נבקש למחוק את הסעיף. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

283.  70 20.1 

הספק אינו רשאי להסב את 
ההסכם כולו או כל חלק ממנו 
לאחר/ים, אינו רשאי להעביר 
ו/או להסב ו/או להמחות ו/או 
לשעבד את זכויותיו או 

פי ההסכם, כולן -חובותיו על
או מקצתן, ו/או את זכויותיו 
בכלי הרכב, כולן או חלקן, 
לאחר/ים בכל דרך שהיא, 
ואינו רשאי למסור ביצוע 

י ההסכם, כולן או העבודות לפ
מקצתן לאחר/ים, לרבות 
קבלני משנה, בין במישרין ובין 
בעקיפין, מבלי לקבל מראש 
ובכתב את הסכמת 

 האוניברסיטה לכך

נבקש להבהיר כי על אף האמור 
בסעיף זה, במהלך העסקים 
הרגיל הספק יספק את שירותיו 
באמצעות קבלני משנה כמו 
מוסכים, מחלצים, גוררים 

יידרש לקבל את  וכדומה, ולא
הסכמת האוניברסיטה לכך 
ובלבד שהספק נותר אחראי כלפי 
האוניברסיטה בנוגע 
להתחייבויותיו על פי הסכם 

 ההתקשרות.

 ההבהרה מקובלת

284.  70 20.3 

על אף האמור לעיל ומבלי 
לפגוע בזכויות האוניברסיטה, 
 יהא הספק רשאי להמחות
ו/או להסב קבלת כספים 
מהאוניברסיטה, לטובת צד ג' 

 המממן את רכישת הרכבים

נבקש לאחר המילה "להמחות"  
להוסיף את המילים "ו/או 

לשעבד". כמו כן נבקש לאחר 
המילים "כספים 

מהאוניברסיטה" להוסיף את 
המילים "ואת זכויותיו ע"פ 

ההסכם ואת זכויותיו בכלי הרכב 
 כולם או מקצתם "

 יתוקן כדלקמן: 20.3 סעיף
"על אף האמור לעיל ומבלי 

לפגוע בזכויות האוניברסיטה, 
יהא הספק רשאי להמחות ו/או 

לשעבד ו/או להסב קבלת כספים 
מהאוניברסיטה ואת זכויותיו 

עפ"י ההסכם וזכויותיו בכלי 
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הרכב כולם או מקצתם, לטובת 
גופים פיננסיים הפועלים 

ברישיון ועל פי הדין ומממנים 
 רכישת הרכבים"את 

285.  71 21 

במקרה והאוניברסיטה לא 
תשתמש במקרה מסוים או 
במקרים מסוימים בזכויותיה 
לפי הסכם זה, לא יחשב הדבר 

יתור, ארכה, הנחה, או וכו
הימנעות מזכויות אלה על פי 
הסכם זה או על פי כל דין, לא 
לגבי המקרה המסוים ולא 
לגבי מקרים לאחר מכן, ולא 

תביעה,  ישמשו מניעה לכל
והאוניברסיטה תוכל תמיד 

 להשתמש בזכויותיה בכל עת

 נבקש להפוך הדדי!

 מקובל

286.  71 22 

הצדדים מסכימים כי 
לאוניברסיטה, ולה בלבד,  

תהא זכות  לנכות, לחלט ו/או 
לקזז מכל סכום אשר יגיע 

פי הסכם זה ובין -לספק בין על
בדרך אחרת כלשהי, בין שהוא 

 קצוב ובין שאינו קצוב, כל
סכום המגיע או שיגיע 

לאוניברסיטה מאת הספק, בין 
פי הסכם זה ובין בדרך -על

אחרת כלשהי, בין שהוא קצוב 
ובין שאינו קצוב, ללא צורך 
במתן הודעה מוקדמת בגין 
ביצוע הניכוי, החילוט ו/או 

הקיזוז.  בנוסף, מבלי לגרוע 
מכלליות האמור לעיל, היה 

ויתגלו בחשבון, בין אם לפני 
ובין אם לאחריו,  תשלומו

טעיות, אי דיוקים ו/או 
ליקויים כלשהם, תהא מכבי 

רשאית לקזז הסכומים 
שיתגלו בעקבות האמור לעיל, 
מכל סכום המגיע ו/או שיגיע 

 לספק מהאוניברסיטה

לאור דרישת מממני רכישת כלי 
הרכב כי לקוחות יוותרו על זכות 
הקיזוז, נבקש להחליף הסעיף 

 בנוסח הבא:

ור בכל דין, המזמינה "על אף האמ
לא תהא רשאית לקזז 
מהתשלומים שהיא חבה לספק 
על פי הוראות הסכם זה, סכומים 

 שלטענתה חב לה הספק."

