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 "ח אב, תשפ"אי
 2021יולי,  27

 
 2120/05מכרז מס'  -שאלות הבהרהמענה ל

 המועצה להשכלה גבוההעבור  ליסינג תפעולישיטת רכב ב חכירת כלישירותי  מתןל
 

הסעיף  פירוט השאלה / בקשה תשובה 
 במפרט

 מס'
 שאלה

 ללא שינוי. 
 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבקש העתקי 
 רך.הפוליסות במקרה הצו

 
להגיש העתקי במידה שיבקש, יוכל הספק 

צד שלישי וחבות מעבידים הקשורות פוליסות 
מחק כל יי ןובהלביטוחים העסקיים של החברה 

, לרבות המל"גמידע שאינו רלוונטי לדרישות 
מחירים, שמות מבוטחים או ספקים אחרים, 

   כתובות, מידע עסקי סודי וכיו"ב
 

 37לגבי ביטוח רכב, ראה שאלה 
 
 

סעיף אינו מקובל. אין אנו מוסרים ללקוחות 
 העתקי פוליסות.

11.3  
מסמכי 
 המכרז

1. 

 להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף 

 

נבקש להבהיר כי במקרה של שינוי בדגם או דגם 
חדש )ובמחיר חדש( לאותו רכב לא נוכל 
להתייחס להוראות סעיף זה, לאור העובדה כי 

ם חדשים דגמים חדשים גוזרים תנאים מסחריי
מול היבואן, לפיכך תוגש הצעת מחיר חדשה 
 לאותו רכב.

7.3 
 

2. 

יובהר כי ביטול הזמנה יתאפשר כל עוד לא  לא מקובל
 בגין הרכב המוזמן. הועבר תשלום ליבואן

7.5 
 

3. 

להבהיר כי תקלות שמקורן כפגם  נבקש לא מקובל
מהיבואן לא תחייב את הספק להחליף/לחדש 

תפעל במרץ בשיתוף  רכב על חשבונה, אלא
 .פעולה לתיקון התקלה מול היבואן

8.2 
 

4. 

סעיף לא מקובל. הספק לא יוכל לקחת אחריות  מקובל. הסעיף יבוטל
על פיטורין של עובדים. הנ"ל ייחשב כהחזרה 
מוקדמת וזו תחייב את המועצה בתשלום פיצוי 

 .8.6.1-8.6.4מוסכם כמפורט בתתי סעיפים 

8.5 
 

5. 

להוסיף כי בכל מקרה החזרת רכב לפני נבקש  מקובל.
תום תקופת הליסינג מחייבת את המועצה 

 יום מראש. 30בהודעה בכתב של 

8.6 
 

6. 

 24נבקש לשנות לרכב שיוחזר לאחר תום  .53ראה תשובה לשאלה 
חודשים ממועד מסירתו, יחויב  36חודשים עד 

בתשלום תמורה )פיצוי מוסכם( של חודש אחד 
 דמי שכירות.

 

8.6.3 
 

7. 

נבקש לבטל סעיף זה. נבקש לחדד כי התמחור  מקובל.
 36שאנו מוציאים בהצעה הכספית הינו עפ"י 

 חודשים לעסקה.

8.6.4 
 

8. 

נבקש למחוק את המשפט החל מהמילים: "כמו  לא מקובל
 כן לא תישא....." ועד הסוף.

8.6.5 
 

9. 

דמי השבה לקדמות בסכום כולל תשלום יתאפשר 
 .בתוספת מע"מ ₪ 1,000של עד 

נבקש להחריג דמי השבה לקדמות כמפורט 
 שלהלן:

עם החזרת רכבים למשכירה, ייבדק הרכב על 
ידי שמאי מטעם המשכירה, אשר יקבע אם נגרם 

נזק לרכב אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד, וכן 
יקבע את סכום הנזק, כפי שיפורט בדוח 

 השמאי.

8.8 
 

10. 



 
 

2 
 

מצא השמאי מטעם המשכירה כי נגרם נזק 
למשכירה, עם דרישתה  מועצהמור, תשלם הכא

הראשונה, את סכום הנזקים כמפורט בדוח 
השמאי. בנוסף מובהר כי בכל מקרה, תישא 

סמלים  השוכרת במלוא עלותם של חוסרים,
המהווים חלק )כגון גלגל רזרבי וכד'( ואביזרים 

 .המושכר רכבמה
במקרה של נזקים  להוסיף סעיף:כמו כן נבקש 

התחתון של הרכב או נזקים  שייגרמו למרכב
שהחלו במרכב התחתון והתפשטו לחלקים 

הלקוח לא יהיה פטור , אחרים של הרכב
 מתשלום בגין נזקים אלו.

יתאפשר תשלום דמי השבה לקדמות בסכום כולל 
 .בתוספת מע"מ₪  1,000של עד 

נבקש להוסיף את המילים: "ובלבד שהאביזר 
וח יסירו בטרם אינו גורם לנזק ברכב, והלק

יובהר כי היה ונתגלו החזרת הרכב". כמו כן 
פגמים קלים בעת החזרת הרכב כתוצאה 
מהתקנת אביזרים ו/או התקנים נוספים 
שהוסרו, יהיה על הלקוח לשאת בדמי השבה 

 לקדמות.

9.7 
 

11. 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 "שירותי סיוע בהחלפת גלגל על ידי ניידת שירות" 

 

אחראי על תיקון תקרים  אינו יובהר כי הספק
ו/או תשלום בגין תקרים, אלא על הפניית 

 .הלקוח לתקריה בהתאם לדרישה

10.2.9 
 

12. 

 . הסעיף יתוקןמקובל
 
 
 
 

לא מקובל. נבקש לשנות את נוסח הסעיף ל 
"במקרה של מחלוקת לעניין תקינות רכב, 

בניהם בנוגע לבדיקה  הצדדים יגיעו להסכמה
 "במכון רישוי

10.4 
 

13. 

שעות מרגע  3נבקש לתקן הגעת מחלץ תוך  מקובל
שעות מחוץ  4קריאת שירות בתוך העיר, ותוך 

 .לעיר

11.1 
 

14. 

נבהיר כי אין חובה על המועצה לחדש עסקה, אך  מקובל
במידה והיא תבחר באופציה זו, הנ"ל ייחשב 
כהחזרה מוקדמת על כל המשמעות כמפורט 

 8.6.1-8.6.3בסעיפים 

13.3 
 

15. 

נבהיר כי מלבד נציג שיהווה מנהל תיק לקוח  לא מקובל
לנושאים המסחריים במהלך העסקה, המועצה 
תקבל שירות ממנהלי שירות בסניפים הפזורים 

 בארץ.

14.4 
 

16. 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 

"ככלל, ייקבעו דמי השכירות לרכב שאינו כלול 
בהצעת המחיר בהתאם לאחוז המשוקלל בהצעה 

 צת רכב. לאותה קבו
 

יחד עם זאת, ככל שיציג הספק נסיבות ברורות 
התמורה לכלי רכב שאינן מאפשרות זאת, תסוכם 

 ."במו"מ בין הצדדים המדובר

יובהר כי הזמנת דגמי רכבים שאינם כלולים 
בהצעת המחיר,  יתומחרו בנפרד באופן נקודתי 

לאור הפערים באותה עת עפ"י בקשת המועצה. 
, לא ם המסחריים פר דגםבהנחות יבואן והתנאי

נוכל לחשב מחיר לפי הצעה שהוגשה. אין מחיר 
לדגם אחד או יבואן אחד משליך על תמחור 
לדגם יבואן אחר, על אף שיתכן מצב שבו מחיר 
הרכב הוא אותו מחיר )בשל התנאים המסחריים 

 השונים מיבואן ליבואן(

16.2 
 

17. 

 הסעיף יתוקן כך:
 

ית בגין דמי חכירה המשכירה תעביר בנפרד חשבונ
 חודשיים וחשבונית נוספת עבור הוצאות אחרות:

 
ישולם מדי חודש בהעברה  תשלום דמי החכירה

יום  21-בנקאית כנגד החשבונית ולא יאוחר מ
 מקבלת החשבונית.

 
בכפוף  ישולמו תשלומים שאינם דמי חכירה

לאישור המועצה בתוך שלושים יום מקבלת 
 החשבונית במשרדי המועצה.

קרה של ערעור המועצה תפנה את הסתייגותה במ

לכל   5 -כי התמורה החודשית תעשה ב  נבקש
חודש עבור אותו חודש בהתאם להוצאת 
חשבונית שתישלח קודם לכן )למעט תשלומים 

 שאינם דמי חכירה(.

16.4 
 

18. 
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אל מנהל תיק הלקוח מטעם המשכירה וזאת 
 שלושים יום מקבלת החשבונית.

 
 לא מקובל .א
 יתוקן .ב

החריג מקרים של נהיגה ללא נבקש ל .א
רישיון בתוקף ו/או נהיגה תחת השפעת 

אלכוהול, ו/או נהיגה ברשלנות לרבות 
בכבישים שאינם ראויים לשימוש 
ברכב ו/או בשטחים מחוץ לתחום 

מדינת ישראל ו/או שימוש ברכב 
כמו כן . למטרות בלתי חוקיות וכיוצ"ב

יובהר כי הספק לא ייקח אחריות 
גרימת נזק למרכב תחתון במקרה של 

 )למעט כתוצאה מתאונת דרכים(.
 יש למחוק הפניה שגויה. ב. 

17.3 
 

19. 

 לא מקובל. 
 

נבקש למחוק את המשפט שמתחיל במילים: 
"וזאת מבלי שיהיה על המועצה להוכיח...." ועד 

 סופו

18 
 

20. 

עדכון הספק לגבי מועד טיפול אחזקה שוטף  לא מקובל
 למכסת ק"מ שעשה ברכב.חלה על הנהג שמודע 

18.1.3 
 

21. 

 ללא שינוי
מדובר על ביטוח רכוש של הספק ולא ביטוח כלי 

 הרכב.

נבקש להוסיף: והכל בכפוף לאי הפרת ההסכם 
על ידי המל"ג והנהג מורשה לנהוג ברכב עפ"י כל 

 דין.

19.2 
 

22. 

 
בהתאם לרכב מאושר לגבי ביטוח מקיף וצד ג' 

 לתנאי המכרז. 
 

תקי פוליסות ללקוח ראה תשובה לעניין הע
 .1לשאלה 

נבקש להבהיר כי הספק יהיה רשאי שלא לערוך 
את הביטוחים הנדרשים בחברה חיצונית אך כן 

לתת כיסוי ביטוחי בדרך של ביטוח עצמי. כמו 
כן יצוין כי אין אנו ממציאים העתקי פוליסות 

 ללקוחות.
 

 
19.6+17.

7+19.9 
 
 

23. 

ש למחוק סעיף זה. כיסוי ביטוחי לא מקובל. נבק ללא שינוי
יתקיים עפ"י פוליסה תקנית, לא ניתן לבקש 

 שינויים.
 

19.10 
 

24. 

נבקש להוסיף: "והכל בכפוף לאי הפרת ההסכם  ללא שינוי
על ידי הנוהג ברכב והינו מורשה ועומד בתנאים 

 עפ"י כל דין".

19.13 
 

25. 

יף נבקש להבהיר כי חברתנו עורכת ביטוח מק ללא שינוי
וצד ג' במתוכנת של "ביטוח עצמי" התואמת את 

לא  תנאי הביטוח כבכל חברת ביטוח מורשית.
 נוכל לספק את כל ההרחבות המבוקשות.

19.15.3 
 

26. 

נבקש להוסיף: "והכל בכפוף לאי הפרת ההסכם  ללא שינוי
על ידי הנוהג ברכב והינו מורשה ועומד בתנאים 

 עפ"י כל דין".

19.15.5 
 

27. 

 
 

 א שינוילל

לא מקובל. ההשתתפות העצמית תגבה  סעיף
הליכים משפטיים כנגד צדדים  נקיטתמיידית. 

תשלום ההשתתפות  חיובשלישיים ו/או 
. נתונה לשיקול דעתו של הספק בלבדהעצמית 
גם הם עפ"י הליכים משפטיים יוגשו כמו כן 

וללא קשר  הספקהבלעדי של  ושיקול דעת
 צמיתלחובת המל"ג לשלם השתתפות ע

19.15.6 
 

28. 

נושא באחריות ביטוחים  ואינ הספקכי יובהר  ללא שינוי
 לאירועים פליליים

19.15.7 
 

29. 

 ללא שינוי  
 

נבקש למחוק את המילים: " ו/או רשלנות 
 רבתי".

19.16 
 

30. 

מדובר על ביטוח צד שלישי של החברה ולא של 
 כלי הרכב. 
 ללא שינוי

נה כוללת את יובהר כי הפוליסה המקובלת אי
ההרחבות המבוקשות, לפיכך לא נוכל לספק 

 אותם.

19.17 
 

31. 

יובהר כי הפוליסה המקובלת אינה כוללת  -כנ"ל  ללא שינוי
את ההרחבות המבוקשות, לפיכך לא נוכל לספק 

 אותם.

19.19.1+
19.19.2 

 

32. 

 .33 19.21 עיף לא מקובל.ס ללא שינוי
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ה קונקרטית מדובר בסעיף סטנדרטי. אין כוונ

 בשלב זה 
נבקש הבהרה לסעיף זה. לאיזה גורמים ברצון 

 המועצה לשעבד, להסב וכו' הסכם זה?
22.2 

 
34. 

