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 ל' תשרי, תש"פב"ה,  לכבוד
 2019אוקטובר,  29 1920/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 לשירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי 1920/מכרז מס'  - 4מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

 .12:00בשעה  (2019.1121.)"פ תש חשוןב ג"כ - דחה לנהמועד האחרון להגשת הצעות  .1.1

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.2

  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408בבניין 

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה 

 עליו להיערך בהתאם.ו

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.3

  ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 

 . האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.4

 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

מענה ליתר השאלות הבהרה זה כולל מענה לרוב השאלות שנשלחו אל האוניברסיטה. סמך מ .1.5

 נוסף.יינתן במסמך הבהרות 

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 הזמנה להציע הצעות

לאור השינויים שחלים בשוק הרכב ולאור  כללי כללי  .1
( 1/4/2019ות דוגמא שהייתה בהרגולציה )לרב

אנו מבקשים שככול שישתנו התנאים 
המסחריים של הספק מול יבואן הרכב הספק 

יהיה רשאי להוציא את הדגם מרשימת 
ים. במידה ותנאי זה לא עהרכבים המוצ

יאושר במסגרת המכרז נאלץ במסגרת 
ות בגין התמחור לקחת בחשבון עלויות נוספ

בר שעלול לגרום , דניהול הסיכון כאמור לעיל
 להצעה פחות אטרקטיבית לכם.  

 שינוי בתנאי המכרז.אין 
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

לאחר למידה מעמיקה של מסמכי המכרז  כללי כללי  .2
הבנו כי מדובר על רכבים שיוחלפו במהלך 

 .2020שנת 

 ראשית האם כך הדברים?

שנית לאור שינויים משמעותיים הצפויים 
אין  2020אר לקרות בשוק הרכב בינו

באפשרותנו לצפות את מחירי השוק באותה 
 תקופה.

המחירים שאנו יודעים ויכולים להוציא נכון 
 .2019לרגע זה הינם מחירים עבור שנת 

לאור האמור לעיל אנא נבקש לחדד ולהבין 
את רצונכם, האם מדובר בעסקאות לשנת 

 ?2019או לשנת  2020

 2019לא צפויות עסקאות בשנת 
 .2020יתחילו בשנת והעסקאות 

נבקש לשנות את המילה "ביטוח" בשורה  1.1 2  .3
 .השלישית ל"ביטוח חובה"

 נבקש לדעת מהם "שירותים נלווים נוספים"

 אין שינוי.

שירותים נלווים מפורטים 
 מפרט השירותים. – 1בנספח 

נבקש כי הארכת תקופת ההתקשרות תיעשה  1.6 2  .4
 באישור הספק.

 מקובל.לא 

נבקש שהתנאים בתקופת האופציה יהיו  1.6 2  .5
בהתאם למו"מ שיתנהל בין הצדדים )ולא 

 .תנאים זהים(

 .בהסכם 3.5ראו סעיף 

תת  1.7 3  .6
 4סעיף 

 –במידה ויהיה שינוי במחירון הרכב . 1
. לדוג', עלייה 100% –המחיר החודשי יעלה ב 

במחירון הרכב תגרור עליה של  ₪ 1,000של 
 + מע"מ במחיר החודשי.₪ 27

כפי שמתוכנן בתחילת שינוי במיסוי הרכב ). 2
 יביא לתמחור הרכב מחדש. –(  2020

נבקש להבהיר כי במהלך החודשים נובמבר . 3
דצמבר חברות הליסינג אינן רוכשות  –

 רכבים.

 . אין שינוי בתנאי המכרז.1

 . אין שינוי בתנאי המכרז.2

 .2מס' . ראו תשובה 3

נבקש הודעה בכתב על כל שינוי שיעשה  3.2 4  .7
 במכרז.

 אין שינוי בתנאי המכרז.

ב' לחוק חובת המכרזים, 2סעיף  .ב2לא  ברורה ההפניה לסעיף  8.5 7  .8
 .1992-תשנ"ב
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נבקש להוסיף את המילה "מהותיות" לאחר  8.6 7  .9
 המילים "שינוי נסיבות".

 לא מקובל.

נבקש לציין ברשימת הדגמים את שם הדגם  9.3 8  .10
המלא כולל סוג הדגם,  נפח מנוע, בנזין/דיזל 

ומחירון יבואן וזאת על מנת למנוע טעויות 
 בהגשת ההצעות.

בנוסף נבקש לציין שסקודה אוקטביה מנוע 
 לא משווקת יותר. 1000

מצורפת בהמשך המסמך רשימת 
 דגמים מעודכנת.

תימחק  1.0סקודה אוקטביה 
 מהרשימה.

טויוטה קורולה היבריד תימחק 
 מהרשימה.

בנזין  1.2במקום ניסאן קשקאי 
 בנזין. 1.33יהיה ניסאן קשקאי 

אין אפשרות להציע דגמים 
נוספים מעבר לדגמים הרשומים 

 בטבלה.

נבקש לקבל את רשימת הדגמים כולל דגם . 1 9.3 8  .11
יש מנוע  –רנו גרנד קופה  –מדויק ) לדוגמא 

 יזל ויש מנוע בנזין (, רמת גימור ומחירון.ד

נבקש להוריד  –טויוטה קורולה היבריד . 2
את הרכב מרשימת הדגמים, הרכב לא ישווק 

וגם אז, מחירו צפוי לעלות  2020עד מרץ 
 משמעותית.