 אין שינוי במסמכי המכרז

287.  71 22 

 .למחוקאבקש 
לא תתאפשר זכות קיזוז. )+ שימו 

 לב שהקיזוז הינו חד צדדי(

 אין שינוי במסמכי המכרז

288.  71   

לסוף ההסכם את יף וסאבקש לה
 הבא: 26סעיף 

לאור דרישת מממני רכישת כלי 
הרכב כי לקוחות יוותרו על זכות 
העכבון, נבקש להחליף הסעיף 
בנוסח הבא:"על אף האמור בכל 
דין, המזמינה לא תהא רשאית 
לעכב תחת ידה כלי רכב, כנגד 

 חוב נטען של הספק כלפיה."

 אין שינוי במסמכי המכרז

289.  

57- 
71 

 ההתקשרותהסכם 

מבוקש להבהיר שההסכם דל 
וחסר בהרבה סעיפים חשובים, 
נבקש להוסיף ולהשלים מס' 

 :שלהלן סעיפים חשובים
 

 

מקובל כך ששיפוי הספק  .א
יתבצע עפ"י הוראות 

הסכם זה לעניין קנסות 
"החזרה מוקדמת". 
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א. שיפוי הספק, עם דרישה, 
 עירייהביטלה הבמקרה בו 

את הזמנתה לגבי מכונית 
בגין מהמכוניות המושכרות, 

כל העלויות ו/או ההוצאות 
 ספקו/או הנזקים שנגרמו ל

לאחר  ההזמנהעקב בטול 
 שכבר שולמה ליבואן.

 
כל סכום שהשוכרת לא תפרע ב. 

במועדו למשכירה יישא ריבית 
פיגורים בשיעור הריבית 
המחוייבת על ידי בנק לאומי 
לישראל בע"מ, בגין משיכת 
יתר חריגה, בחשבונות חח"ד, 

 .כפי שתשתנה מעת לעת
 

אירע נזק מסוג כלשהו למכונית ג. 
המושכרת ו/או לכל חלק 
ממנה או נגנבה המכונית 
המושכרת )להלן: "האירוע"(, 
תפעל השוכרת על פי הכללים 
הבאים, אחרת תישא 
השוכרת במלוא עלות הנזק 
שנגרם באירוע לרבות הוצאות 

 המשכירה בגין האירוע:
תודיע על האירוע  .1

למשכירה מיד עם קרות 
האירוע ותמלא דו"ח 

שעות  24אירוע תוך 
מקרות האירוע, לרבות 
באופן של דיווח טלפוני, 
אשר יחתם על ידי 
השוכרת באמצעות אישור 
טלפוני לאמור בו, יהווה 
ראיה לכאורה לתוכנו 

 ויחייב את השוכרת.
תדווח על האירוע  .2

לרשויות, ככל שרלוונטי 
 נדרש על פי דין.וכפי ה

תרשום ככל האפשר את 
שמות העדים לאירוע 
וכתובותיהם, פרטים על 
מכוניות המעורבות 
באירוע והביטוחים בגינם, 
לרבות פרטי הפוליסות, 
חברות הביטוח והסוכנים 
מטעמם, תאור מדויק של 
פרטי התאונה, וכן פרטים 
על הנהגים של אותן 
מכוניות, תשתף פעולה עם 

ת הצורך המשכירה ובמיד
עם המבטח במתן כל סיוע 
ומידע אמינים ומדוייקים, 
הנדרשים בקשר לטיפול 

בנוסף, לעניין שינוי מחיר 
הרכב אצל היבואן לאחר 

הוצאת הזמנה, ראה 
 239תשובה לשאלה מס' 

 לעיל.
 

לא מקובל. ככל והוראת  .ב
הקבע לא תתבצע בזמן, 

ספק יפנה בהקדם ה
לאוניברסיטה לבירור 

 .ענייןולפתרון ה
 
( מקובל. אך הדו"ח 1) .ג

ימולא ע"י האוניברסיטה 
שעות. בנוסף ראה  48תוך 

 189תשובה לשאלה מס' 
 לעיל.