אינה רשאית לקזז  מל"גנבקש להבהיר כי ה לא מקובל
סכומים כלשהם מחיובים בגין השכירות 
החודשית )ליסינג(, כמו כן תינתן אפשרות 

ת זמן להסתייג בחשבונות אקסטרה וזאת במגבל
 .שיתואם בין החברה לנותן השירות

23.1+23.
2 
 

35. 

 –נספח ב'  נבקש להוריד הרחבות ביטוחים. ללא שינוי
אישור 

קיום 
 ביטוחים

36. 

 
 מקובל, למעט ביטוח חובה.

 

)מסומנות בנקודה( אינן  3-ו 2פסקאות 
רלוונטיות מאחר והכיסוי הביטוחי הינו 

 במתכונת ביטוח עצמי.

 1נספח ב' 
ישור א –

עריכת 
 ביטוחים

37. 

אבקש להבהיר שהארכת תקופת ההתקשרות  לא מקובל. האופציה היא של המל"ג בלבד
 תהיה כפופה לאישור הספק

 6עמ' 
7.1סעיף   

38 

של ההצעה עותקים מודפסים יש להגיש שני 
את ההצעה כולל הדיסק און קי ומסמכי המכרז +

נפרדת ובה הצעה מעטפה וסף, ובנמסמכי המכרזו
.ספיתכ  

העותקים יוכנסו לתוך  2נא הבהירו, האם 
מעטפה אחת? האם כל מסמכי המכרז צריכים 

DOKלהיות סרוקים ע"ג  או רק ההצעה  
 הכספית?

 11עמ' 
סעיף 
15.1 

39 

אבקש למחוק את הסעיף. דרישה לא סבירה  מקובל
ולא מידתית בכלל ובפרט כשמדובר בכמות 

ח ללא רכבים קטנה. בנוסף, לא ניתן לשלוח קו"
 הסכמת העובדים שהם עובדי הספק ולא המל"ג

 12עמ' 
סעיף 

17.2.2 

40 

 טעות במספור  יתוקן. .1
 מקובל .2

 מופיע פעמיים. נא תקנו 4סעיף  .1
מבקש למחוק את הדרישה לצרף את  .2

רשימת מוסכי השירות או סניפי 
השירות וכן את רשימת חברות שירותי 
הדרך והגרירה, אין בכך שום צורך, יש 

ומה ע"י מורשי חתימה הצהרה חת
 ועו"ד

 

 20עמ' 
4סעיף   

41 

 ראה דרישות המפרט – 1
 אין שינוי במסמכי המכרז. – 2
אלף  ק"מ  25-הצעת המחיר מתייחסת ל  - 3

 בשנה.
 למכרז 16.2ראה תיקון לסעיף  -4

נא פרטו בכל דגם את רמת  .1
הגימור הספציפית הנדרשת. זה 

מהותי מאוד היות וההנחות 
 ן דגם לדגם.משתנות מאוד בי

נא הוסיפו עמודה של מחיר  .2
 מחירון היבואן לדגם

נא הבהירו בנספח ה' כי הצעת  .3
 ק"מ בשנה. 25,000המחיר הינה ל 

מה קורה במידה ודגם משתנה  .4
ובמקומו יגיע דגם חדש במחירים 

 אחרים?

 22עמ' 
 נספח ה'

42 

 
 לא מקובל.

 

כלי הרכב יסופקו כפי שהם מגיעים ע"פ מפרט 
בזור נוסף שהמל"ג תבקש להוסיף היבואן. כל א

יהיה בתוספת תשלום בהתאם למחירון 
 היבואן/המתקין

 25עמ' 
6סעיף   

43 

הסעיף יתוקן כך שיאפשר מערכת ניווט מובנית 
או לחילופין מערכת לשיקוף מסך הסמארטפון 

 ע"ג מסך הרכב
 

נא למחוק. רוב הרכבים מגיעים כיום עם 
שיקוף מערכת אפל קארפליי/אנדרואיד אוטו ל

 מסך הסמארטפון ע"ג מסך הרכב

 26עמ' 
סעיף 
6.11 

44 

 
 לא מקובל

לא מקובל. ככל שייבחר צבע מטאלי/צבע מיוחד 
שהיבואן גובה בגינו תוספת תשלום, המל"ג 

תשלם בגינו. ללא שינוי זה ההצעה כולה 
 תתייקר וחבל

 26עמ' 
סעיף 
6.18 

45 
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חודשים 6ימים אבקש לרשום  60במקום  לא מקובל  26מ' ע 
7.1סעיף   

46 

להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף  לא מקובל. התמורה לכלי רכב אחר כאמור  
 בסעיף תסוכם במו"מ בין הצדדים.

לא ניתן להתחייב למחיר מראש על דגם שאינו 
ידוע ולא ניתן לדעת מה ההנחות והתנאים 

 המסחריים שיהיו עליו

 26עמ' 
7.3סעיף   

47 

! אבקש למחוק את הסעיףלא מקובל מקובל. הסעיף יימחק  27עמ'  
7.4סעיף   

48 

הסעיף יתוקן כך שבמקום המילים "על פי שיקול 
לאחר התייעצות עם מכון "דעתה הבלעדי" ייכתב 

"רישוי/בוחן רכב  

במקום המילים: " תקבע המועצה על פי שיקול 
דעתה הבלעדי" אבקש לרשום "ייקבע ע"י מוסך 

 מורשה או שמאי רכב"

 28עמ' 
8.2סעיף   

49 

348ראה תשובה לשאלה  לא מקובל. המועצה תוכל לקבל רכב משומש  
דומה ליתרת התקופה בכפוף להימצאות רכב 

כזה במלאי הספק או לחילופין להזמין רכב חדש 
 לתקופה חדשה

 28עמ' 
8.4סעיף   

50 

.5ראה תשובה לשאלה  מבקש למחוק את הסעיף. ממש לא מקובל  
שעובד  שהספק יישא בעלויות/הפסדים בגלל

 המל"ג עוזב/מפוטר

 28עמ' 
8.5סעיף   

51 

כל החזרה מוקדמת כאמור בסעיף זה על תת  מקובל
יום מראש 30סעיפיו תהיה בהודעה בכתב   

 28עמ' 
8.6סעיף   

52 

 30אבקש למחוק את המילים: "ולפני תום  מקובל
 חודשים"

 29עמ' 
סעיף 
8.6.3 

53 

.8ראה תשובה לשאלה  מל"ג תוכל להחזיר מבקש למחוק את הסעיף. ה 
חודשים ללא תשלום קנס רק אם  30לאחר 

 הזמינה רכב חדש במקומו

 29עמ' 
סעיף 
8.6.4 

54 

 לא מקובל
יתאפשר תשלום דמי השבה לקדמות בסכום כולל 

 .בתוספת מע"מ₪  1,000של עד 
 
 
 
 
 

 ממש לא סביר ולא מקובל!
במועד החזרת הרכב תיערך בדיקה מקיפה לכלי 

בעלותם של חוסרים בכלי  הרכב והמל"ג תישא
הרכב, נזקים למרכב התחתון ותאונות שלא 

 דווחו לספק עם היווצרן.
לגבי נזקים אחרים שיתגלו בכלי הרכב ואינם 

תשלם המל"ג עד לגובה  –כתוצאה מבלאי סביר 
 מע"מ מקסימום₪ +  2,000של 

 29עמ' 
8.8סעיף   

55 

 .מקובל1
 
 רלוונטי.לא .2
 .לא מקובל.3
 
 לא מקובל.4

 

אבקש להבהיר שהסכם לפי ק"מ גבוה  .1
 יותר יהיה במחיר אחר

אבקש לדעת מה ממוצע הנסועה  .2
 השנתית ברכבי המל"ג נכון להיום?

אג'  25אג' אבקש לשנות ל  10במקום  .3
 + מע"מ לק"מ.

אבקש להגדיר שרכב שיחרוג מעבר ל  .4
מהק"מ שנקבע לו, יוחרג מחישוב  20%

אג' + מע"מ  50הפול וישולם בגינו 
 החל מהק"מ הראשון לחריגהלק"מ 

 29עמ' 
9.1סעיף   

56 

אבקש לשנות ולהגדיר שהמל"ג תשלם דמי  לא מקובל
₪ +  25טיפול והסבת דוחות וכבישי אגרה בסך 

 מע"מ לחשבונית

 30עמ' 
9.6סעיף   

57 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 בקשהמזמינה שומרת לעצמה את הזכות ל"

ון( )דוגמת גגאביזרים  של פירוק/מהספק התקנה
נות שהנם מעבר לדרישות המפרט המצוי לרכב

 במכרז.
את האביזר יתקין  או קבלן משנה מטעמו ספקה 

לסעיף זה אבקש להבהיר שהמתקונים הללו 
יבוצעו ללא קדיחות במרכב או פנים הרכב וללא 

פירוק המתקונים הללו שום נזק. המל"ג תדאג ל
טרם החזרת הרכב לספק. כמו כן כל נזק 
שייגרם עקב ההתקנות הללו יהיה באחריות 

 המל"ג

 30עמ' 
9.7סעיף   

58 
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ויחייב את המזמינה בהתאם להוראות כל דין 
 ."בעלות המערכת וההתקנה בלבד

מבקש למחוק. שטיפה חיצונית תבוצע רק לאחר  לא מקובל
 תיקון פחחות

 30עמ' 
סעיף 

10.2.5 

59 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
"ידת שירותשירותי סיוע בהחלפת גלגל על ידי ני"  

 

תיקון תקרים אינו חלק משירות ליסינג תפעולי. 
במקרה של תקר על המשתמש ברכב להיכנס 

עצמאית לפנצ'רייה בתיאום מול מוקד השירות 
 של הספק

 30עמ' 
סעיף 

10.2.9 

60 

הסיפא של הסעיף לא מקובלת. מבקש למחוק  לא מקובל
 מהמילים "כמו כן" ועד לסוף הסעיף.

 31עמ' 
סעיף 
10.4 

61 

שהאחריות על תיאום טיפול  אבקש להבהיר אין שינוי במסמכי המכרז
 תקופתי לרכב הינה של המשתמש ברכב

 31עמ' 
סעיף 
10.5 

62 

 31עמ'  אבקש למחוק את הסעיף אין שינוי במסמכי המכרז
סעיף 
10.9 

63 

לעיל. 14ראה התשובה לסעיף  .מקובל  
 

 ראו שינוי במסמכי המכרז.

שעות. במקום  3ש לרשום במקום שעתיים אבק
שעות באזורים מרוחקים כמו אילת ורמת  3

שעות 4אבקש לשנות ל  –הגולן   

 31עמ' 
סעיף 
11.1 

64 

החלפת צמיגים כנגד בלאי בלבד. במקרה של  לא מקובל
 נזק העלות תחול על המל"ג

 31עמ' 
סעיף 
12.1 

65 

שעות. במקום  3במקום שעתיים אבקש לרשום  לא מקובל
.שעות 4קש לשנות ל שעות אב 3  

 32עמ' 
סעיף 
13.1 

66 

לא ברור. בכל מקרה אבקש להבהיר שרכב  מקובל. הסעיף יתוקן בהתאם
חלופי שהועמד יוחזר מיידית עם מסירת הרכב 

 הקבוע למשתמש

 32עמ' 
סעיף 
13.4 

67 

במקום מנהל שירות אבקש לרשום מנהל תיקי  מקובל
 לקוחות

 33עמ' 
סעיף 
14.4 

68 

 לא מקובל.
 

יובהר כי ככלל בנושאים שגרתיים הפנייה תיעשה 
 אל המוקד.

עם זאת במקרה של בעיה בקבלת השירות 
מהמוקד תפנה המועצה אל מנהל תיק הלקוח וזה 

 יידרש לתת מענה
 

מבקש למחוק את המילים: "או תיאום 
טיפולים וכל הנוגע לאחזקת כלי הרכב". כל זה 

מתבצע דרך מוקד שירות הלקוחות ולא דרך 
 מנהל תיק לקוח

 33עמ' 
סעיף 

14.5.2 

69 

 לא מקובל.
דקות, למעט  90פרק זמן להגעת ניידת שירות עד 

באזורים מרוחקים כמו הערבה, אילת ורמת 
 הגולן עד שלוש שעות.

 ראו שינוי במסמכי המכרז
 

לעיל. עד  11.1לא סביר. נא לשנות כאמור בסעיף 
שעות באזורים מרוחקים כמו  4שעות או  3

ה, אילת ורמת הגולןהערב  
 33עמ' 

סעיף 
14.6 

70 

לעיל. 17ראה התשובה לסעיף  לא מקובל. התמורה לכלי רכב שאינו כלול  
 בהצעת המחיר תסוכם במו"מ בין הצדדים.

לא ניתן להתחייב למחיר מראש על דגם שאינו 
ידוע ולא ניתן לדעת מה ההנחות והתנאים 

 המסחריים שיהיו עליו

 34עמ' 
סעיף 
16.2 

71 
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 לא מקובל.
 