דגם זה איננו  –בנזין  1.2ניסאן קשקאי . 3
משווק יותר, נבקש להחליף לדגם ניסאן 

 בנזין. 1.33קשקאי 

 איננה משווקת יותר. 1.0סקודה אוקטביה . 4

 נא לציין רמות גימור לדגמים. 9.3 8  .12

 רנו גרנד קופה דיזל או בנזין ?

 לא קיים  1.0אוקטביה 

 1.3זה מנוע ישן היום זה  1.2קאשקאי 

 1וסקודה אוקטביה  1.2ניסן קשקאי  הרכבים 9.3 8  .13
 ל' אינם קיימים יותר.

 .1.3שקאי מבקש להציע במקום: ניסן ק

בנוסף, מבקש להציע דגמים נוספים 
 בקטגוריות הרכבים שבטבלה.

נבקש שבטרם פסילה, תשלח האוניברסיטה  13.11 11  .14
מכתב למציעים ובו תבקש להשמיע את 

 .טענותיהם ברבד החשש לתאום

הסעיף לא ישונה. האוניברסיטה 
נוהגת על פי כללי מינהל 

 מקובלים.

במידה ויחול שינוי במחירון נבקש להוסיף כי  14.2 12  .15
 בהתאם.היבואן, הצעת המחיר תעודכן 

 מקובל.לא 

 אין שינוי בסעיף. .ימי עסקים 14נבקש לשנות ל  15.1 12  .16

 נבקש למחוק את חילוט הערבות. 15.3 12  .17

נבקש שפיצוי ישולם רק לאחר הוכחה שנגרם 
נזק ישיר בגין אי המצאת מסמך ו/או אי 

 .חתימה על הסכם

 נוי בסעיף.אין שי
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נבקש בשורה השניה לאחר המילה "מידע"  16.1 13  .18
 .להוסיף את המילה "מהותי"

 לא מקובל.

 מפרט השירותים -למכרז  1נספח 

נבקש לשנות לאביזרים המגיעים בהתאם  1.1 15  .19
 .למפרט היבואן

 מקובל.

וונה מה הכוונה רכבים נוספים? האם הכ 1.6 15  .20
 רכבים מסוגים שאינם מפורטים במכרז?

הכוונה לכל הרכבים שיוזמנו על 
 ידי האוניברסיטה.

נבקש להבהיר כי הספק יוכל לעשות שימוש  1.7 15  .21
 בנוסח פרוטוקול המסירה המקובל אצלו.

 מקובל.

 נבקש לשנות את הגדרת רכב חלופי: 1.9 15  .22

מכונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה "
ה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה חמיש

דומה לנפח מנוע המכונית המושכרת במקומה 
הועמדה המכונית החילופית, אולם בכל 

ליטר, והכל  2מקרה לא יעלה נפח המנוע על 
על פי זמינות המכוניות אצל המשכירה 

 ."ושיקול דעתה הבלעדי

 אין שינוי בהגדרת רכב חלופי.

יתווסף להגדרה: "רכב חלופי 
לכלל כלי הרכב מכל  יסופק

הקטגוריות ויהיה מקטגוריה 
זהה לרכב המוחכר ובעל מס' 

 מקומות ישיבה זהה".

 יימחק. 24בעמ'  7.1סעיף 

 

 

ימי  30נבקש לשנות את אספקת הרכב ל. 1 2.1 16  .23
 עסקים ובהתאם למלאי יבואן הרכב.

לא ברור מה קורה במקרה של איחור . 2
 באספקת הרכב.

 . מקובל.1

ג' בהסכם לגבי 20.4יף ראו סע. 2
 איחור באספקת רכב.

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:  2.1 16  .24
"ובלבד שהרכב הרלוונטי מצוי במלאי 

 היבואן". 

חשוב להבהיר כי אם הרכב אינו במלאי ייתכן 
ולא ניתן יהיה לעמוד גם בתקופת גרייס של 

ימים קלנדריים, ובנסיבות אלה על  14
אם ברצונה להמשיך  האוניברסיטה להחליט

 בביצוע ההזמנה או לבטלה.

 מקובל.

 26ימים קלנדריים יבוא  30במקום המילים  2.1 16  .25
 ימי עסקים.

ימי עסקים )ראו  30-תוקן ל
 (.23תשובה מס' 

ימי עסקים ובכפוף למלאי  45מבקש לשנות ל  2.1 16  .26
 .יבואן

ימי עסקים )ראו  30-תוקן ל
 (.23תשובה מס' 

 מקובל. ימי עסקים. 2שעות יבוא  24 במקום 2.2 16  .27
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

בשורה הרביעית, לאחר המילים: ״ממועד  2.3 17  .28
הוצאת ההזמנה לספק.״ נבקש להוסיף את 

ספקה, אהמילים: ״אם יהיו עיכובים במועד ה
)לרבות בשל כך  אשר אינם תלויים בספק

ד שהרכב אינו במלאי היבואן(, יידחה מוע
 המסירה בהתאמה״.

