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

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
 

 - 3מס'  קובץ הבהרות -
 

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

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

תשובת  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס״ד
 האוניברסיטה 

1.  
מכתב 

הבהרות  
 2מס' 

52 

 נוסח שאלת ההבהרה:
נבקש לתקן הסעיף כך שהספק  

כלי  יהיה רשאי לשעבד את 
הרכב ו/או לשעבד את כלי  

הרכב ואת זכויותיו החוזיות  
בהתאם להסכם זה, לגורמיו 

הממנים במהלך העסקים  
 הרגיל. 

תיקון סעיף זה הינו קריטי  
מאחר וכל רכבי ספקי  

ההשכרה משועבדים יחד עם 
הזכויות הנלוות לרכבים אלה 

ולא ניתן יהיה לגשת למכרז  
 אלא אם סעיף זה יתוקן. 

 
 האוניברסיטה: תשובת 

הסעיף נשאר כמו שהוא  
בהחרגה שאת רכבי ההשכרה 

 ניתן לשעבד לגורם מממן. 

ביחס לשאלה שנשאלה לגבי סעיף  
להסכם המגביל את הספק   11.1

בהסבת זכויותיו תחת ההסכם, 
  2למענה   52צירפתם מענה בתשובה 

לשאלות ההבהרה לפיו אין מניעה  
שהספקים ישעבדו את כלי הרכב אך 

ציינתם גם שיתר הסעיף יישאר בעינו  
כך שלגישתכם הספק רשאי לשעבד  

את כלי הרכב אך לא את הזכויות  
עמדה זו תמנע מאיתנו  הנלוות אליהם. 

מאחר ובמסגרת   מלגשת בפועל למכרז
עסקאות המימון שחברות ההשכרה  
עורכות במהלך העסקים הרגיל הם  

נדרשות לשעבד את כלי הרכב יחד עם  
וזיות מול הלקוחות  זכויותיהם הח

החוכרים את כלי הרכב המשועבדים.  
  11.1אי לכך הניסוח הנוכחי של סעיף 

לפיו מותר לחברת ההשכרה לשעבד  
את הרכב אבל אסור לה לשעבד את  

הזכויות האחרות ימנע בפועל מחברות  
ההשכרה לקבל מימון ביחס לכלי  

הרכב. לאור זאת נבקשכם לתקן את  
רשאי  הסעיף כך שיובהר כי הספק  

לשעבד גם את הרכב וגם את זכויותיו  
מכוח הסכם זה לטובת גורמיו  

המממנים בכפוף לכך שזכויות המזמין  
 תחת ההסכם לא תיפגענה. 

 .הבקשה מתקבלת
 

הספק במסגרת  
התקשרות זו יהיה  

לשעבד גם את  רשאי 
הרכב וגם את  

לטובת  זכויותיו  
גורמיו המממנים  

בכפוף לכך שזכויות  
המזמין תחת  

 . ההסכם לא תיפגענה

2.  
מכתב 

הבהרות  
 2מס' 

75 

 נוסח שאלת ההבהרה:
נבקש להסיר את כל פרק הנוגע  

 ״חבות המוצר״.  -ל
 

 תשובת האוניברסיטה: 
 במסמכי המכרז. אין שינוי 

במסגרת נספח ט׳   -ביטוח חבות מוצר 
המהווה את אישור עריכת הביטוח  

אשר הספק יידרש להציג בפניכם 
יה כללתם במסגרתו  ילאחר הזכ 

דרישה לביטוח חבות מוצר. עם זאת  
בהיותה חברת ההשכרה חברת 

שירותים אין זה נהוג כלל ועיקר  
 לערוך ביטוח חבות מוצר. 

רכבי ההשכרה הינם  
תיקונים  מוצר וגם ה 

 שנערכים בהם. 
 

עם זאת, כתחליף  
ביטוח "חבות  להגשת 
הנדרש   מוצר"

באישור עריכת  
בנספח ט'  הביטוח ש

  ,למסמכי המכרז
מציע אשר יזכה  ה

במכרז יוכל להגיש  
את ביטוח "צד ג'"  

שהינו   337עם קוד 
יג חבות  ביטול חר

גבול  צר וזאת עד למו
אחריות בסך  

500,000 ₪. 
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 .בדיוק 12:00עד השעה  03/2023/91עד ליום   נדחה בזאתלמכרז  ההצעותלהגשת המעודכן מועד אחרון  ה בנוסף, .2

 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .3

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 חברי ועדת המכרזים

 בברכה,            
 

 משה איטח         
 מזכיר ועדת המכרזים