הרכב יימסר לשימוש השוכרת כשהוא מצויד לכל 
.בהסכם 6המרכיבים בהתאם לסעיף הפחות בכל   

 
 

ככל שהפריטים/האביזרים הללו מגיעים כך עם 
 הרכב מאת היבואן

 34עמ' 
סעיף 
16.3 

72 

לעיל. 18ראה התשובה לסעיף   
 

אבקש להגדיר שהתמורה בגין דמי השכירות 
שו בהו"ק.בלבד תשולם חודש בחוד  

יתר התשלומים כגון השתתפות עצמית, חריגות 
30ק"מ וכו' ישולמו בהעברה בתנאי שוטף+   

 34עמ' 
סעיף 
16.4 

73 

אבקש למחוק את המילים: "או מכך שדרישת  לא מקובל
 התשלום או הדו"ח לא אושרו"

 34עמ' 
סעיף 
16.6 

74 

לסעיףבשורה האחרונה יש שגיאה בהפניה  ראו תיקון במסמכי המכרז.  35עמ'  
סעיף 
17.2 

75 

לא מקובל. נא למחוק את הסעיף. הכל ע"פ  אין שינוי במסמכי המכרז
 ההסכם

 35עמ' 
סעיף 
17.3 

76 

 לא מקובל
 

מבקש למחוק מהמילים: "ובמקרה של טענה או 
 תביעה" ועד לסוף הסעיף

 35עמ' 
סעיף 
17.5 

77 

לא ברורה מה מטרת הסעיף היות וכל המספרים  לא מקובל
נקובים בו מנותקים לחלוטין מהמציאות ה

ואינם ריאליים. אף ספק לא עובד עם לקוח 
שמחפש איפה אפשר להטיל עליו 

 קנסות/פיצויים בכל פרמטר.
אנו עוסקים במתן שירות ועובדים עם 

לקוחותינו באופן הגון מתוך מטרה לספק שירות 
לקוח מצויינים. מטבע  -ראוי ויחסי ספק

חריגים של איחורים פה הדברים ייתכנו מקרים 
ושם או שעות עומס חריגות בתקופות מסוימות 

אך בכל מקרה כזה יש כתובת שניתן לפנות 
 אליה ולמצוא פתרון לטובת הלקוח.

 מבקש למחוק את הסעיף לחלוטין

 36עמ' 
 סעיף 18

78 

מאושר למעט השתתפות העצמית בפוליסת צד 
 שלישי ואחריות מעבידים.

וההשתתפויות יש למחוק את המילים "
העצמיות". השתתפות עצמית חלה על המל"ג 

 ולא על הספק

 37עמ' 
סעיף 
19.1 

79 

 
 ללא שינוי

 15,000אבקש לרשום  30,000במקום  .1
רכב חלופי יהיה מאותה הקטגוריה  .2

מקומות  5ועד  2.0ולא יותר מנפח מנוע 
 ישיבה

יש למחוק את המילים: "והספק יחזיר  .3
ספק למשתמש את כל עלות השירות" ה

 אינו "שיק פתוח" של הלקוח
יש להפחית גבול אחריות לנזקי צד ג'  .4

 כמקובל בענף₪  500,000עד 

 38עמ' 
סעיף 

19.15.3 

80 

 ללא שינוי
 
 

השתתפות עצמית תיגבה גם באשמת צד ג' 
כמקובל, לאחר מיצוי ההליכים וקבלת השיפוי 

מצד ג', המל"ג תזוכה בסכום ההשתתפות 
 ששולמה.

 39עמ' 
סעיף 
.15.619  

81 

 39עמ'  אבקש למחוק את הסעיף ללא שינוי
סעיף 

19.15.7 

82 
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 הסעיף יתוקן
כולל ₪  1000גובה השתתפות העצמית יעמוד על 

לכל נהגבכל אירוע ביטוחי ומע"מ   

 :אבקש לשנות את גובה ההשתתפות
מע"מ₪ +  1,200 –נהג ותיק   

מע"מ₪ +  1,800 –נהג חדש/צעיר   

 39עמ' 
סעיף 

19.15.9 

83 

יש להפחית גבול אחריות לנזקי צד ג' עד  .ללא שינוי, מדובר בביטוח צד שלישי של החברה
 כמקובל בענף₪  500,000

 40עמ' 
סעיף 
19.20 

84 

 לא מקובל
237ראה תשובה לשאלה   

 41עמ'  אבקש למחוק את הסעיף
סעיף 
20.4 

85 

239ראה תשובה לשאלה  יום  14הפרה יסודית אשר לא תוקנה בתוך  
ת ההודעה או הדרישה ע"י המל"גמקבל  

 41עמ' 
סעיף 

20.5.1 

86 

 43עמ'  לא מקובל. נבקש הדדיות לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז
סעיף 
23.3 

87 

שני  ע"יג' יצורפו להסכם החתום -נספחים א' ו
 הצדדים לאחר חתימת ההסכם .

הצעת המחיר שיש להגיש  ( 22)עמודנספח ה' 
 במעטפה נפרדת.

מה ההבדל בין נספח א' ו ג' להסכם  לא ברור
לנספח ה' למסמכי המכרז. על איזה טופס 

 מגישים את ההצעה
 50עמ' 

 נספח ג'

88 

בשורה השישית, נבקש למחוק את המילים:  2.4 89
״כאשר במקרה של סתירה ביניהם תחייב 

 ההוראה המחמירה יותר״.

 לא מקובל

בל נבקש להבהיר כי הנהיגה בכלי הרכב תוג 2.6 90
לבעלי רישיון נהיגה תקף מעל שנתיים אשר 

שנים בלבד, או ככל שיוסכם  24גילם עולה על 
 בין הצדדים מפורשות אחרת.

 לא מקובל

בשורה השלישית, לאחר המילים: ״בלי  7.1 91
שתוטל עליה חובה לעשות כן״ נבקש 
להוסיף את המילים ״בכפוף לאישור 

 הספק בכתב ומראש״.

 לא מקובל

-קש כי כל הארכה של תקופת ההסכם מעל לנב 7.1 92
 חודשים תיעשה באישור הספק. 12

 לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז

בשורה השנייה, במקום המילים: ״ממועד  7.2 93
המסירה הראשונה של כלי הרכב למועצה״ 

 נבקש לכתוב: ״ממועד החתימה על הסכם זה״.

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
המסירה הראשונה של במקום המילים: ״ממועד 

חתימת : ״ממועד ירשםכלי הרכב למועצה״ 
 ״.ההסכםעל  המועצה

בשורה השלישית, במקום המילים: ״לפי שיקול  7.2 94
דעתה הבלעדי״ נבקש לכתוב: ״באישור הספק 

 בכתב ומראש״.

 לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להחליף את המילים "מורשה יבואן"  8.8 95
 ורשה משרד התחבורה".במילים מ

 .מקובל
 

נבקש להוסיף בסוף המילה ״חברת״ את  8.9 96
 הטקסט ״/ות״.

 , הסעיף יתוקן.מקובל

נבקש כי הפלט מהרשם לא יכלול שעבודים  9.2.2 97
מפאת אורך המסמך, אלא נוסח מקוצר )ללא 

 שעבודים( שיכיל את המידע המבוקש בסעיף זה.

 לא מקובל

, נבקש לשנות את הטקסט: בשורה השנייה 11.1 98
״ימציא למועצה את הפוליסות ואישור קיום 
ביטוחים״, לטקסט: ״ימציא למועצה אישור 

 קיום ביטוחים״. 

 1ראה תשובה לשאלה 

בשורה השלישית, נבקש להחליף את המילה  11.1 99
 ״בתוכנם״ למילה ״בתוכנו״.

 ללא שינוי
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 ללא שינוי נבקש למחוק את הסעיף.  11.3 100

בשורה השלישית, לאחר המילים ״לחלט את  11.4.2 101
הערבות שהגיש״ נבקש להוסיף את המילים 

 ימים מראש״.   7״בכפוף להתראה של 

 מקובל.
 

בשורה האחרונה, לאחר המילים ״חילוט ערבות  11.5 102
ההצעה או ערבות הביצוע״ נבקש להוסיף את 

 ימים מראש״.  7המילים ״בכפוף להתראה של 

 מקובל 

נבקש להבהיר כי דגם "רנו קנגו בנזין" לא  12.4 103
מיובא לארץ .נבקש להגיש הצעה לדגם "טויוטה 

 דיזל".   1.5בנזין אוטו  5סי טי 

  ראו תיקון במסמכי המכרז.

בשורה הראשונה, לאחר המילה ״היבואן״ נבקש  14.1 104
 להוסיף את המילים ״כולל מע״מ״. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש שהדגמים הנוספים שיוצעו על ידי המציע,  14.4 105
ככל שיוצעו, ישוכללו בציון הצעת המחיר של 

 המציע. 

 לא מקובל

( יכיל את DOKנבקש להבהיר כי ההחסן הנייד ) 15.1 106
קובץ ההצעה בלבד בנוסף לכך שההצעה תצורף 

 כעותק פיזי ותוגש במעטפה כנדרש בסעיף זה. 

 .39ראו תשובה לשאלה 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים ״אך לא  16 107
יותר משלושה חודשים מתום מועד תוקף 

 ההצעה״. 

 מקובל.

 מקובל "נבקש למחוק". 17.2.2 108
 
 
 

נבקש כי הסמכות המקומית הבלעדית תהיה  19.10 109
 יפו. -נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב

 לא מקובל

 

 תשובה ההצעהטופס הגשת  –נספח ב׳ לבל״מ 

  פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

בסוף הסעיף, במקום המילים ״ללא סייג״ נבקש  1 110
לכתוב ״בכפוף לאמור במסמך שאלות ההבהרה 

 שהגשנו, לרבות תשובות המועצה״. 

בסוף הסעיף ירשם כדלקמן: "ובכפוף לתשובות 
 ההבהרה שניתנו ע"י המועצה". 

 ייה, לאחר המילים ״תוקף הצעתנו״בשורה השנ 3 111
נבקש להוסיף את המילים ״לכל היותר בשלושה 

 חודשים״. 

 מקובל. הטופס יתוקן בהתאם
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 תשובה הצהרת המציע לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף –נספח ד׳ לבל״מ 

  פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

נבקש להוסיף בסוף המילה ״חברת״ את  4 112
 קסט ״/ות״. הט

  מקובל , הסעיף יתוקן.   

נא הבהירו האם צריך חותמת בנוסף לחתימתו  כללי 113
 של המציע?

 )ניתן יהיה להשלים בהמשך( כן

 

  הצעת מחיר –נספח ה׳ לבל״מ 

 תשובה פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

בשורה השמינית נבקש למחוק את המילים:  כללי 114
עד הזמנת הרכב״. הדרישה אינה ״תקף במו

 רלוונטית לשלב זה.

 הנוסח יתוקן מקובל. 

נבקש כי תצרפו מחירי יבואן )הכוללים מע״מ(  כללי 115
על מנת למנוע אי הבנות ו/או טעויות בהגשת 

 הצעת המחיר. 

 לא מקובל.

 במקרה הצורך המועצה תפנה לקבלת הבהרות 

סף לחתימתו נא הבהירו האם צריך חותמת בנו כללי 116
 של המציע?

 כן )ניתן יהיה להשלים בהמשך(

 

  הסכם השירותים –נספח ו׳ לבל״מ 

  פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

בשורה השנייה, במקום המילים: ״ממועד  5.1 117
המסירה הראשונה של כלי הרכב למועצה״ 
נבקש לכתוב את המילים ״ממועד חתימת 

 ההסכם״. 

  .93לשאלה  ראה תשובה

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המילים:  5.1 118
״באישור הספק מראש עבור כל תקופה 

 חודשים״.  12נוספת של 

 . האופציה הינה של המל"ג בלבד.לא מקובל

נבקש לתקן טעות סופר. במקום המילים:  5.3 119
״בתקופת ההסכם הנוכחת״, יש לכתוב 

 ״בתקופת ההסכם הנוספת״.

 עיף יתוקן בהתאםמקובל. הס

בשורה השנייה, לאחר המילים ״קבלת  7.1 120
נבקש להוסיף את המילים ״ובלבד  הזמנה״

 שכלי הרכב נמצא ברשות היבואן״. 

 לא מקובל

בשורה השלישית, נבקש להחליף את  7.1 121
ימים״ במילים  60-המילים: ״ולא יאוחר מ

  ימים״  120-״ולא יאוחר מ

 לא מקובל
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והתמורה להחליף את המילים " נבקש 7.2 122
להסכם" במילים  16 בסעיף כמפורט תשולם

"והתמורה תשולם ע"פ מחיר ותנאים 
 .עסקיים אשר יוסכמו בין הצדדים"

 להסכם 16.2ראה תיקון בסעיף 

בשורה השלישית, נבקש למחוק את המילים:  7.3 123
״בצירוף אישור יבואן כלי הרכב בדבר 

 שראל״.המניעה ליבוא כלי הרכב לי

 לא מקובל

בשורה השישית, לאחר המילים: ״נספח א״  7.3 124
נבקש להוסיף את המילים: ״ככל שיש 

 ברשותו״. 

 לא מקובל

בשורה השביעית, נבקש למחוק את המילים:  7.3 125
״בהתאם לאחוז דמי השימוש של קבוצת כלי 

 הרכב אליה ישתייך כלי הרכב החסר״. 

 להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף 

נבקש למחוק סעיף זה. נבקש להבהיר כי  7.4 126
שנים, בלא כל קשר  3תקופת הליסינג היא 

 אם תקופת ההסכם תסתיים במהלכה. 