 מקובל.

 ימי עסקים. 2שעות יבוא  72במקום  2.3 17  .29

ימי  26ימים קלנדריים יבוא  30במקום 
 עסקים.

 . מקובל.1

ימי עסקים )ראו  30-. תוקן ל2
 (.23תשובה מס' 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילים:  2.4 17  .30
״ברמה שאינה נחותה מהרכב שהוזמן״ 

ה ככל הניתן לרכב במילים: ״ברמה דומ
 שהוזמן״.

במקום "ברמה שאינה נחותה 
מהרכב שהוזמן" ייכתב "מאותה 

 קטגוריה של הרכב שהוזמן".

נבקש למחוק את המילים "ברמה שאינה  2.4 17  .31
 נחותה" ובמקומן לרשום "דומה".

בשורה החמישית, לאחר המילה: ״הרכב.״  2.4 17  .32
נבקש להוסיף את הפסקה: ״אלא אם צוין 

ת במסמך ההזמנה, התחייבות הספק אחר
לאספקת רכב גישור תחול אך ורק אם הרכב 
הקבוע נמצא במלאי היבואן או ככל שהרכב 

הקבוע אינו במלאי היבואן ויש צפי 
להימצאותו במלאי היבואן תוך זמן סביר 

 ולאחר אישור ההזמנה בהתאם לאמור לעיל״.

 מקובל.

 

 36" –חודשים"  24מבקש לכתוב במקום " 2.4 17  .33
 .חודשים"

 לא מקובל.

בשורה הרביעית, נבקש להחליף את המילים:  2.6 17  .34
ימי  2-ימי עסקים״, במילים: ״מ 5-״מ

עסקים״, ובנוסף, בשורה החמישית, נבקש 
ימי עסקים״,  5להחליף את המילים: ״

 ימי עסקים״. 2במילים: ״

 מקובל.

ימי  5" -נבקש לשנות את המועד המסירה מ 2.6 17  .35
 .ימי עסקים" 2" -" לעסקים

בשורה הרביעית, נבקש למחוק את המילים:  2.7 17  .36
 ימים, ו״.  7״שהאיחור אינו עולה על 

אין זה מקובל כי עיכוב שאינו בשליטת הספק 
יגרום לספק להיות בהפרה של ההסכם על כל 

 המשמעויות הנלוות לכך.

 מקובל.לא 

: בשורה השביעית, נבקש למחוק את המילים 2.7 17  .37
 ימים או״. 7״איחור העולה על 

 מקובל.לא 
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 14 -ימים ל 7 -נבקש לשנות את ימי האיחור מ 2.7 17  .38
 .ימי עסקים

 .37-ו 36ראו תשובות מס' 

 בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את הפסקאות:  2.8 18  .39

״על האוניברסיטה מוטלת האחריות 
ה האחראים על הבלעדית להודיע לספקי

התקני התדלוק וציוד התקשורת על סיום 
השימוש בהתקנים ובציוד הנ״ל, ולדאוג 

לפירוקם טרם החזרת כלי הרכב לספק. לספק 
לא תהיה כל חבות או אחריות בקשר עם 

תקינותם, תיקונם ו/או פירוקם של התקני 
 הדלק וציוד התקשורת האמורים.

בכל מקרה כי עם  תמתחייב האוניברסיטה
שיב את מצב הרכב ת לספקחזרת הרכב ה

בתשלום הנזקים שיגרמו  ותישאלקדמותו 
גרם נבגין ההתקנות השונות, במידה ויגרמו. 

שינוי כאמור להשבחת כלי הרכב, 
לתשלום  תזכאי תהאלא  האוניברסיטה
 .הספק״כלשהו מאת 

 מקובל.

 

הרכב יצויד באביזרים כפי מבקש להבהיר:  3.3 18-19  .40
אן וע"פ מפרט היבואן. שמגיע מאת היבו

הוספת אבזור נוסף תהיה בעלות נוספת 
 בהתאם למחיר היבואן/המתקין.

 יתוקן כדלהלן: 3.3סעיף 

באביזרים כפי  והרכב יצויד"כלי 
מאת היבואן וע"פ  יםשמגיע

 ."מפרט היבואן

יימחקו,  3.3.1-3.3.17סעיפים 
)שלושה סטים  3.3.4למעט סעיף 

של מפתחות ושלטים לרכב( 
 .בעינו ארשייש

האוניברסיטה לא  3.3.4סעיף על 
ם תוספת תשלום. יש לגלם תשל

תוספת זו בהצעת המחיר 
 במכרז.

 .40ראו תשובה מס'  ככל שמסופק ע"י היבואן. 3.3.1 18  .41

ככל שמסופק ע"י היבואן ו/או שניתן לבצע  3.3.3 18  .42
 התקנה ברכב.

, זוגות של מפתחות לרכב 2 -נבקש להוריד ל  3.3.4 18  .43
המשמעות הכספית למפתח שלישי הינה 

 .₪ייקור התשלום החודשי בעשרות 

 ללא שינוי. 3.3.4סעיף 

 

סטים של מפתחות במקום  2-נבקש לשנות ל 3.3.4 18  .44
שלושה היות וכך כלי הרכבים מגיעים 

 מהיבואן.