 
 ( מקובל2)
 

מקובל חלקית. לא תהיה  .ד
אחריות על חפצים 

אישיים שהושארו ברכב 
למעט אם הרכב היה 
ברשות או באחריות 

 הספק.

 
 אין שינוי במסמכי המכרז. .ה

 
 מקובל. .ו

 
 לא מקובל. ככל והרכב .ז

ימשיך להיות בחזקת 
האוניברסיטה בסיום 

תקופת השכירות, 
האוניברסיטה תמשיך 

לשלם את דמי השכירות 
 החודשיים השוטפים.

 
 אין שינוי במסמכי המכרז .ח
 
 אין שינוי במסמכי המכרז .ט
 
 אין שינוי במסמכי המכרז .י
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בענין ולא תמסור לצד ג' 
כלשהו כל הודאה, הצעה, 
הבטחה, ויתור, פשרה או 
תשלום או תמסור מידע, 
פרט למידע שיש למסור על 

 .פי דין
 

ד. מבקשים סעיף היעדר אחריות 
לחפצים אישיים ברכב בנוסח  

מען הסר ספק הבא :" ל
יודגש, כי בכל מקרה בו יגרם 
פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק 
מכל סוג שהוא לחפץ אישי 
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 

המשכירה,  תחת אחריותה של
אלא תחת אחריותו הבלעדית 
של המשתמש במכונית 
המושכרת, והמשכירה לא 
תצטרך לפצותו ו/או לשפותו 
בגין אותו נזק. מוסכם בין 
הצדדים, כי השוכרת תשפה 
את המשכירה בגין כל תביעה 
שתוגש כנגדה על ידי צד 

 שלישי כלשהו בעניין זה."
 

ה. מבקשים סעיף היעדר אחריות 
 בנוסח  הבא :"לנזקי גוף 

השוכרת תשפה את המשכירה 
בגין כל סכום נזק בו תחויב 
המשכירה בתובענה שתוגש 
כנגדה עקב נזקי גוף, בגין 
מעורבות איזו מהמכוניות 

בתאונת דרכים, המושכרות 
במקרה בו חברת הביטוח לא 
שילמה לנפגע פיצויים בגין 
נזקי גוף כאמור, עקב מעשה 
או מחדל השוכרת ו/או מי 

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

ו/או  1975-דרכים תשל"ה
טוח רכב מנועי יב ודתפק

 1970 -]נוסח חדש[ התש"ל
 ,טוחיו/או חוק חוזה ב

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

משכירה, תעביר תחוייב ה
לשוכרת את כל החומר 
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הרלבנטי בקשר עם כל תביעה 
ו/או דרישה כאמור, 
שהתקבלה אצלה, ותשתף 
פעולה עם השוכרת. 
המשכירה תאפשר לשוכרת 
להתגונן בפני התביעה ו/או 
הדרישה כאמור וכן תימנע 
מלהתפשר או מלהעמיד סיוע 
כלשהו למגיש התביעה ו/או 
הדרישה, או פרטים כלשהם 

צד שלישי, למעט במקרה  לכל
שנדרשה לעשות כן על פי כל 
דין או שיש באמור כדי 
לאפשר למשכירה להתגונן 
בפני התביעה ו/או הדרישה. 
מבלי לפגוע בכלליות האמור 

 השוכרתלעיל, מתחייבת 
לנקוט בכל הצעדים הנדרשים 

המשכירה, ולשתף פעולה עם 
לביטול כל  ,במידת הצורך

דרישה ו/או תביעה אשר 
, שעניינן המשכירהגשו נגד יו

ו/או עילתן, פעולה ו/או מעשה 
ו/או  השוכרתו/או  מחדל של 

 " מי מטעמה
 

השוכרת מתחייבת לקבל ו. 
לחזקתה חפצים שנמצאו 
במכוניות המושכרות, מיד עם 
דרישת המשכירה. היה ולא 
תעשה כן, תהא המשכירה 
זכאית לעשות בחפצים בתוך 

ימים ממועד הדרישה  7
ניה, והשוכרת כראות עי

מוותרת על כל טענה בגין נזק 
או הוצאה שיגרמו לה ו/או 

 .לצד ג' כלשהו עקב כך
 

לא החזירה השוכרת את ז. 
המכוניות המושכרות 
למשכירה בתום תקופת 
השכירות או עם סיומה, 
תפצה השוכרת את המשכירה 
בפיצוי מוערך ומוסכם מראש 
של סך השווה לכפל דמי 

ור כל עב, השכירות החודשיים
מכונית מושכרת, לפי חלקם 
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
 

מבקשים אפשרות לבטל את ח. 
המכוניות  את ההסכם ולתפוס
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לאחר הפרה חוזרת ונשנית 
לאי פעמים, הנוגעת  3של 

, תשלום דמי שכירות במועדם
או במקרה ביטול/סיום 
ההסכם ובמידה והמכוניות 

 לא הוחזרו לספק.
 