 מקובל. הסעיף יימחק

 בשורה השלישית, במקום המילה ״מידית״ 7.5 127
 נבקש לכתוב את המילים ״עם היוודע לו״. 

 מקובל

המילים:  בשורה השלישית, נבקש למחוק את 7.5 128
״תוך ציון סיבת האיחור העיקוב הצפוי 

 ותקופת העיקוב המוערכת על ידיו״. 

 לא מקובל

בשורה השנייה לאחר המילים: ״רכב גישור״,  7.6 129
נבקש להוסיף את המילים: ״ובלבד שהרכב 

 הקבוע נמצא במלאי היבואן״.  

 לא מקובל

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  7.6 130
אם גם לאחר התקופה הזו הרכב ״למעט 

 עדיין לא יימצא במלאי היבואן״. 

 לא מקובל 

 3בשורה הראשונה, במקום המילים: ״בתוך  7.8 131
ימי עבודה״, נבקש לכתוב את המילים: ״על 

 פי הצורך״. 

 לא מקובל

בשורה הראשונה, במקום המילים: ״על פי  8.2 132
שיקול דעתה הבלעדי״ נבקש לכתוב: 

 לאישור קצין הבטיחות של הספק״. ״בהתאם 

 49ראה תשובה לשאלה 

בשורה התשיעית, נבקש למחוק את הטקסט  8.2 133
 החל מהמילה: ״ובלבד״ ועד לסוף הסעיף. 

 מקובל.לא 

בשורה השביעית, נבקש למחוק את הטקסט  8.3 134
 החל מהמילה: ״ובלבד״ ועד לסוף הסעיף. 

 לא מקובל 

המועצה  המילים "תקבלנבקש למחוק את   8.4 135
 ,הליסינג תקופת ליתרת חדש רכב כלי

 לחלופין".

 348ראה מענה לשאלה 
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נבקש למחוק סעיף זה. לחילופין, נבקש  8.5 136
להבהיר כי כל החזרה שתיעשה בנסיבות 
המתוארות בסעיף זה תיחשב כהחזרה 

 להלן.  8.6מוקדמת, ויחולו הוראות סעיף 

 5ראה תשובה לשאלה 

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים  8.6 137
 ״למעט הנסיבות המפורטות לעיל״.  

 לא מקובל

לאחר המילים "מכל סיבה שהיא " את  8.6 138
 30בכפוף להודעה מראש של "המילים 

 ימים".

 למכרז. 8.6, ראה התיקון בסעיף מקובל

חודשים״  30נבקש להחליף את המילים: ״ 8.6.3 139
 . חודשים״ 36במילים: ״

 8.6.3ראה התיקון בסעיף  

 8ראה תשובה לשאלה   נבקש למחוק סעיף זה.  8.6.4 140

בשורה השלישית, לאחר המילה: ״ההסכם״  8.6.5 141
נבקש להוסיף את המילים: ״ובלבד שניתנה 
לספק התראה על כך, והספק לא תיקן את 

ימים ממועד ההתראה  14ההפרה בתוך 
 כאמור״. 

 מקובל. הסעיף יתוקן.

בשורה השישית, נבקש למחוק את הטקסט  8.6.5 142
 החל במילים: ״כמו כן״ ועד לסוף הסעיף. 

 לא מקובל

נבקש להבהיר כי בנסיבות אלה תידרש  8.8 143
המועצה לתשלום השתתפות עצמית כנקוב 

וזאת בגין כל מוקד נזק  19.15.9בסעיף 
 שיאותר ברכב בעת החזרתו.

 לא מקובל.

 

שיטת חישוב הפול תיעשה ביחס לכל  נבקש כי 9.1 144
כלי הרכב הנמצאים ברשות המועצה באותו 

 מועד.

 אין שינוי במסמכי המכרז

בשורה השלישית, לאחר המילים: ״ויעשה  9.1 145
נבקש להוסיף את המילים:  בסוף השנה״

״החל מחתימת ההסכם, כאשר החישוב 
הראשון יעשה בתום שנת ההסכם 

 הראשונה״.

 לא מקובל

נבקש להבהיר כי במידה וחישוב פול  9.1 146
הקילומטרים לא ייעשה בסוף השנה 
קלנדרית, לא יהיה בכך כדי למנוע מהספק 
לבצע חישוב זה. בכל מועד אחר, ולא יהיה 
בכך כדי לגרוע מזכויותיו לקבל דמי חריגת 

 קילומטרים בהתאם לאמור בסעיף זה. 

 לא מקובל 

אג׳ +  15ק נבקש כי המועצה תשלם לספ 9.1 147
   מע"מ עבור כל קילומטר חריגה. 

 לא מקובל 

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים:  9.3 148
״וכן לגורמים נוספים״. לחלופין נבקש 
להבהיר לאילו גורמים נוספים יינתן הרשאה 

 לא מקובל 



 
 

13 
 

 להשתמש בכלי הרכב. 

 לא מקובל  נבקש למחוק סעיף זה. 9.4 149

 בקש להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן: נ (חדשא )9.4 150

"המועצה תשתמש בכלי הרכב ותדאג כי כל 
המשתמשים מטעמה ישתמשו בכלי הרכב 
כנהג סביר השומר על רכושו ותפעל בהתאם 
לאמור להלן וזאת מבלי לגרוע מאחריותה 

לספק או , כלפי הספק לכל נזק שיגרם לרכב
אם המועצה או מי מטעמה יפעלו ' לצד ג
 :לאמור להלןבניגוד 

לא ישתמש ברכב באופן בלתי חוקי  .1
 .או למטרות שאינן חוקיות

 .לא יגרום לרכב נזק כלשהו בזדון .2

לא ישתמש ברכב למטרות אלימות  .3
 . או מהומות

לא יסיע נוסעים או מטען בשכר או  .4
 .בתמורה או מעבר למורשה על פי כל דין

או ינהג ברכב לצרכי /לא ישתמש ו .5
, חני נהיגהמב, לימוד נהיגה, תחרות

 .מבחני מהירות או מבחני כושר רכב

לא יעשה בכלי הרכב שימוש לגרירה  .6
או דחיפה של כל כלי רכב או חפץ אחר /ו
 .למעט אם הותקן ברכב וו גרירה כחוק()

לא ינהג ברכב כשהוא מצוי תחת  .7
או /השפעת משקאות אלכוהוליים ו

או כל חומר אחר /משקאות משכרים ו
ושיקול דעת העלול להשפיע על ערנות 

, בנהיגה או תחת השפעת סמים מסוכנים
כהגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים 

 .1973-ג"התשל[, נוסח חדש]

או /לא ייסע בדרכים שאינן סלולות ו .8
שאינן מתאימות לנסיעת כלי רכב מהסוג 

 .שהוחכר למזמינה

לא יעזוב את כלי הרכב מכל סיבה  .9
ללא  (א: )שהיא ולכל פרק זמן שהוא

י המיגון המותקנים בו או הפעלת אמצע
כשמפתחות כלי הרכב נותרו בתוכו ( ב)

כשכלי הרכב נשאר מונע ללא ( ג)או 
 . השגחה ואמצעי זהירות מתאימים

לא יוציא את הרכב מחוץ לשטחי  .10
מדינת ישראל ובכלל זה אל שטחי 

 Aהאוטונומיה המוגדרים כשטחי 
בהסכם שנחתם בין מדינת ישראל לבין 

בשטחים אחרים  הרשות הפלסטינית או
ל "אשר על פי הוראות הרשויות או צה

 .אסורה הנסיעה בהם לישראלים

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

' או לצד ג/העלויות וההוצאות שיגרמו לו ו

 יהיה שינוי במסמכי המכרז.לא 
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בעקיפין כתוצאה משימוש  ואם במישרין אם
זו לא בניגוד לאמור בסעיף זה ואחריות 

 תוגבל רק להשתתפות העצמית."

המילים: "יפנה הספק", יוחלפו במילים:  9.6 151
 "יסב הספק" 

 והסדרת הנושא בירור לשםוימחק המשפט: "
 .בהתאם" התשלום

נבקש להבהיר כי לא נוכל לבצע בירור 
במקרים של הסבת דוחות, אלא הסבת 

 למועצה. 

 י במסמכי המכרזיהיה שינולא 

נבקש למחוק סעיף זה. אין זה סביר לאפשר  9.7 152
למועצה להתקין כל התקנה בלא אישור 
הספק. יחד עם זאת, ניתן יהיה להתקין התקן 
התדלוק, ודיבוריות בלי קבלת אישור 

 מהספק.

 יהיה שינוי במסמכי המכרזלא 

 58ראה תשובה לשאלה 

 ש בנוסח כדלקמן:נבקש להוסיף סעיף חד (חדשא )9.7 153

 

״המועצה מתחייבת שלא לבצע כל שינוי 
במבנה או בחלק מכלי הרכב או בהתקנות 
שבהם, לא להחליף מנעולים ברכב, לא 
להוציא מכלי הרכב כל אביזר ו/או מכשיר 
ו/או חלק ו/או התקן השייך להם ו/או 
להתקין התקנה כלשהי ברכב, מבלי לקבל את 

לגרוע הסכמת הספק מראש ובכתב. מבלי 
מכלליות האמור, המועצה וכל אדם מטעמה 
לא יהיו רשאים לעשות שינוי ו/או טיפול 
כלשהו במונה הקילומטרים ו/או בכל רכיב 

 אחר של מנגנון זה בכלי הרכב.״

 יהיה שינוי במסמכי המכרזלא 

 58ראה תשובה לשאלה 

 הסעיף יתוקן כדלקמן: נבקש למחוק את הסעיף. 10.2.9 154

  "בהחלפת גלגל על ידי ניידת שירות שירותי סיוע"

 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  10.5 155
״ובלבד שכלי הרכב הועמד לרשות הספק עד 

 ״. 10:00לשעה 

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה.  10.9 156

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  11.3 157
למעט ביחס לתקלות שנגרמו בזדון על ידי ״

 המשתמש או תוך הפרת תנאי ההסכם״. 

 לא מקובל

בשורה השביעית, נבקש להחליף את המילה:  13.1 158
 שעות״.  3״שעתיים״ במילים: ״

 לא מקובל
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בשורה השמינית, נבקש להחליף את המילים:  13.1 159
 שעות״.  4שעות״ במילים: ״ 3״

 לא מקובל

בסוף הסעיף, נבקש למחוק את המילים: ״או  13.2 160
 לחילופין, יישא הספק בעלות מוניות״. 

 לא מקובל

בסוף הסעיף, נבקש למחוק את המילים:  13.3 161
״יובהר כי המועצה לא תחויב בכל תשלום 
 אם החליטה שלא לחדש את עסקת הליסינג״.

 15ראה תשובה לשאלה 

ם: ״הרכב בשורה החמישית, לאחר המילי 13.3 162
החדש״ נבקש להוסיף את המילים: ״ותישא 

 .״8.6בקנס החזרה מוקדמת לפי סעיף 

 15ראה תשובה לשאלה 

בשורה השלישית, לאחר המילים: ״לרשות  13.4 163
המועצה״ נבקש להוסיף את המילים: ״אחרת 
תחויב המועצה בגין הרכב החלופי ובגין 

 הרכב שבמקומו הועמד כלי הרכב החלופי״.

 ף ישונה כולל הבהרההסעי

ככל והרכב החלופי יוחזר עם מיכל דלק בו  13.5 164
הדלק בכמות פחותה מהכמות אשר נמסרה 
תחויב המועצה בגין דלק זה בהתאם למחיר 

ממחיר הדלק   15%לתדלוק מלא ובתוספת 
 עבור כל תדלוק. 

 לא מקובל.

המועצה תשלם עבור צריכת הדלק בפועל של 
 וספת או קנסהרכב החלופי ללא כל ת

בשורה השלישית, נבקש למחוק את הטקסט  13.4 165
החל במילים: ״לעניין סעיף זה״ ועד לסוף 

 הסעיף. 

 לא מקובל

שעות״  48בשורה השנייה, במקום המילים: ״ 14.4 166
נבקש לכתוב: ״בתוך זמן סביר, ובכפוף 

  למציאת מחליף מתאים״.

 שעות" ייכתב "בתוך 48במקום המילים "בתוך 
 .שבוע ימים"

כי בכל עת )כולל במהלך השבוע( יינתנו כל יובהר 
 השירותים כסידרם

בשורה השלישית, נבקש למחוק את הטקסט  14.4 167
החל במילים: ״המועצה תאשר״ ועד לסוף 

 הסעיף. 

 מקובללא 

 

 עסקים נבקש להחליף את המילים "יום  14.5.1 168
 אחד" במילים "שני ימי עסקים"

 לא מקובל 

נבקש לתקן את הסעיף כך שניידת השירות  14.6 169
 70דקות )ולא  180תתייצב באתר בתוך 

 דקות( מרגע פתיחת הקריאה. 

 לא מקובל.
דקות, למעט  90פרק זמן להגעת ניידת שירות עד 

באזורים מרוחקים כמו הערבה, אילת ורמת 
 הגולן עד שלוש שעות.

 ראו שינוי במסמכי המכרז 
 

להבהיר כי ככל ששיעור המע״מ ישתנה נבקש  16.1 170
 ישתנו דמי החכירה בהתאם.