לשנות לשני סטים של מפתחות. במידה  3.3.4 18  .45
 ורוצים שלושה ישנה עלות נוספת.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף מודע #

מבקשים למחוק את הסעיף. החלפת נורות  3.3.11 19  .46
תתבצע רק ע"י גורם טכני מוסמך והוא נציג 

 הספק.

 הסעיף יימחק.

-ו 3.3.12 19  .47
3.3.15 

מבקשים לשנות ל"במידה ומגיע כך מהיבואן" 
 ללא התקנה נוספת.

 הסעיף יימחק.

 הסעיף יימחק. .מבקשים למחוק את הסעיף 3.3.12 19  .48

לא רלוונטי  -נבקש להוריד את הדרישה  3.3.14 19  .49
 ברכבים כיום.

 הסעיף יימחק.

 הסעיף יימחק. מבקש למחוק את הסעיף. 3.3.15 19  .50

נבקש למחוק את המילים "ו/או כתוצאה מכל  4.1 19  .51
 צורך אחר שלפי הסכם זה..." ועד סוף הסעיף.

כב נבקש להחריג סעיף זה לנזק שייגרם לר
 .שהינו באחריות הנהג

 הסעיף יישאר בעינו.מקובל. לא 

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את השורה:  4.2 19  .52
״בכל מקרה, האוניברסיטה אינה רשאית 

 לבצע טיפולים ו/או תיקונים בעצמה״.

 מקובל.

 

באחריות המשתמשים מבקש להבהיר:  4.2 19  .53
ברכב/האוניברסיטה לעדכן את הספק על 

התקרבות הרכב למועד הטיפול הנדרש 
 אם טיפול מול מוקד השירות.ולת

 מקובל.

 

נבקש לשנות את הסעיף כך שמשתמש הרכב  4.2 19  .54
 .יודיע על מועד הטיפול ברכב

 נבקש לשנות את הסעיף בהתאם לנוסח הבא:

דע את המשכירה בדבר יהשוכרת מתחייבת לי
המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם 

היבואן היצרן ו/או להנחיות והוראות 
, המושכרות הטיפולים של המכוניות בחוברת

המושכרות  ולמספר הק"מ שגמאו המכוניות
וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים בהן 

יובהר כי אי יידוע המשכירה כאמור  .במועדם
בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות 
היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי 
תשפה הפיכים, מידיים או עתידיים. השוכרת 

 לה מושנגר יםנזקהמשכירה בגין כל את ה
כאמור  עקב מעשה או מחדל של השוכרת

בסעיף זה לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה 
 של המשכירה.

כמו כן נבקש להבהיר כי הנהג אחראי לרכב 
 לרבות בדיקת נוזלים ברכב )שמן ומים(.

 הסעיף יישאר בעינו.

 .53ראו ההבהרה בתשובה מס' 
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 ובה / הבהרהתש שאלה סעיף עמוד #

בשורה הראשונה, לאחר המילים: ״כלי  4.6.1 20  .55
הרכב״, נבקש להוסיף את השורה: ״בהתאם 

 להוראות יצרן הרכב״.

 .מקובל

נבקש לשנות את הסעיף כך שמשתמש הרכב  4.6.1 20  .56
 .יודיע על מועד הטיפול ברכב

 נבקש לשנות את הסעיף בהתאם לנוסח הבא:

כירה בדבר דע את המשיהשוכרת מתחייבת לי
המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם 

היבואן היצרן ו/או להנחיות והוראות 
, המושכרות בחוברת הטיפולים של המכוניות
המושכרות  ולמספר הק"מ שגמאו המכוניות

וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים בהן 
יובהר כי אי יידוע המשכירה כאמור  .במועדם

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

 לה מושנגר יםנזקהאת המשכירה בגין כל 
כאמור  עקב מעשה או מחדל של השוכרת

בסעיף זה לעיל, מיד עם דרישתה הראשונה 
 של המשכירה.

כמו כן נבקש להבהיר כי הנהג אחראי לרכב 
 ם ברכב )שמן ומים(.לרבות בדיקת נוזלי

 הסעיף נותר בעינו.

בשורה הרביעית, לאחר המילים: ״וכיוצא  4.6.2 20  .57
באלה״, נבקש להוסיף את השורה: ״בשל 

בלאי סביר ו/או פגם ביצור או עקב שימוש 
רגיל וסביר ברכב, באביזריו ומתקניו בהתאם 

 להוראות ההסכם״.

 .מקובללא 

 

להסכם )אין  16.6עיף לא ברורה ההפניה לס. 1 4.6.2 20  .58
 סעיף כזה(.

נבקש להחריג נזקים אשר לא מכוסים ע"י . 2
 .הפוליסה התקנית

תימחק: המילים  . ההפניה1
 16.6"זאת בכפוף לסעיף 

 בהסכם" יימחקו.

 . לא מקובל.2

 לא מקובל. נבקש למחוק סעיף זה. 4.6.6 20  .59

נבקש להבהיר כי הבדיקה תתבצע ע"י ניידת  4.6.8 20  .60
 אינה כוללת חתימת קצין בטיחות.שרות ש

 מקובל.