המשכירה זכאית לבטל את ט. 
ההסכם אם תיווכח כי 
השימוש במכוניות המושכרות 
נעשה באופן הגורם לתאונות 
ו/או לנזקים בהיקף בלתי 
סביר, וזאת לאחר שנתנה 

יום,  14לשוכרת התראה בת 
כה ניתנה לה הזדמנות במהל

לתקן את אופן השימוש 
במכונית המושכרת ולשלם 
למשכירה את הסכומים 
הנדרשים בגין הנזקים 
שנגרמו למכונית המושכרת  
כתוצאה מהשימוש הלקוי בה, 

 .ככל שנגרמו
 

 י. סעיף איסור עכבון.
 

291.  75 

 פסקה
 – שניה

ערבות ביצוע 
 ההסכם

ימים  10אנו נשלם לכם תוך 
הראשונה מתאריך דרישתכם 

בכתב כל סכום הנקוב 
בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה 
עליכם לנמק את דרישתכם או 
לבססה, מבלי שתידרשו 
תחילה להסדיר את סילוק 
הסכום כאמור מאת החייב 
ומבלי שנטען כלפיכם כל טענת 
הגנה שתעמוד או שיכולה 
לעמוד לחייב בקשר לחיובו 
כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום 

עפ"י הכולל שנשלם לכם 
ערבותנו זו לא יעלה על הסכום 

 הנקוב לעיל

 ימי עסקים 14נבקש לשנות ל  .1
 

נבקש להבהיר שחילוט ערבות  .2
יעשה בהודעה בכתב מראש, 
לאחר מתן פס"ד כנגד 
המשכירה ואישור המשכירה 

 בכתב לחילוט

ימים  14 -ישונה ל .1
 קלנדרים

 
 לא מקובל .2

 

 אישור עריכת ביטוח 1 76  .291

יש להחליף את הסכום של 
$ בסכום של 1,000,000

 לא מקובל ₪.600,000

 אישור עריכת ביטוח 3 77  .292

יש למחוק את הדרישה כי הספק 
הינו ספק שירותים ולא מייצר 

 שום מוצר. 
לא מקובל, ניתנים גם שירותי 

 מוסך והתקנת אביזרי רכב

 אישור עריכת ביטוח ג׳4 77  .293
יום"  60להחליף את המילים "יש 
 מקובל ."יום 30ב "
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294.  
76- 
77 

 אישור עריכת ביטוח 

לפני  -  פסקת פתיחה .1
המילים "בקשר עם מכרז" 

 יש להוסיף "בין היתר".
 צד שלישי 

בסוף הסעיף יש  -סעיף ב .2
להוסיף "למעט חלק הרכוש 

 עליו פעלו במישרין". 
יש למחוק את  -סעיף ג .3

המילים " לכלול את 
האוניברסיטה כמבוטח 

נוסף" ולהחליפן במילים 
"לשפות את 

 האוניברסיטה". 
 חבות מעבידים .4

יש למחוק את  -סעיף ב
המילים " לכלול את 

האוניברסיטה כמבוטח 
נוסף" ולהחליפן במילים 

"לשפות את 
 האוניברסיטה".

 חבות מוצר .5
יש למחוק את  -סעיף ד 

ם "לכלול את המילי
האוניברסיטה כמבוטח 

נוסף" ולהחליפן במילים 
"לשפות את 

 האוניברסיטה".

 מקובל .1

 
 מקובל .2

 
 מקובל .3

 
 מקובל .4

 
 מקובל .5

 
 

עד  23/19/2119הינו עד ליום ו נדחה  אין שינוי ביתר פרטי המכרז, המועד אחרון להגשת ההצעות    .2

  .12:11 השעה

 
כאמור  למכתב הבהרות זה(, 58-62)עמודים המעודכן א' נספח במסגרת ההצעה שתוגש יש להגיש את  .3

 בטבלה לעיל. 2מספר לשאלה בתשובה 
 

, וזאת כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציע, יש לצרף מכתב זה להצעה שתוגש במסגרת המכרז .4
 לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.        