 אין שינוי במסמכי המכרז

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  16.1 171
״תעריף האחוזים המפורט במסמך ההצעה 
)נפסח ה( יהיה בתוקף לשנה מיום חתימת 

 לא מקובל
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ההסכם, ולאחר מכן יוסכם בין הצדדים״. לא 
קופה ארוכה כל ניתן להתחייב למחירים לת

 כך. 

נבקש לתקן את הסעיף כך שדמי החכירה  16.2 172
לכלי הרכב שאינם כלולים בהצעת המחיר 
יעשו בהתאם להסכמת הצדדים. לא ניתן 
להתחייב לממוצע כמתואר בסעיף זה, שכן 
מחירי כלי הרכב תלויים בהסכמים של הספק 

 מול היבואנים. 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:

ייקבעו דמי השכירות לרכב שאינו כלול  ככלל,"
בהצעת המחיר בהתאם לאחוז המשוקלל בהצעה 

 לאותה קבוצת רכב. 

יחד עם זאת, ככל שיציג הספק נסיבות ברורות 
התמורה לכלי רכב שאינן מאפשרות זאת, תסוכם 

 ."במו"מ בין הצדדים המדובר

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  16.3 173
 מפורשות אחרת בהסכם זה״.  ״למעט כמצוין

 לא מקובל.
 

הרכב יימסר לשימוש השוכרת כשהוא מצויד לכל 
בהסכם,  6הפחות בכל המרכיבים בהתאם לסעיף 

 בין אם הגיעו מהיבואן ובין אם לא.
התמורה תהיה סופית וכוללת למעט תוספות 

 מיוחדות וחריגות.
 

נבקש לשנות את תנאי התשלום לתשלום  16.4 174
חילת כל חודש ובאמצעות הוראת מראש בת

 קבע. 

 הסעיף יתוקן כך:
 

המשכירה תעביר בנפרד חשבונית בגין דמי "
חכירה חודשיים וחשבונית נוספת עבור הוצאות 

ישולם מדי חודש  שלום דמי החכירהתאחרות
-בהעברה בנקאית כנגד החשבונית ולא יאוחר מ

יום מקבלת החשבונית. 21  
 

ישולמו בכפוף  תשלומים שאינם דמי חכירה
לאישור המועצה בתוך שלושים יום מקבלת 

 החשבונית במשרדי המועצה.
במקרה של ערעור המועצה תפנה את הסתייגותה 

אל מנהל תיק הלקוח מטעם המשכירה וזאת 
."שלושים יום מקבלת החשבונית  

 
נבקש לתקן את הסעיף כך שהתמורה תשולם  16.5 175

 בהוראת קבע. 
 לא מקובל

בשורה השנייה נבקש למחוק את המילים:  16.6 176
״או מכך שדרישת התשלום או הדו״ח לא 

 אושרו״. 

 לא מקובל

הספק" נבקש להוסיף  לאחר המילים " ימציא 16.7 177
 את המילים "ע"פ דרישתו במועד האמור".

 אין שינוי במסמכי המכרז

 בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: 16.8 178
פטור מניכוי מס במקור  ״אלא אם יציג הספק

 לעיל״.  16.7בהתאם לסעיף 

 .מקובל

 .לא מקובל ש להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן:נבק 16.11 179
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כל התשלומים על פי הסכם זה ישולמו בש"ח  )חדש(
ויהיו צמודים למדד המחירים לצרכן. אם 
ביום הפקת החשבונית המדד החדש יהיה 
שונה ממדד הבסיס יתעדכן הסכום לתשלום 

היחס שבו השתנה המדד החדש באותו 
לעומת מדד הבסיס. בכל מקרה התשלומים 
המפורטים בהסכם זה לא יהיו נמוכים 
מהסכום הנקוב בהסכם זה )אם מצוינים( או 

 בטופס ההזמנה.

כי דמי השכירות יוצמדו למדד  16.9יובהר בסעיף 
 המחירים לצרכן

״ ״אובדן בשורה הראשונה, לאחר המילה: 17.1 180
 נבקש להוסיף את המילה: ״ישירים״. 

 לא מקובל 

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים:  17.1 181
 ״או בעקיפין״. 

 לא מקובל 

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים:  17.1 182
 ״ו/או לצד ג׳ כלשהו״. 

 לא מקובל 

בשורה החמישית, לאחר המילים: ״לנזק  17.2 183
את המילים: ״או  בזדון״ נבקש להוסיף

בניגוד להוראות הסכם זה או לפוליסת 
 הביטוח התקנית״. 

 לא מקובל

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים: ״או  17.3 184
בניגוד להוראות הסכם זה או לפוליסת 
הביטוח התקנית, ובכפוף לתשלום השתתפות 

 עצמית״. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

המילה: ״אובדן״  בשורה השלישית, לאחר 17.5 185
 נבקש להוסיף את המילה: ״ישירים״. 

 לא מקובל

בשורה הרביעית, לאחר המילים: ״הסכם  17.5 186
זה״ נבקש להוסיף את המילים: ״בכפוף 

 לפסק דין חלוט״. 

 לא מקובל

נבקש להבהיר כי כיסוי ההוצאות המשפטיות  17.5 187
 אלש״ח למקרה. 30לא יעלה על 

 לא מקובל

בשורה התשיעית, נבקש למחוק את המילים:  17.5 188
״במועד קרוב ובלבד שאינו פוגע בניהול הליכי 
הגנתו של הספק״ ובמקומן לכתוב את 

 המילים: ״באופן מיידי״. 

 לא מקובל 

בשורה השנייה, במקום המילים: ״ללא  17.6 189
הגבלת זמן״ נבקש לכתוב את המילים: 

 חודשים״.  12״לתקופה של 

 לא מקובל

נבקש לבטל סעיף זה בכללותו מכיוון שהוא  18 190
אינו סביר. לחלופין נבקש כי הקנסות שיוטלו 
בהתאם לסעיף זה יהיו החל מהאירוע 

 השלישי ברבעון עבור כל רבעון. 

 לא מקובל

 לא מקובל ש״ח.  500נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל 18.1.2 191
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 לא מקובל ש״ח.  100נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל 18.1.4 192

 לא מקובל ש״ח.  50נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל 18.1.5 193

 לא מקובל ש״ח.  200נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל 18.1.6 194

 לא מקובל נבקש למחוק סעיף זה.  18.1.7 195

ש״ח מעל  200נבקש לשנות את גובה הפיצוי ל 18.1.8 196
 ימים.  3

 לא מקובל

למחוק את המילים: ״ינוכו מהתמורה  נבקש 18.2 197
 המגיעה לו״. 

 לא מקובל

בשורה הראשונה, במקום המילה: ״בניכוי״  18.3 198
 נבקש לכתוב את המילה: ״בהטלת״. 

 לא מקובל

199 119. נבקש להבהיר כי השתתפות עצמית חלה על  
 המועצה.

 לעיל והתיקון לסעיף.  79ראה התשובה לסעיף 

ף נבקש להוסיף את המילים: בסוף הסעי 19.2 200
 ״למעט נזק הנגרם בזדון״. 

 מקובל. הסעיף יתוקן.

נבקש למחוק את הטקסט החל מהמילה:  19.3 201
״ובאישור״ בשורה השנייה ועד למילה 

 ״רכב(״ בשורה השלישית. 

 ללא שינוי

בשורה הראשונה, לאחר המילים: ״בלתי  19.5 202
נבקש להוסיף את המילים:  מבוטחים״

נגרמים באחריות הספק על פי הסכם זה ״ה
 ו/או על פי דין״. 

 מאושר

 ימי עבודה״ 14נבקש למחוק את המילים: ״ 19.6 203
 מתחילת הסעיף. 

 ללא שינוי

נבקש למחוק את הטקסט החל במילים:  19.6 204
בשורה השנייה ועד למילה  ״ואת הפוליסות״

 ״הביטוחים״ בשורה השלישית. 

 1ראה תשובה לשאלה 

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים:  19.6 204
 ״ואת הפוליסות בהן נכללים הביטוחים״.

 1ראה תשובה לשאלה 

 ימי עבודה״ 14נבקש למחוק את המילים ״ 19.7 205
 מתחילת הסעיף. 

 ללא שינוי

בשורה השנייה, נבקש לתקן את המילה  19.7 206
את המילה  ;״אותם״ למילה ״אותו״

ואת המילה  ;״כשהוא״למילה  ״כשהם״
 ״מתוארכים״ למילה ״מתוארך״.

 ללא שינוי

בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילים:  19.7 207
 ״ו/או בפוליסות״. 

 ללא שינוי

בשורה הראשונה, נבקש למחוק את המילים:  19.8 208
 ״ו/או הפוליסות״. 

 ללא שינוי
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בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים  19.9 209
 בפוליסות״.  ״ו/או

 ללא שינוי

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים  19.10 210
 ״הפוליסות ו/או את״. 

 ללא שינוי

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילה  19.10 211
 ״להתאימם״ למילה ״להתאימו״. 

 ללא שינוי

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים ״על  19.12 212
 ידי הספק״.

 ללא שינוי

בשורה השנייה, נבקש למחוק את המילים  19.13 213
״)או שהייה זכאי אלמלא תוכן הפוליסה(״. 

 כמו כן, נבקש למחוק את המילה ״לספק״
 מסוף הסעיף. 

 ללא שינוי

נבקש בסוף הסעיף להוסיף את המילים: ״או  19.13 214
 בניגוד להסכם או בניגוד לפוליסת הביטוח״.

 ללא שינוי

השלישית נבקש למחוק את המילים:  בשורה 19.15.3 215
״כיסוי לשירותי דרך, חילוץ, גרירה ורכב 

 חלופי״.

 ללא שינוי

בשורה השביעית, נבקש להחליף את המילה:  19.15.3 216
 שעות״.  3״שעתיים״ במילים: ״

 מקובל

בשורה האחד עשרה, לאחר המילים: ״עלות  19.15.3 218
ף השירות״ נבקש להוסיף את המילים: ״בכפו

 להתראה מראש מצד הספק״. 

 לא מקובל

בסוף הסעיף נבקש להפחית את גבול  19.15.3 219
ש״ח בגין נזק  1,000,000-האחריות לנזק ל

 אחד. 

 ללא שינוי

נבקש למחוק סעיף זה. ובמקומו לציין כי  19.15.6 220
הספק יגבה השתתפות עצמית בגין תאונה עם 
צד ג׳ ויפעל כדי לגבות אתה ההשתתפות 
העצמית מאותו צד ג׳ וככל שצלח בכך יעביר 
למועצה את החלק היחסי בהשתתפות 

 העצמית ששולמה.

 ללא שינוי

נבקש למחוק סעיף זה. או לחילופין לחייב  19.15.7 221
את המועצה בהשתתפות עצמית שלא תעלה 

 ש״ח בנסיבות אלה. 450על 

 עצמית השתתפות : "יתוקן כדלקמןנוסח הסעיף 
 הליכים בפני להגנה משפטיות אותהוצ תשלום על

 ".₪ 350 על תעלה לא פליליים משפטיים

נבקש לשנות את גובה ההשתתפות העצמית  19.15.9 222
  ש״ח+ מע"מ.  1000 -ל

 הסעיף יתוקן
כולל ₪  1000גובה השתתפות העצמית יעמוד על 

 מע"מ בכל אירוע ביטוחי ולכל נהג

גבה מית תינבקש להבהיר כי השתתפות עצ 19.15.9 223
 .בגין כל מוקד נזק שימצא ברכב

 לא מקובל

 מאושר  בשורה הרביעית, נבקש למחוק את המילים  19.16 224
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 ״כלפי הספק״. 

בשורה השישית, נבקש למחוק את המילים  19.16 225
״כיסוי ביטוחי בגין רשלנות ו/או״ ובמקומן 

 לכתוב ״ביטול חריג״. 

 מאושר  
 

ית, נבקש למחוק את המילה: בשורה השביע 19.16 226
 ובמקומו לכתוב ״לא יחול חריג״.  ״כיסוי״

 מאושר  
 

בשורה השלישית לפני האחרונה, נבקש  19.16 227
 ״.30״ במספר ״60להחליף את המספר ״

 ללא שינוי

בשורה הראשונה נבקש להחליף את המילה:  19.17 228
 ״סיכוני״ במילה ״כלפי״. 

 מאושר  
 

השלישית, נבקש להחליף את  בשורה 19.17 229
 המילים: ״בכל רכוש״ במילה ״ברכוש״. 

 ללא שינוי

בשורה הראשונה לאחר המילה ״הפוליסות״  19.18 230
נבקש להוסיף את המילים ״לביטוח אחריות 

 כלפי צד שלישי ואחריות מעבידים״. 

 מאושר

נבקש להוסיף את המילים: ״בקשר לתאונת  19.19.2 231
 עיף.עבודה״ לסוף הס

 ללא שינוי

בסוף הסעיף נבקש להפחית את גבול  19.20 232
ש״ח בגין נזק  1,000,000האחריות לנזק ל

 אחד. 

 ללא שינוי

נבקש למחוק את המילים: ״הוא ובכפוף  19.21 233
 לאמור לעיל״ מסוף הסעיף. 