בשורה הראשונה, לאחר המילה: ״בלאי״,  4.6.9 20  .61
נבקש להוסיף את המילים: ״סביר עקב 

 שימוש רגיל וסביר ברכב״.

 לא מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 במסגרת כמות רכיבים מוסכמת מראש לפי: 4.6.9 20  .62

 צמיגים 4

 מצבר 1

 מגבים 2

 .קובלמ

 חודשים. 36הנ"ל בתקופה של 

 4כל רכב זכאי להחלפת  –מבקש להבהיר  4.6.9 20  .63
צמיגים במשך כל תקופת החכירה לאותו רכב 

 וזאת כנגד בלאי בלבד.

 .מקובל

 יהכי רק בעל הסמכה בפנצ'רי רנבקש להבהי 4.6.9 20  .64
 יכול לפסול צמיג.

 .מקובל

ים תיקונים אשר טיפולם יתאפשר בדרכ 4.7 20  .65
יתבצעו בדרכים. החלפות צמיגים אינם 

יכולים להתבצע בחצר האוניברסיטה. 
מבקשים למחוק את הסעיף ולהוסיף: 

טיפולים יתבצעו לאחר בקשה ואישור של 
 נציג האוניברסיטה.

הסעיף יימחק ובמקומו ייכתב 
"טיפולים יתבצעו לאחר בקשה 

 ואישור של נציג האוניברסיטה".

 

ת המילים: "בחצרי למחוק אמבקש  4.7 20  .66
 האוניברסיטה ובאישור נציג האוניברסיטה".

 מקובל.

בת בלאי ינבקש שיוחלפו חלקים רק מס. 1 4.7 20  .67
 .סביר או פגם ביצור

להחריג  נבקש -תיקון בחצר האוניברסיטה . 2
יתבצע בפנצ'ריות  -את החלפת הצמיגים 

 מטעמנו.
 לא מאושר! –אישור נציג האוניברסיטה . 3

ת חלפים ו/ או בחירת התיקון ייעשה החלפו
 .מוסמכת ע"י מוסך מקצועי או פנצ'רייה

 מקובל.. 1

 .66. ראו תשובה מס' 2

 .65. ראו תשובה מס' 3

 

 

בשורה השנייה, לאחר המילים: ״של  4.8 21  .68
האוניברסיטה.״, נבקש להוסיף את השורה: 

 נטישהוגדרו מראש בטופס ההזמנה הרלוו״
 ״.+מע"מ ₪ 50ובתוספת תשלום של 

בשורה השנייה, לאחר המילים: 
 תתווסף״של האוניברסיטה״, 

שהוגדרו מראש השורה: ״
 ".נטיבטופס ההזמנה הרלוו

בגין שירות זה לא תיגבה תוספת 
 תשלום.

אנו גובים תוספת  KEY 2 KEYבגין שירות  4.8 21  .69
 , תלוי בסוג הרכב.₪ 80-120חודשית של בן 

 בגין שירות זה לא תיגבה תוספת
 תשלום.

בשורה השנייה, לאחר המילים: ״שטחי  4.10 21  .70
האוניברסיטה״, נבקש להוסיף את המילים: 

״או למורשה מטעמה להחזיק ברכב )גם מחוץ 
 לשטחי האוניברסיטה(״.

 .מקובל

בשורה הראשונה, לאחר המילים: ״טיפול  4.11 21  .71
ותיקון״, נבקש להוסיף: ״שתואם עם הספק 

 מראש״.לפחות יום עבודה אחד 

 .מקובל
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את השעה:  4.11 21  .72
 ״.09:00״ ״, בשעה:11:00״

 

 .10:00יתוקן לשעה 

 

בשורה השנייה, נבקש להחליף את המילה:  4.11 21  .73
 ״.16:30״הנ״ל״, בשעה: ״

 מקובל.

 אין שינוי.לא מקובל.  .17:30יבוא  16:30במקום  4.11 21  .74

 לא מקובל. אין שינוי. .17:00נבקש לשנות רכב יוחזר עד לשעה  4.11 21  .75

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  4.12 21  .76
 המשכירה.

 לא מקובל.

״בכל  בסוף הסעיף נבקש להוסיף את השורה: 4.13 21  .77
מקרה שמיקום מסירת כלי הרכב יהיה שונה 

סר מחצרי האוניברסיטה, כלי הרכב יימ
ק״מ לכל היותר מסניף הספק  20בטווח של 

מיקום המסירה החדש, והכל הקרוב ביותר ל
 מראש עם המורשה ברכב כאמור״.בתיאום 

 .למקובלא 

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  4.13 21  .78
 המשכירה.

 .למקובלא 

נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף,  4.14 21  .79
 סוף הסעיף.המתחיל במילה: "יובהר", ועד ל

. המשפט האחרון בסעיף מקובל
  יימחק.

אבקש לבטל את נושא השטיפה הפנימית  4.14 21
 .לאחר טיפול

 למחוק את הסיפא של הסעיף.מבקש  4.14 21

 .97ראו תשובה מס'  נבקש למחוק דרישה זו. 4.14 21  .80

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  4.15 21  .81
 המשכירה.

 .מקובל לא

, לפי דרישה של האוניברסיטה נבקש לתקן 4.16 21  .82
 יסופק דוח.