                                 

 

 

  
 בברכה,

 
                              משה איטח

 מזכיר ועדת המכרזים
 
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים
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 אוניברסיטת תל אביבל למתן שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 

 המעודכן - נספח א'

 
 כספיתהצעה  -המחיר

 

 

 

 כללי: .1

 

שכירות חודשי )באחוזים ביחס למחירון יבואן רשמי  תעריףטופס ההצעה שלהלן כולל  1.1

 הנדרשים בחלוקה לקבוצות רכב. הרכב דגמיהמוצע עבור , התקף בעת מועד ההזמנה(

 

במכרז כדי לחייב את האוניברסיטה בדבר היקף  הרכבים דגמיידוע לי כי אין בפירוט  1.2

 .המצוינים בטופס ההצעה הכספית שלהלן אלו בלבד לדגמי רכביםגבלה ההזמנה או ה

 

ובין אם יתבקשו ע"י  ידי המציע, בין אם פורטו במכרז שיסופקו על הרכבים דגמיכלל  1.3

יכללו את המפרט הטכני כמפורט בנספח ב' ולא פחות האוניברסיטה ולא פורטו במכרז, 

מקביל ע"י היבואן, וימסרו לשימוש האוניברסיטה עם רכב מהמפרט המוצע לדגם 

 הוצאת הזמנה באותו אופן.

 

 לנספח ב' )מפרט השירותים( 9ההצעה הכספית שתוצע להלן תכלול את האמור בסעיף        1.4

 ".ם ו/או יצרן רכבהחלפה/שינוי דגלמסמכי המכרז בנושא "

 

קבוצת רכב ו דגם רכב, לכל תעריף השכירות החודשי באחוזיםיש להקפיד ולמלא את  1.5

 (.להלן 3 עמודהכמפורט ב)

 

 אין לערוך שינויים בטיפקס על גבי הטבלה. ליד כל שינוי יש לחתום חתימה מלאה. 1.6

 

 

 ההצעה הכספית: .2

  

ועמוד מההצעה שם וחתימת המציע )יש לחתום על כל עמוד 

 הכספית(:___________________________

 

 תאריך:___________

 

 

 

 בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, להלן הצעתנו לרכבים נשוא המכרז:
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 רכבהת וקבוצ

- 

 1 עמודה

כמות רכבים 

מוערכת 

לתקופת 

 ההתקשרות

- 

 2 עמודה

מחירון יבואן רשמי התקף בעת מועד ל)ביחס  המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף

 כולל מע"מ המחויב כחוק ההזמנה(

- 

 3 עמודה

יחס שקלול  בנוסחה 

 שכירות תעריףלקביעת "

לצורך  באחוזים  חודשי

 השוואת הצעות"

- 

 4 עמודה

 Aקבוצת רכב 

 

כולל  ₪ 135,000עד 

 מע"מ

 

 

10 

 0.1 _____ % 'ואוט ambition 1.5סקודה אוקטביה 

 0.05 _____ % אוטו' GLX 1.4סוזוקי קרוסאובר 

 0.05 _____ % אוטו' 4X2 1.4סוזוקי ויטארה 

 HYBRID 1.6 SUN % _____ 0.1טויוטה קורולה 

 בקבוצה דגמי הרכבמוצע לכל  תעריף חודשיעל המציעים לרשום 

המשוקלל בקבוצה  התעריף

רכבים  דגמייחול גם על 

 שאינם נמצאים ברשימה

 Aומשתייכים לקבוצה 

 Bקבוצת רכב 

  ₪ 135,001 -מ

כולל  ₪ 160,000 ועד

 מע"מ

 

15 

 0.075 _____ % אוטו'  COMFORT 1.5/2.0 3מאזדה 

 PREMIUM % _____ 0.075 1.6יונדאי איוניק 

 CHR HYBRID  % _____ 0.075 1.8 טויוטה
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 רכבהת וקבוצ

- 

 1 עמודה

כמות רכבים 

מוערכת 

לתקופת 

 ההתקשרות

- 

 2 עמודה

מחירון יבואן רשמי התקף בעת מועד ל)ביחס  המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף

 כולל מע"מ המחויב כחוק ההזמנה(

- 

 3 עמודה

יחס שקלול  בנוסחה 

 שכירות תעריףלקביעת "