 ללא שינוי

נבקש למחוק את השורה מתחילת הסעיף ועד  19.23 234
 אש״ בשורה השנייה.  ימים מר 30למילים ״

 ללא שינוי

235 19.25 

 )חדש(

 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן:

 

״ אף האמור לעיל, מובהר, כי  כל נזק לגג, 
לצמיגים ואביזריהם )לרבות תקרים ושסתום 
לחץ האוויר( או למרכב התחתון של המכונית 
ו/או חוסרים של אביזרים מהמכונית כפי 

חריות המועצה שנמסרו למועצה הנם בא
בלבד ואינם מכוסים בכל דרך שהיא ללא 
קשר לנסיבות בהן נגרמו או לאחריות 
המזמינה לנזק, למעט ככל שהנזק נגרם 
כתוצאה מאירוע תאונתי ואותו אירוע 
תאונתי לא נגרם על ידי המועצה ו/או מי 
מטעמה כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה. 

או כמו כן, הספק לא יהיה אחראי לנזקים ו/
לאובדן כלשהו לתכולת המכונית ו/או כל 
רכוש שהיה במכונית או אוחסן בה ו/או 
נזקים תוצאתיים הנובעים מהם, מכל מין 
וסוג שהוא, והאחריות לכיסוי נזקים אלה 

 לא מקובל
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 תחול על המועצה בלבד״.

 

בשורה הרביעית, לאחר המילים: ״התחייבות  20.4 236
כפוף למתן נבקש להוסיף את המילים: ״ב זו״

 התראה מראש ובכתב״. 

 לא מקובל
 237ראה תשובה לשאלה 

בשורה הרביעית, נבקש למחוק את הטקסט  20.4 237
 החל במילים: ״בתוספת״ ועד לסוף הסעיף. 

 .מקובל

 הסעיף יתוקן

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  20.5 238
 7״בכפוף למתן הודעה מראש ובכתב של 

 שות כן״. ימים על כוונתה לע

 מקובל.

בשורה הראשונה לאחר המילים ״הפרה  20.5.1 239
יסודית״ נבקש להוסיף את המילים: ״בכפוף 

ימים שבמהלכה  7להתראה מראש ובכתב של 
 לא תוקנה ההפרה״. 

 מקובל.

הספק יפר את ההסכם כדלקמן: " הסעיף יתוקן
מיום ימים  7אשר לא תוקנה  בתוך הפרה יסודית 
 ."פניית המועצה

בשורה הראשונה נבקש למחוק את הטקסט  20.5.1 240
החל במילים: ״המועצה תהיה רשאית״ ועד 

 לסוף הסעיף. 

 239ראה תשובה לשאלה 

במקום המילים: ״המועד הנקוב בדרישה  20.5.2 241
בכתב מאת המועצה לעשות כן״ נבקש לכתוב 

 ימים מדרישת המועצה״.  14״ את המילים:

ימים  7ן התראה של הסעיף ישונה כך שתינת
 לספק

 לא מקובל נבקש למחוק סעיף זה.  20.5.3 242

בסוף הסעיף, במקום המילים: ״ללא אישור  20.5.5 243
המועצה מראש ובכתב״ נבקש לכתוב את 

 המילים: ״בניגוד להוראות הסכם זה״. 

 לא מקובל

במקום המילים: ״יבוא בדברים עם נושיו  20.5.6 244
 ת המילה: ״יבצע״. לשם״ נבקש לכתוב א

 לא מקובל

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  20.5.6 245
״בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון 

 ״.2018-ושיקום כלכלי, תשע"ח

 לא מקובל 

בשורה הרביעית, לאחר המילים: ״לא  20.5.7 246
הוסרה״ נבקש להוסיף את המילים: ״או 

 בוטלה״. 

 לא מקובל

ימים  30-שנות את מניין הימים לנבקש ל 20.5.8 247
 ימים(.  14)במקום 

 לא מקובל

בשורה הראשונה, לאחר המילים: ״או חלק״  20.5.9 248
 נבקש להוסיף את המילה: ״מהותי״. 

 לא מקובל 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  20.5.10 249
ימים רצופים, ולא כתוצאה מכוח  7״במשך 

 לא מקובל 
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 עליון״. 

בסוף הסעיף נבקש להוסיף את המילים:  20.5.11 250
״אלא אם נושא המשרה פוטר או התפטר 

 בסמוך לכך״. 

 לא מקובל

בשורה הראשונה לאחר המילים: ״בית דין״  21.3 251
נבקש להוסיף את המילים: ״בפסק דין 

 חלוט״. 

 לא מקובל 

בשורה הרביעית נבקש למחוק את הטקסט  22.1 252
יין סעיף זה״ ועד לסוף החל מהמילים: ״לענ

 הסעיף. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז   נבקש למחוק סעיף זה. 22.2 253

על מנת שיתאפשר למציעים לרכוש את  (חדשא )22.2 255
הרכבים אשר יסופקו למועצה עליו לקבל 
מימון ולשעבדם. לא ניתן לקבל את הסעיף 

ימנע  בנוסחו הנוכחי שכן בפועל הוא
ממציעים לגשת למכרז, לאור זאת נבקש 

 להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן:

״על אף האמור לעיל ולהלן, הספק יהא רשאי 
מפעם לפעם לשעבד ו/או למשכן ו/או 
להמחות ו/או להעביר את הרכב ו/או את 
זכויותיו על פי מסמכי המכרז ו/או החוזה 
לגורמים המממנים את פעילותו מעת לעת, 

שזכויותיה של המועצה על פי מכרז זה בתנאי 
 לא תפגענה״.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

יובהר כי הכוונה בסעיף הינה להמחאה/שיעבוד 
של הזכויות על פי ההסכם ולא שיעבוד של הרכב, 

 כך שהטענה אינה רלוונטית.

256 22.4 

 )חדש(

 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוסח כדלקמן:

ספק את ״במהלך העסקים הרגיל הספק י
שירותיו באמצעות קבלני משנה כמו מוסכים, 
מחלצים, גוררים וכדומה מבלי שיידרש 
לאישור המועצה, ובלבד שהספק נותר אחראי 
כלפי המועצה בנוגע להתחייבויותיו על פי 

 הסכם ההתקשרות״.

 לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז

 לא מקובל. נבקש למחוק סעיף זה.  23.1 257

לאור דרישת מממני רכישת כלי הרכב כי  ( חדש) א23.1 258
לקוחות יוותרו על זכות הקיזוז, נבקש 

 להוסיף סעיף בנוסח הבא:

"על אף האמור בכל דין, המועצה לא תהא 
רשאית לקזז מהתשלומים שהיא חבה לספק 
על פי הוראות הסכם זה, סכומים שלטענתה 

 חב לה הספק."

  לא מקובל.

 לא מקובל יף זה. נבקש למחוק סע 23.2 259

לאור דרישת מממני רכישת כלי הרכב כי  (חדשא )23.2   260
לקוחות יוותרו על זכות העכבון, נבקש 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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 להוסיף סעיף בנוסח הבא:

"על אף האמור בכל דין, המועצה לא תהא 
רשאית לעכב תחת ידה כלי רכב, כנגד חוב 

 נטען של הספק כלפיה".

 לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה.  23.3 261

 

נבקש להפוך סעיף זה להדדי כך שיחול גם על  24 262
 המועצה. 

  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

בשורה הרביעית, במקום המילה: ״אוסרים״  24.2.4 263
 נבקש לכתוב את המילה: ״מונעים״. 

  אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה.  25.1 264

 

  נספח ב׳ להסכם שירותים )אישור עריכת ביטוחים(

  פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

תיבת  265
״ביטול/שינוי 

הפוליסה״ 
 בסוף הנספח

 ״ במספר60נבקש להחליף את המספר ״
 ״. 45״

 לא מקובל

 

  ור עריכת ביטוחים(להסכם שירותים )איש 1נספח ב׳

  פירוט של השאלה או של הבקשה להבהרה סעיף  

 ראו תיקון במסמכי המכרז נבקש למחוק נספח זה.   כללי 266

 

 

הסעיף  מס'
 במפרט

פירוט של השאלה או של הבקשה  עמוד
 להבהרה

 תשובה 

267 7.2-7.1 נבקש שהארכת הסכם תהא כפופה  6 
ם ניתן לאישור הספק. נבקש הבהרה הא

יהא לשנות את מחירי ההצעה בתקופת 
הארכה )קרוב לוודאי שמחירי הרכבים 

 יעלו / ירדו(

274ראה תשובה לשאלה   

נבקש להוסיף את הנוסח: "בכל מקרה,  6 7.3 268
יראו את מועד המסירה ומועד תחילת 

תקופת השכירות של המכוניות 
המושכרות, במועד מסירת המכונית 

ל היותר בחלוף שני המושכרת בפועל או לכ
ימי עסקים ממועד מתן ההודעה על ידי 

המשכירה לשוכרת, בדבר היות המכוניות 
המושכרות מוכנות למסירה לשוכרת, 

המוקדם מביניהם )להלן: "מועד 
 המסירה"(.

אין שינוי במסמכי המכרז. לתשומת לבכם, 
 36 -תקופת הליסינג מובהרת בסעיף זה  

 חודשים ממועד מסירת הרכב
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נבקש למחוק את חילוט ערבות. חילוט  9 11.4.2 269
יהא רק לאחר הוכחת נזק שנגרם עקב אי 

 התאמת כיסוי הביטוח

 לא מקובל.
101ראה תשובה לשאלה   

נבקש למחוק את חילוט ערבות. חילוט  9 11.5 270
יהא רק לאחר הוכחת נזק שנגרם עקב אי 

 המצאת כיסוי הביטוח

 לא מקובל.
102ראה תשובה לשאלה   

אנו מבקשים הבהרה לפיה תוקף ההצעה  12 16 271
יום מיום ההגשה 180הינו עד   

מהמועד האחרון יום  180תוקף ההצעה הינו עד 
. מסמכי המכרז יתוקנו להגשת ההצעות במכרז

 בהתאם. 
 מקובל אנו מבקשים למחוק דרישה זו 12 17.2.2 272

וי במסמכי המכרז.לא יהיה שינ נבקש להפוך את הסעיף להדדי 25 4.5 273  

 נבקש שתקופת הארכת הסכם תהאא.  25 5.1 274
 בכפוף לאישור הספק בכתב מראש.

כמו כן נבקש לדעת אם מחירי ההצעה  ב.
יהיו בתוקף גם לתקופת הארכה שהרי 

 נראה כי יהיו שינויים בעלויות הרכבים.
מועד מסירה יהא במועד מסירת  ג.

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

 ההודעה

 א. לא מקובל
ב. מחירי ההצעה יהיו בתוקף ככל שלא חל 

 שינוי בדגמים. לגבי דגמים אחרים ראה סעיף.
למכרז 16.2  

ג. ראה תיקון הסעיף בהקשר זה כאמור 
לעיל. 93בתשובה לשאלה   

נבקש להוסיף את הנוסח: אולם בכל  26 7.1 275
ה אחראית מקרה לא תהא המשכיר

לאיחור במסירת המכוניות שעילתו 
 ביבואן.

 לא מקובל.

נבקש להוסיף את הסיפא: ביטלה השוכרת  26 7.2 276
את הזמנתה לגבי מכונית מהמכוניות 

המושכרות, תשפה השוכרת את 
המשכירה, עם דרישה, בגין כל העלויות 

ו/או ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו 
ר, למשכירה עקב בטול ההזמנה כאמו

לרבות תשלום בגין העמדת מכונית גישור 
 לשוכרת.

 לא מקובל

נבקש לאחר המילים "שינויים מכניים"  26 7.3 277
להוסיף את המילים "ו/או שינויים 

 חזותיים"

  להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף 

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף  27 7.5 278
 העוסק בפיצוי מוסכם.

 לא מקובל

נבקש להוסיף את הסיפא: "אלא אם  27 7.6 279
ניתנה הודעה ע"י הספק כי הרכב לא נמצא 

 במלאי היבואן"

 לא מקובל
 

הסעיף מאפשר להציע רכב אחר בהסכמת 
 המועצה

נבקש להוסיף את הנוסח הבא: בגין  27 7.8 280
מכונית הגישור תשלם השוכרת למשכירה 

סך בשקלים השווה לדמי השכירות 
תלמים בגין החודשיים אשר היו מש

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

על מכונית הגישור יחולו הוראות שעניינם 
 מכוניות חילופיות, בשינויים המחוייבים.

 לא מקובל

 לא מקובל. אנו מבקשים למחוק את הסעיף 28 8.2 281
49ראה תשובה לשאלה   

האובדן נגרם כתוצאה  נבקש להבהיר שאם 28 8.3 282
מהפרה של הסכם זה )לדוג אירוע פלילי(, 

תינתן לספק האפשרות ושק"ד להחליט 
 אם לספק רכב חדש אם לאו.