 .למקוב

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  4.16 21  .83
 המשכירה.

 .מקובל לא

נבקש להחריג מקרים חריגים בהם יידרש  4.17 21  .84
 לשנע את הרכב למוסך מרוחק.

 ל.מקוב

יש להבהיר כי העברת הרכב למוסך הינה ע"פ  4.17 21  .85
דעתו של הספק ולפי מצב הרכב שיקול 

 .)תאונה חזקה או טיפול מורכב(

 .למקוב
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים:  4.18 22  .86
שעות״, במילים: ״זמן סביר ומקובל  72״

לטיפול בסוגי התקלות ו/או הליקויים ו/או 
 הפגמים שבגינם נדרשים התיקונים,״.

שעות" יתוקן ל:"עד  72ום "במק
 ימי עסקים". 3

 ימי עסקים. 5שעות יבוא עד  72במקום תוך  4.18 22  .87

בסוף הסעיף, יתווספו המילים: ״וככל  5.1 22  .88
שהאוניברסיטה או מי מטעמה יפעל בניגוד 

לאמור תשפה האוניברסיטה את הספק על כל 
 נזק שייגרם לספק בקשר עם כך״.

 .למקוב

האחריות הבלעדית  -למחוק את הסעיף נבקש  5.2 22  .89
לתיקון הרכב הינה באחריות היבואן, וקצין 

 הרכב של הספק.

 הסעיף יימחק.

מבקש למחוק את המילים: "במהלך הבדיקה  5.2 22  .90
 .יועמד לרשות האוניברסיטה רכב חלופי"

נציג האוניברסיטה לא יכול לדרוש החלפת  5.2 22  .91
בדיקה  חלקים / מכלולים ברכב אלא לאחר

במוסך מקצועי מורשה מטעם משרד 
 התחבורה.

 .למקוב

נבקש להבהיר כי כל החלפים מאושרים ע"י  5.3 22  .92
 משרד התחבורה.

 .מקובל

נבקש למחוק את המילים: ״ו/או דרישת קצין  5.4.1 22  .93
 הבטיחות של האוניברסיטה״.

נבקש שהחלפת צמיגים תיעשה בתיאום עם 
 הצדדים.

 .מקובל

בקש להוסיף "בכפוף לכמות הצמיגים כפי נ 5.4.1 22  .94
 ."5.4.6שמצויין בסעיף 

 מקובל.

נבקש שהחלפת הצמיגים תהא מסיבת בלאי  5.4.1 22  .95
סביר או פגם בייצור ותיעשה אך ורק לאחר 

 בדיקת פנצ'רייה מוסמכת.

 יהכי רק בעל הסמכה בפנצ'רי רנבקש להבהי
 יכול לפסול צמיג.

 .מקובל

נה, לאחר המילה: ״שחיקה״, בשורה הראשו 5.4.2 22  .96
נבקש להוסיף את המילים: ״בשל בלאי סביר, 

פגם בייצור או בשל נזק שאינו נובע 
מהתנהגות רשלנית או הפרת תנאי השימוש 

 בהסכם ההתקשרות בין הצדדים״.

 .מקובל
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נבקש למחוק את המילים: ״או על פי שיקול  5.4.2 22  .97
של קצין בטיחות בתעבורה של דעתו 

 האוניברסיטה״.

המילים: ״או על פי  מקובל.
שיקול דעתו של קצין בטיחות 

, בתעבורה של האוניברסיטה״
 יימחקו.

 
למחוק את "שיקול דעתו של קצין בטיחות  5.4.2 22

 ותעבורה של האוניברסיטה". 

"לשיקול דעתם של קצין בטיחות -או לשנות ל
יטה בהחלטה בתעבורה של האוניברס

משותפת יחד עם אחראי הטכני על הנושא 
   מטעם הספק."

 החלפה בגין נזק בכפוף לדו"ח אירוע.. 1 5.4.2 22  .98

כי רק בעל הסמכה  רנבקש להבהי. 2
 יכול לפסול צמיג. יהבפנצ'רי

 . לא מקובל.1

 לעיל. 97ראו תשובה מס' . 2

יובהר כי במקרה של החלפת גלגל על ידי . 1 5.4.3 22  .99
הספק כמפורט בסעיף זה, האוניברסיטה 

שא בעלות עבור שירות החלפת גלגל בגובה ית
 +מע"מ.  ₪ 150של 

כמו כן נבקש למחוק את המשפט האחרון . 2
המתחיל במילים: "במידה והספק ...ועד 

 לסוף הפסקה".

. סיוע בהחלפת גלגל כפורט 1
 במכרז. 24בעמ'  6.6בסעיף 

 . לא מקובל.2

 

במידה והספק למחוק החל מהמשפט "נבקש  5.4.3 22  .100
 לא דאג לתקן..."

יש לנו פנצ'ריות בפריסה ארצית, כמו כן חלקן 
פועל במהלך הלילה, ולכן הדרישה לשעתיים 

 איננה רלוונטית.

 .מקובל לא

 .מקובל לא שעות. 3-מבקשים לתקן את זמן ההגעה ל 5.4.3 22  .101

 בעינו.הסעיף נותר  סעיף לא מאושר נבקש למחוק. 5.4.3 22  .102

לא מבצעים  תנבקש להבהיר כי הפנצ'ריו 5.4.4 23  .103
איזון גלגלים בכל כניסת רכב רק ע"פ צורך 

 ובמידה והוחלף גלגל.