לצורך  באחוזים  חודשי

 השוואת הצעות"

- 

 4 עמודה

 Bקבוצת רכב 

 

  ₪ 135,001 -מ

כולל  ₪ 160,000 ועד

 מע"מ

 

 

 HYBRID % _____ 0.075 1.6קיה נירו 

 0.075 _____ % בנזין אוטו' 2.0קיה ספורטאז' אורבן 

 0.075 _____ % בנזין אוטו' 2.0פריים+ יונדאי טוסון 

 TSI 1.5, DSG7 % _____ 0.075סקודה קארוק 

 0.075 _____ % כ"ס New Activ Blue Hdi 1.5 130 3008פיג'ו 

 בקבוצהרכב דגמי המוצע לכל  תעריף חודשיעל המציעים לרשום 

המשוקלל בקבוצה  התעריף

רכבים  דגמייחול גם על 

 שאינם נמצאים ברשימה

 Bומשתייכים לקבוצה 
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 רכבהת וקבוצ

- 

 1 עמודה

כמות רכבים 

מוערכת 

לתקופת 

 ההתקשרות

- 

 2 עמודה

מחירון יבואן רשמי התקף בעת מועד ל)ביחס  המוצע באחוזים חודשי שכירות תעריף

 כולל מע"מ המחויב כחוק ההזמנה(

- 

 3 עמודה

יחס שקלול  בנוסחה 

 שכירות תעריףלקביעת "

לצורך  באחוזים  חודשי

 השוואת הצעות"

- 

 4 עמודה

 Cקבוצת רכב 

 

 ₪  160,001 -מ

כולל  ₪ 200,000 ועד

 מע"מ

4 

 TSI 1.5, DSG7 % _____ 0.02 סקודה קודיאק 

 RAV4 HYBRID % _____ 0.02 2.5 טויוטה

 INTENSE % _____ 0.02 2.0 מושבים 7מיצובישי אאוטלנדר 

 רכב בקבוצהדגמי המוצע לכל  תעריף חודשיעל המציעים לרשום 

המשוקלל בקבוצה  התעריף

רכבים דגמי יחול גם על 

 שאינם נמצאים ברשימה

 Cומשתייכים לקבוצה 

  Dקבוצת רכב 

 

 ועד₪  160,001 -מ 

כולל  ₪ 250,000

 מסוגמע"מ 

  ונים/טנדריםטנדר

 

1 

 4X2 % _____ 0.01ידני  1.9 קבינה כפולה Sאיסוזו דימקס 

 4X4 % _____ 0.01אוטו'  1.9קבינה כפולה  Sאיסוזו דימקס 

 0.01 _____ % ידני ACTIVE 4X4 2.4 טויוטה היילקס

 0.01 _____ % אוטו' ACTIVE 4X4 2.4 טויוטה היילקס

 רכב בקבוצהדגמי המוצע לכל  חודשיתעריף על המציעים לרשום   

דגמי המשוקלל בקבוצה יחול גם על  התעריף

שאינם מסוג טנדרונים/טנדרים רכבים 

 Dומשתייכים לקבוצה  נמצאים ברשימה
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______________                                         ____________ 

 המציע                                                        חתימה שם

 

 

, בכל קבוצת רכב, יהוו תמורה מלאה וסופית עבור ביצועם המלא והמושלם של התחייבויותיי בהתאם )בדמות התעריפים( רכבדגם ידוע לי כי המחירים המוצעים בגין כל 

תמורה לה הננו זכאים זה, לרבות עבור טיפולים, ביטוחים, מוקד שרות, רווח, תקורות מנהלה וציוד, שכר עבודה וכו', וכי לא נהיה זכאים לכל תשלום נוסף מעבר ל להסכם

 בהתאם להוראות מכרז והסכם זה. 

 

 וספת מע"מ.בת₪  800,  בכל קבוצות הרכב, על סך של י הרכבדגמעלות החזרה לקדמות, תעמוד עבור כל 

 

 

 אין לערוך שינויים בנוסח ההצעה הכספית, כל שינוי עלול להביא לפסילת ההצעה.

 

 

 הצהרת המציע:

 

 

 הצעה זו מוגשת לאחר שקראתי בעיון את מסמך הבקשה להגשת הצעת מחיר בנושא זה.

 

 שם מציע:_______________________

 

 המציע:___________________חתימת 

 

 תאריך:________________________ 

 

 ח ו ת מ ת 

 שם המציע
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