 לא מקובל

נבקש להבהיר שכל החזרה של רכב מכל  28 8.5 283
סיבה שהיא תחייב את המועצה בפיצוי 

 מוסכם

יבוטל. 8.5סעיף   
יםתנאי ההחזרה בהתאם לסעיפים הרלוונטי  

  10ראה תשובה לשאלה אנו מבקשים להבהיר שהאמור כפוף  29 8.8 284
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לתשלום נזקים ככל שיהיו ברכב וכמובן 
 ישולמו חוסרים

נבקש להוסיף את הנוסח הבא:  עם  29 8.8 285
החזרת מכונית למשכירה, תבדק המכונית 
על ידי שמאי מטעם המשכירה, אשר יקבע 

גדר אם נגרם נזק למכונית אשר אינו ב
בלאי סביר בלבד, וכן יקבע את סכום 
הנזק, כפי שיפורט בדוח השמאי.מצא 
השמאי מטעם המשכירה כי נגרם נזק 

כאמור, תשלם השוכרת למשכירה, עם 
דרישתה הראשונה, את סכום הנזקים 

כמפורט בדו"ח השמאי, אלא אם נגרמו 
הנזקים במידה שלא עמדה השוכרת 

 בחובת הדיווח החלה עליה , אז תישא
השוכרת במלוא סכום הנזקים, לרבות בגין 
ירידת ערך. בנוסף, מובהר, כי, בכל 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 

רה.לקביעת המשכי  

 לא מקובל.
  10ראה תשובה לשאלה 

 
 

( מכוניות 1נבקש להחריג מפול הק"מ:   29 9.1 286
ויותר ממכסת הק"מ  20%שחרגו ב 

( 2הנקובה בטופס הזמנת המכונית, 
מכוניות אשר מכסת הק"מ שנקבעה  

 35,000בטופס הזמנת המכונית עולה על 
( מכוניות שלגביהן קבוע בטופס 3ק"מ, 

חריגת ק"מ פרטני )ללא ההזמנה חישוב 
 פול(.

 לא מקובל.

נבקש לשנות את נוסח הסעיף לנוסח הבא:  30 9.7 287
השוכרת מתחייבת לא לבצע כל שנוי 

במבנה או בחלקי המכוניות המושכרות או 
במיתקונים שבהן, לרבות עקב קדיחה 

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

ר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים מכשי
להן, וזאת בלי קבלת הסכמת המשכירה 

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

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

למשכירה כנגד החזרת מצב המכוניות 
המושכרות לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע 

סעד אחר לו תהא זכאית המשכירה. מכל 
גרם שינוי כאמור להשבחת המכוניות 
המושכרות, לא תהא זכאית השוכרת 

 לתשלום כלשהו מאת המשכירה.

 לא מקובל 
58ראה תשובה לשאלה   

נבקש להבהיר שהחלפת אביזרים יהיו  30 10.2 288
בהתאם לבלאי סביר או פגם ביצור בכל 

 מקרה אחר תשא המועצה בשל כך

מקובללא   

נבקש שבמקרה של מחלוקת להעמיד  31 10.4 289
 שמאי מוסכם )לא מכון רישוי(

 לא מקובל.
  13ראה תשובה לשאלה 

 לא מקובל נבקש לשנות לימי עסקים 31 10.6 290

נבקש להוסיף את הסיפא: "אלא אם קרו  31 10.9 291
ברשלנות או בזדון שאז תשא המועצה בכל 

 הנזקים"

המכרז אין שינוי במסמכי  
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נבקש להבהיר כי המשכירה תחלץ את  31 11.1 292
דאג לגרירתן המכוניות המושכרות ות

למוסך במקרה של תקלה טכנית ו/או 
מכנית ו/או בטיחותית שתמנע את המשך 

הנסיעה במכוניות המושכרות, ואשר 
נגרמה עקב אירוע הנכלל במסגרת שרותים 

המפורטים בהסכם זה או עקב תאונת 
מקרה אחר, תחלץ המשכירה  דרכים. בכל

את המכוניות המושכרות ותגררן למוסך, 
אולם השוכרת תשלם למשכירה דמי חילוץ 

  וגרירה, לפי דרישת המשכירה.

 לא מקובל.
 ככלל, הגרירה תיעשה על חשבון המשכירה.
במקרה חריג בו סבורה המשכירה כי ארוע 

הגרירה נגרם כתוצאה מפעולה חריגה ובלתי 
כרת תפנה המשכירה אל סבירה מצד השו

 השוכרת בבקשה לשאת בעלות הגרירה 

נבקש להבהיר שרק בגין הנזקים המכוסים  31 11.3 293
בהתאם לפוליסת הביטוח והוראות הסכם 

 זה

 לא מקובל.

החלפת צמיגים יהיו רק מסיבת בלאי  31 12 294
סביר ו/או מפגם ביצור בכל מקרה אחר 

 תשא המועצה בעלויות

 לא מקובל. 
כל מקרה, יהיה זכאי כל כלי רכב להחלפה של ב
צמיגים לאורך התקופה. 4  

 השאלה לא ברורה ראו תשלום עבור מונית 32 13.2 295

נא לפרט )טיפול בכל הקשור לפניות  33 14.3.6 296
 הנובעות מהשירותים הניתנים בהסכם זה(

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

ה הדרישה בלתי נבקש למחוק את סעיף ז 33 14.4 297
 סבירה

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
תימחק השורה שמתחילה במילים "אם מנהל 

השירות" ומסתיימת במילים: "עד לאישור 
 המועצה".

 
נבקש להבהיר כי דמי השימוש יהיו  34 16.2 298

בהתאם למחירון הספק ושק"ד הבלעדי , 
בנוסף נבקש להוסיף את המילים: למען 

ירה זכות שלא הסר ספק יובהר, כי למשכ
להיענות להזמנה כלשהי של השוכרת, ככל 
שההזמנה אינה עונה על צרכיה העסקיים 

 ו/או הכלכליים של המשכירה

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
 

ככלל, ייקבעו דמי השכירות לרכב שאינו כלול "
בהצעת המחיר בהתאם לאחוז המשוקלל 

 בהצעה לאותה קבוצת רכב. 
 

נסיבות ברורות יחד עם זאת, ככל שיציג הספק 
התמורה לכלי שאינן מאפשרות זאת, תסוכם 

."במו"מ בין הצדדים המדובררכב   
נבקש להבהיר שתמורה זו אינה כוללת  34 16.9 299

דמי חריגת ק"מ ונזקים שנגרמו בזדון או 
ברשלנות או בעקבות אירוע אשר גרם לנזק 
שאינו נכלל במסגרת שירותי האחריות או 

וליסה התיקניתהתחזוקה או חריגי הפ  

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.
9.1באשר לדמי חריגת ק"מ ראה האמור בסעיף   

לכן  -יש לציין שסעיף זה הינו כללי מדיי 35 17.1 300
נבקש לסיייג אותו רק לנזקים הנגרמים 

עקב ביצוע השירות ע"י עובדי הספק. 
נבקש למחוק את המילים "שלוחיו, קבלני 

ף אחר הפועל בשמו, המשנה שלו, או כל גו
 או מטעמו "

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

חסרה הפניה לסעיף. נבקש להוסיף "למעט  35 17.2 301
במקרים שנגרם לכלי הרכב נזק בזדון או 

ברשלנות או בעקבות אירוע אשר גרם לנזק 
שאינו נכלל במסגרת שירותי האחריות או 

 התחזוקה או חריגי הפוליסה התיקנית"

בוטלה.  -הפניה לסעיף הטעות ב  
שינוי התוספת המוצעת לא מקובלת ואין 

 במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המילים "או מכל סיבה  35 17.3 302
אחרת" נבקש להוסיף לאחר המילה 

 "בזדון" את המילים "ו/או נזק ברשלנות"

 המכרזאין שינוי במסמכי 

או פיצוי יהא רק  ששיפוי נבקש להבהיר 35 17.5 303
לאחר פס"ד שלא עוכב ביצועו ולאחר 

 שניתנה הזדמנות סבירה לספק להתגונן

 מקובל. מסמכי המכרז יתוקנו בהתאם.

 6מבקשים להגביל את התקופה עד  36 17.6 304
 חודשים מתום ההסכם

 לא יהיה שינוי במסמכי ההסכם.

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז. נבקש למחוק 36 18 305
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הוסיף את הסיפא: "אלא אם נגרם נבקש ל 37 19.2 306
נזק בזדון ו/או ברשלנות ע"י המועצה ו/או 

 מי מטעמה"

 מקובל חלקית.
לעיל. 200ראה התשובה לסעיף   

נבקש להוסיף את הסיפא : "ו/או  38 19.13 307
 ברשלנות".

 ללא שינוי

נבקש להוריד את הסכום הגנה משפטית ל  38 19.15.3 308
₪. 450,000" -ורכוש צד ג' ל₪.  30,000"  

 ללא שינוי

309 -19.15.7
19.15.8 

 ללא שינוי נבקש למחוק 39

לא עולה בקנה אחד עם האמור בסעיף  39 19.15.9 310
האם יש תשלום ה.ע? - 19.1  

 לרכב, כן

 ללא שינוי משפט אחרון נבקש למחוק 39 19.16 311

המכרז לא יהיה שינוי במסמכי נבקש להפוך את הסעיף להדדי 41 20.1 312  

נבקש למחוק אם המילים "ולסכום זה  41 20.2 313
מה עם תשלום עבור נזקים,  -בלבד" 

 דוחות חריגת ק"מ?

במסמכי המכרז. לא יהיה שינוי  
במקרה של ביטול ההסכם ע"י המועצה הספק 
יהיה זכאי לתמורה היחסית המגיעה לו עבור 

השירותים שנתן למועצה עד למועד הביטול 
ור דוחות חריגת ק"מ.לרבות תשלום עב  

יש הסכמים עם עשרות  -הדבר אינו אפשרי 41 20.3 314
 ספקים שנחתמו זה מכבר

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
ימחק האמור החל מהמילים: "הספק יבטיח" 

 ועד למילים: "בכל מקרה"
 לא מקובל נבקש למחוק את הסעיף 41 20.4 315

237ראה תשובה לשאלה   
 

את הסעיף להדדי נבקש להפוך 41 20.5 316  לא יהיה שינוי במסמכי המכרז 

נבקש להוסיף את הסיפא: "למעט במקרה  41 20.5.5 317
שהספק שיעבד ו/או המחה על דרך 

השעבוד את זכויותיו על פי הסכם זה 
 לטובת גורם שמימן את רכישת הרכבים״.

 מקובל. הסעיף יתוקן בהתאם.

הודיע  נבקש להוסיף את הסיפא: "ולא 41 20.5.6 318
 למועצה על כך בכתב מראש"

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המילים: "למועצה  42 21.1 319
 ולעובדיה ו/או לכל צד שלישי"

 לא יהיה שינוי במסמכי המכרז.

שיפוי יהא רק בהתאם לפס"ד חלוט שלא  42 21.2 320
 עוכב ביצועו

 מקובל. הסעיף יתוקן בהתאם

בקש להוסיף את הסיפא: "על אף האמור נ 43 22.1 321
מוסכם כי הספק יהיה רשאי לשעבד 

ולהמחות על דרך השעבוד את זכויותיו על 
פי הסכם זה לטובת גורם שמימן את 

 רכישת הרכבים״.

 מקובל. הסעיף יתוקן בהתאם

על  23 322
תת 

 סעיפיו

 לא מקובל. לא מקובל! נבקש למחוק את הסעיף 43

פוך להדדי או למחוקנבקש לה 45 25.1 323  לא מקובל. 

יש להחליף את המילה "הפוליסות"  8 11.1 324
 במילים "תעודות ביטוח החובה".

  37וכן תשובה לשאלה  1 תשובה לשאלהראה 

יש למחוק את הסעיף. פוליסות הספק  9 11.3 325
)במובחן מביטוחי הרכב( לא יומצאו 

 למועצה

  73וכן תשובה לשאלה  1ראה תשובה לשאלה 

לאחר המילים "אישור קיום ביטוחים" יש  12 17.2.1 326
להוסיף "בהתאם לנוסח המצורף כ"נספח 

 ב".

 ללא שינוי

לאחר המילים "וההשתתפויות העצמיות"  36 19.1 327
 יש להוסיף "בפוליסות העסק בלבד".

 
79ראו תשובה לשאלה   

יש למחוק את המילים "בשמו ובשם מי  37 19.2 328
 מטעמו".

לא שינויל  
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חשוב! יש למחוק את המילים "ובאישור  37 19.3 329
)להלן: "אישור קיום  1קיום ביטוחים ב' 

לא ניתן להמציא אישור  -ביטוחים רכב") 
עריכת ביטוח בגין ביטוחי רכב וגם לא 

ניתן להמציא אישור שאינו בהתאם לנוסח 
 האחיד שנקבע בחוזר המפקח על הביטוח.

וחי רכב. החוזר לא מתייחס לביט  
37וכן תשובה לשאלה  1ראה תשובה לשאלה   

יש לקבל הבהרה האם הסעיף מדבר על  37 19.5 330
פוליסות העסק של שלמה או פוליסת 

הרכב. ככל ומדובר בפוליסות הרכב יש 
 למחוק את הסעיף

 מדובר על פוליסות רכוש וחבויות למעט רכב 

הם יש להחליף את המילים "הפוליסות ב 37 19.6 331
נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם 

 זה " במילים "תעודות ביטוח החובה".

  37וכן תשובה לשאלה  1ראה תשובה לשאלה 

ימי עבודה  14יש למחוק את המילים " 37 19.7 332
 לפני" ולהחליפן במילים "עם

 ללא שינוי

יש למחוק את המילה "הפוליסות"  39 19.16 333
טוחי הספק ולהחליפן במילים "בי

המפורטים באישור עריכת הביטוח )נספח 
 ב'(".