 .למקוב

 .מקובל .ובזוגות בלבד"מבקש למחוק את המילים: " 5.4.6 23  .104

חברתנו מחליפה גלגלים ע"פ תקנות משרד  5.4.6 23  .105
 התחבורה בלבד.

ת בלבד" במקום המילים "ובזוגו
ייכתב "ועל פי תקנות משרד 

 התחבורה".

כמו כן יתווסף בסוף הסעיף 
"ובלבד שההחלפה לא פוגעת 

 בבטיחות הרכב".

נבקש לציין שאנו עובדים על פי תקנת  5.4.7 23  .106
 לתקנות בצמיגים. 322התעבורה 

 .מקובל
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 .למקוב סופק דוח.לפי דרישה של האוניברסיטה י 5.4.8 23  .107

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  5.4.8 23  .108
 המשכירה.

 .מקובל לא

כל רכב זכאי להחלפת מצבר  –מבקש להבהיר  5.5 23  .109
אחד במשך כל תקופת החכירה לאותו רכב 

 וזאת כנגד בלאי בלבד.

 ל.מקוב

יובהר כי אנו לא מספקים שירותים שאינם  6.1 23  .110
ולפיכך לא נספק  בשליטה מלאה של צה"ל,

 .Bו   Aשירות בשטחי

 ל.מקוב

 

 ל.מקוב .6.1סעיף זה יימחק, בהתאמה להערה בסעיף  6.2 23  .111

112.  23 6.4.1-
6.4.2 

שעות,  3בעיר תוך  -זמן הגעת גרר או ניידת 
 שעות. 4מחוץ לעיר תוך 

 –ביצוע גרירה וסיום האירוע מרגע הקריאה 
 .שעות 4בעיר תוך 

 ל.מקוב

ים להעלות את זמן ההגעה המינימאלי מבקש 6.4.1 23  .113
שעות בשל מיקומה של האוניברסיטה  3-ל

אשר נמצאת בצמתים מרכזיות בישראל אשר 
 בהן ישנה תנועה רבה במהלך רוב שעות היום.

 מקובל.

 

נבקש לחדד כי היה ושרותי הדרך קבע שיש  6.4.2 23  .114
שעות  4או  3צורך בגרר הנושא יתופעל עד 

קריאת נייד השירות ולא )תלוי במרחק( מרגע 
 .מרגע הקריאה במוקד

 לא מקובל.

 

ימחקו המילים: "החלפת   :הבשורה השניי. 1 6.6 24  .115
 גלגל ...ועד המילים מעבר לכך". 

נבקש להחליף את הסכום החלפת גלגל . 2
 .  ₪ 150ל ₪ 120מ

 . מקובל.1

+  ₪ 120. לא מקובל. נותר 2
 מע"מ.

ום" ועד "מעבר יימחקו המילים "ללא תשל 6.6 24  .116
 לכך".

החלפת גלגל תתבצע בתשלום בלבד ובאישור 
 מראש של קצין הבטיחות של החברה.

 .115ראו תשובה מס' 

 

 לא מקובל. .מבקש למחוק את הסעיף 6.6 24  .117

נבקש למחוק דרישה זו, החלפת גלגל בכל זמן  6.6 24  .118
נתון תהיה בתוספת תשלום. גלגל ראשון יהיה 

 .פת מע"מ לגלגלבתוס ₪ 120עלות של ב

 מקובל.

בשורה הראשונה, נבקש להחליף את המילים:  7.1 24  .119
״מקטגוריה זהה״, במילים: ״ברמה דומה 

 ככל הניתן״.

 .מקובל לא
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נבקש למחוק את המילה "זהה" ולרשום  7.1 24  .120
 במקומה "דומה".

כמו כן נבקש לחדד כי רכב חלופי יהיה 
ית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה מכונ

חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה 
דומה לנפח מנוע המכונית המושכרת במקומה 

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

על פי זמינות המכוניות אצל המשכירה 
 ושיקול דעתה הבלעדי.

 לא מקובל.

 15:00שורה השנייה, נבקש לעדכן את השעה ב 7.2.1 24  .121
 .16:30לשעה: 

 לא מקובל.

 לא מקובל. .17:30יבוא  16:30במקום  7.2.1 24  .122

במידה  17:00רכב חלופי יסופק עד לשעה  7.2.1 24  .123
 והרכב לא יצא מהמוסך.

 לא מקובל.

 לא מקובל. נבקש למחוק סעיף זה. 7.2.2 24  .124

125.  24 7.2.3-
7.2.4 

הרכב החלופי יועמד  נבקש להבהיר כי
 להסכם. 12.2לתקופה הקבועה בסעיף 

 מקובל.