  37וכן תשובה לשאלה  1ראה תשובה לשאלה 

בסוף הסעיף יש להוסיף "עם זאת, איחור  40 19.24 334
ימים בהמצאת אישור עריכת  10של עד 

הביטוח, מיום דרישת המזמין בכתב, לא 
 יהווה הפרה על פי הסכם זה"

. הסעיף יתוקןמאושר  

335 
  

יש  -  אישור עריכת ביטוחים – 1נספח ב' 
למחוק נספח זה כאמור, לא ניתן להמציא 
אישור עריכת ביטוח בגין ביטוחי רכב וגם 

לא ניתן להמציא אישור שאינו בהתאם 
לנוסח האחיד שנקבע בחוזר המפקח על 

 הביטוח.

 החוזר לא מתייחס לביטוחי רכב. ללא שינוי

זה נבקש למחוק סעיף 31 10.4 336 13לא מקובל. ראה תשובה לשאלה    

נבקש לחדד שהחלפת צמיגים באישור  31 12.1 337
 גורם מוסמך בלבד

החלפת צמיגים בהתאם לק"מ, שביצע וצרכי 
 הבטיחות. כמו כן, לדרישות יצרן כלי הרכב

 

פירוט של השאלה או של הבקשה  תשובה 
 להבהרה

 מס' סעיף

 

להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף   

  נבקש להוסיף את הרשום מטה:

מציע רשאי לעדכן את המחיר המוצע 

להזמנות חדשות במידה ועד מועד 

יחול שינוי במחיר כלי הרכב עקב  הרכישה, 

עליית מחיר היבואן, יותאם המחיר באופן 

יחסי על פי הנוסחה שלהלן: במקרה של 

 70%תשלם החברה   עליה במחירון היבואן

ם תהיה עלייה מהעלות היחסית כלומר, בא

יעלה מחיר הליסינג ₪  1,000במחיר של 

 -לכל התקופה, קרי ב₪  700 -לכל היותר ב

תקופת  -חודשים  36לחודש )לפי ₪  19.44

 השכירות המלאה(.

וישתנו   ,בנוסף יעודכן המחיר במידה 
בעתיד התנאים המסחריים בין היבואנים 

לחב' הליסינג, ו/או שינוי מהותי בתנאי 
ו שינוי רגולטורי ,ככל שיהיו המימון ו/א

 338 תוספת סעיף למכרז
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שינויים כאלו באפשרות המציע להגיש 
על ידי אורגן רשמי בחברה המציין   מסמך

כי חלה התייקרות עבור אותו הדגם 
יעו לידי הסכמה.והצדדים יג  

 השאלה אינה ברורה.
הצעת המחיר בנספח ה' הינה באחוזים ממחיר 

בואןהמחירון של הרכב לפי הי  

בנספח זה בקשתכם הינה לתת מחירים 
הכוללים מע"מ כאשר בענף הליסינג 

המחירים שניתנים הינם לפני מע"מ. נבקש 
לתקן את הרשום כך שמחיר השכירות 

 ירשם ללא מע"מ.  

הצעת מחיר –נספח ה'   
22עמ'   

339 

בקש לתקן את האמור כך ששיקול הדעת  לא מקובל
כל נושא יהיה של המועצה ושל הספק יחד ב

 המשכיות העסקה בין הצדדים.

25עמ'  5.1סעיף   340 

הסעיף יתוקן כך שיאפשר מערכת ניווט מובנית 
או לחילופין מערכת לשיקוף מסך הסמארטפון 

 ע"ג מסך הרכב
 

נבקש להדגיש כי מערכת ניווט תומכת 
GPS  הינה אך ורק לרכבים המגיעים

מיבואן עם אופציה כזאת. ככלל רב 
ם כיום עם מערכות הרכבים מגיעי

אנדרואיד אוטו \אפל קאר פליי-התומכות ב
ולא קיימת אפשרות לחיבור חיצוני 

 למערכת ניווט ע"י דונגל.

26עמ'  6.11סעיף   341 

ימי עסקים"  30"-נבקש לתקן את האמור ל לא מקובל
בנוסף, בסיפת הסעיף נבקש להוסיף את 

 הנ"ל:
"אלא אם קיבל הספק את אישור המועצה 

רכב המצוי במגרשי החברה ללא  לחכירת
קשר למועד עלייתו לכביש ובתנאי 

שהשנתון שלו הינו באותה השנה 
-הקלנדרית  ושהוא רכב חדש עם פחות מ

ק"מ . 200  

26עמ'  7.1סעיף   342 

להסכם 16.2ראה תיקון לסעיף  נבקש למחוק את המילים "יהיה הספק  
זכאי ותמורה וכו'" עד סופו של המשפט 

ום "יהיה הספק זכאי ובמקומו לרש
לתמורה בגינו בהתאם למחיר אותו יקבע 

 הספק למול המועצה". 
בנוסף נבקש למחוק את כל הסיפא בעמוד 

החל מהמילים "יובהר כי החלפת דגם  27
וכו'", הסיבה לכך היא שכאשר מדובר 

מתיחות פנים וכו'  \בדגמים חדשים
ההנחות של הספקים משתנות ואין 

נה לדגם מסויים התחייבות שהנחה שנית
דגם \תהיה תקפה גם למתיחת הפנים שלו

 חדש

26עמ'  7.3סעיף   343 

27עמ'  7.4סעיף  נבקש למחוק סעיף זה הוא אינו מקובל. מקובל. הסעיף יימחק  344 
 מקובל.

 הסעיף יתוקן
נבקש למחוק את המילים "או מסוג הזהה 

לרכב המוזמן". רכבי גישור ורכבים 
וצה של הרכב אך חלופיים יהיו מאותה קב

לא מאותו סוג, לא ניתן להתחייב שאם 
חכרתם רכב היברידי הרכב החלופי שלו 

יהיה גם היברידי אלא מאותה קבוצה 
 בלבד.

27עמ'  7.8סעיף   345 

 לא מקובל.
הסעיף יתוקן כך שבמקום  ראה תשובה לשאלה

המילים "על פי שיקול דעתה הבלעדי" ייכתב 
בוחן רכב/לאחר התייעצות עם מכון רישוי  

נבקש להוסיך אחרי המילים "מתקלת 
בטיחות" בשורה השניה את המילה 

 "משביתה".

28עמ'  8.2סעיף   346 

בשורה אחת לפני אחרונה נבקש למחוק  לא מקובל
"שתסוכם בין -את המילים המתחילות ב

הצדדים וכו'" עד לסוף המשפט ומקומו 
לרשום "זהה לסכום אותו המועצה שלמה 

נגנב עד לסופה \המושבת לספק על הרכב
 של העסקה".

 347  28עמ'  8.3סעיף 

נבקש לתקן את הרשום כך שהמועצה  מקובל. 28עמ'  8.4סעיף   348 
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תקבל רכב חדש לתקופה חדשה ומלאה של  הסעיף יתוקן
חודשים. 36  

סעיף לא מקובל, נבקש למחקו. אין בעיה  מקובל. הסעיף יבוטל
 עם החזרת רכב מוקדמת אך לפי מודל

 פיצוי תקני. 

28עמ'  8.5סעיף   349 

חודשים.  36-ל 30נבקש לתקן את המספר  מקובל  350  29עמ'  8.6.3סעיף  
29עמ'  8.6.4סעיף  נבקש למחוק סעיף זה מקובל  351 

נבקש להוסיף בסופו "ובתנאי שלרכב לא   10ראה תשובה לשאלה 
נגרם נזק למרכב תחתון או תאונה שלא 

תשלם המועצה את דווחה למוקד כי אז 
 הסכום המלא בגין נזקים אלו. 

29עמ'  8.8סעיף   352 

נבקש הבהרה לרשום "וכן לגורמים  מדובר בסעיף סטנדרטי.
 נוספים" 

29עמוד  9.3סעיף   353 

 לא מקובל.
58ראה תשובה לשאלה   

נבקש להבהיר שסעיף זה אינו מקובל ואנו 
לא ניתן אישור להתקנים הדורשים שינוי 

כב וברשיונו ללא אישור מצידנו, מפרטי בר
לא נאפשר התקנת מערכות כריזה, קשר 

וצ'קלקות למינהן הדורשים קדיחות 
וחורים במרכב הרכב הפנימי והחיצוני. זהו 

 סעיף שובר שוויון מבחינת חברתנו. 

30עמוד  9.7סעיף   354 

נבקש לתקן את הסעיף כך שהחלפת   לא מקובל
ס של קוד עומ\צמיגים תהיה מאותו חתך

 הצמיג המאושר ע"י משרד התחבורה. 

 355  10.2.10סעיף 

לעיל. 14ראה התשובה לסעיף  נבקש לתקן את האמור בסעיף כך  
גרירה בארץ באיזורים שאינם \שחילוץ

הצפון הרחוק ואיזה הערבה ואילת ינתנו 
שעות מזמן הקריאה ובאזורים  3עד 

שעות מזמן הקריאה.  4מרוחקים יותר עד   

31עמ'  11.1סעיף   356 

נבקש למחוק את הרשום "בעלי תו תקן  אין שינוי במסכי המכרז
 אירופאי". 

32-31עמ'  12.1סעיף   357 

 לא מקובל.
דקות,  90פרק זמן להגעת ניידת שירות עד 

למעט באזורים מרוחקים כמו הערבה, אילת 
 ורמת הגולן עד שלוש שעות.
 ראו שינוי במסמכי המכרז 

 3-ריאת הניידת לעדנבקש לתקן את זמן ק
 שעות מקריאה

33עמ'  14.6סעיף   358 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
ככלל, ייקבעו דמי השכירות לרכב שאינו כלול 

בהצעת המחיר בהתאם לאחוז המשוקלל 
 בהצעה לאותה קבוצת רכב. 

יחד עם זאת, ככל שיציג הספק נסיבות ברורות 
התמורה לכלי שאינן מאפשרות זאת, תסוכם 

.במו"מ בין הצדדים רהמדוברכב   

34עמ'  16.2סעיף  נבקש למחוק סעיף זה הוא איננו מקובל.   359 
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 הסעיף יתוקן כך:
 

המשכירה תעביר בנפרד חשבונית בגין דמי 
חכירה חודשיים וחשבונית נוספת עבור הוצאות 

 אחרות:
 

תשלום דמי החכירה ישולם מדי חודש בהעברה 
יום  21-בנקאית כנגד החשבונית ולא יאוחר מ

 מקבלת החשבונית.
 

תשלומים שאינם דמי חכירה ישולמו בכפוף 
לאישור המועצה בתוך שלושים יום מקבלת 

 החשבונית במשרדי המועצה.
במקרה של ערעור המועצה תפנה את 

הסתייגותה אל מנהל תיק הלקוח מטעם 
המשכירה וזאת שלושים יום מקבלת 

 החשבונית.
 

נבקש שהגבייה תהיה בהוראת קבע ללא 
לחודש. כל גבייה שהינה גבייה  1שוטף כל 

ימים.  20חריגה תתבצע בשוטף +  

 360  33עמ'  16.4סעיף 

 361  33עמ'  16.5סעיף  נבקש למחוק סעיף זה  לא מקובל
שנוסחה:  16.1תתווסף סיפא לסעיף   

 למדד צמודים יהיו החודשיים השימוש "דמי
ההסכם" חתימת ליום נכון לצרכן המחירים . 

 

להוסיף בשורה הראשונה לאחר נבקש 
המילים "התמורה כאמור היא סופית, 

מרבית"  את המילים "אינה כוללת מע"מ 
 וצמודה למדד המחירים לצרכן וכו' 

 362  33עמ'  16.9סעיף 

35עמ'  17.2סעיף  נבקש למחוק את המילה "מחדל"  לא מקובל  363 
35עמ'  17.3סעיף   נבקש למחוק את המילה "מחדל" אין שינוי במסמכי המכרז  364 

נבקש למחוק סעיף זה על תת סעיפיו.  לא מקובל
חברתנו לא עובדת עם לקוחותיה במתכונת 

 של קנסות. 

36עמ'  18סעיף   365 

נבקש למחוק את המילה "פליליים" אנו  אין שינוי במסמכי המכרז
 לא נותנים כיסוי בהליכים פליליים. 

19.15.7-+  366 

.19.15.19ראה התיקון בסעיף   900-נבקש לתקן את ההשתת' העצמית ל 
₪  1000-ול 24+מע"מ לנהג מעל גיל ₪ 

צעיר\לנהג חדש +מע"מ  

36עמ'  19.15.9  367 

41על תת סעיפיו עמ'  20.5 נבקש הדדיות על כל הסעיפים הרשומים  לא מקובל  368 
אין שינוי במסמכי המכרז. מדובר בסעיף 

 סטנדרטי.
ל ידי הלקוח במכרז יובהר כי הספק נבחר ע

 פומבי על סמך תנאי המכרז. 

נבקש למחוק סעיף זה , הוא לא מקובל. 
לא יתכן שמצד אחד לנו אין הרשאה 

להמחות זכויות אלא בהסכמתכם ולכם יש 
 את האופציה לעשות כן ללא הסכמתנו. 

43עמ'  22.2סעיף   369 

מחיקת סעיף  נבקש הדדיות או לחלופין לא מקובל, אין שינוי במסמכי המכרז
23.3 .  

על תת סעיפיו  23סעיף   
  43עמ' 

370 

גם כאן נבקש הדדיות על כל הסעיפים.  לא מקובל
המועצה צריכה אף היא לקיים את כל 

 אחד מהסעיפים האמורים. 

על תת סעיפיו עמ'  24סעיף 
44-43  
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