נבקש לחדד כי היה ושרותי הדרך קבע שיש  7.2.5 24  .126
שעות  4או  3צורך בגרר הנושא יתופעל עד 

)תלוי במרחק( מרגע קריאת נייד השירות ולא 
 .מרגע הקריאה במוקד

 .למקוב לא

נות. סעיף בנוגע לנושא זדון ורשל-להוסיף תת 7 24  .127
למען הסר ספק הספק מבהיר כי יסופק רכב 

חלופי בכל מקרה, אך במידה והאירוע / 
התקלה נגרמה בשל זדון או רשלנות היא 

תתומחר ע"י הספק ותשולם ע"י 
 .האוניברסיטה

 .מקובל

, תידרש 6.7נבקש כי בדומה לאמור בסעיף  7.4 25  .128
האוניברסיטה לשלם על שירות זה בכל מקרה 

החלופי נגרם בשל הפרת  בו הצורך ברכב
 הוראות ההסכם או בניגוד לפוליסה התקנית.

 .מקובל

 נבקש להוסיף את הסיפא: 7.4 25  .129

יבויות השוכרת יכי התח ,מוסכם בין הצדדים
, על פי הסכם זה, המושכרות תומכוניהלגבי 

בויות הכספיות, יחולו, ילרבות ההתחי
המכוניות בשינויים המחויבים, על 

 לו המדובר במכונית, כאיהחילופיות
המכונית  הבמקומה הועמד המושכרת
 לרשות השוכרת.החילופית 

 .מקובל
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נבקש למחוק דרישה זו. לא תתבצע התקנת  7.6 25  .130
 אביזרים ברכב חליפי.

 .מקובל

מבקש למחוק מהמילים: "אולם במידה  7.6 25  .131
 והרכב המוחלף" ועד לסוף הסעיף.

בשורה השלישית, נבקש להחליף את  7.9 25  .132
המילים: ״המחירון המומלץ של חברות הדלק 

כפי שיהיה בתוקף באותה העת״, במילים: 
מחיר הדלק בשירות מלא הקבוע בצו ״

הפיקוח על מצרכים ושירותים )מחירים 
 2002-מירביים בתחנות תדלוק(, התשס"ב

ממחיר זה בגין כל  15%בתוספת תשלום של 
 .״דלק חסר ליטר של

 .מקובל

 20ם עמלת תדלוק בגובה האוניברסיטה תשל 7.9 25  .133
₪. 

 לא מקובל.

הוצאות דלק כאמור ישולמו  -מבקש להבהיר  7.9 25  .134
עמלת  20%ע"י האוניברסיטה בתוספת 

 תדלוק.

 לא מקובל.

נבקש למחוק דרישה זו, חברתנו לא מבצעת  7.9 25  .135
 התחשבנות על דלק.

 לא מקובל.

 שנוסחו כדלקמן: סעיף חדשנבקש להוסיף  7.12 25  .136

״כל הוראות הסכם זה יחולו בהתאמה גם 
בכל הנוגע לרכב החלופי, בשינויים 

 המחוייבים״.

 מקובל.

 הסעיף כולו יימחק. 9 26  .137

 4נבהיר כי במקרה של תקלה חוזרת, לאחר 
חודשים הספק יעשה  3ניסיונות בטווח של 

 ככל יכולתו להחליף את הרכב , ככל שיש
 שיתוף פעולה עם היבואן.

יובהר כי בכל מקרה ההחלטה הסופית הינה 
 של היבואן.

 לא מקובל.

 

נבקש למחוק את הסעיף היות וישנה אחריות  9.1 26  .138
יבואן אשר במסגרתה ניתן לתקן את הרכב. 

כמו כן רק המחלקה הטכנית בחברתנו 
רשאית להגדיר רכב פגום ולא נציג 

 .אוניברסיטה

 לא מקובל.

 לא מקובל. .ניסיונות 5ל  3נא לשנות מ  9.1.1 26  .139

 ,30למספר  14נבקש לתקן את המספר  9.1.2 26  .140

ף בסוף הפסקה "כל זמן יבנוסף נבקש להוס
 שהבעיה אינה חוסר בחלק אצל יצרן הרכב".

 לא מקובל.

 לא מקובל. .מבוקש למחוק את הסעיף 9.1.2 26  .141
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142.  27 10.1 ,
10.3 

הסעיף רלוונטי גם במקרה של שינוי ו/או 
 החלפת דגם.

נבקש למחוק את המילה  10.3בסעיף 
"החליפי" ולרשום "שסופק כתוצאה משינוי 

 .דגם קיים"

 .מקובל

 -המינוח "כלי הרכב החליפי" אינו מתאים 10.3 27  .143
נבקש לרשום במקומו "בגין כלי הרכב מהדגם 

 שיוסכם בין הצדדים"

נבהיר כי החזרת הרכב תתבצע לכל המאוחר  11.1 27  .144
 יום ממועד סיום ההסכם. 14עד 

 .מקובל

, נבקש להוסיף סעיף חדש 11.3לאחר סעיף  א'11.3 27  .145
 שנוסחו כדלקמן: 

כי נעשה ברכב שימוש  לספקאם יתברר ״
 תשלםבניגוד להוראות ההסכם 

את מלוא  ועם דרישת לספק האוניברסיטה
ת וההוצאות הנזקים, ההפסדים, העלויו

או מי  האוניברסיטה. אם לספקשיגרמו 
במעמד  יםשלא להיות נוכח מטעמה בחרו

עריכת הרשימה המצוינת בסעיף זה, יראו 
מראש על כל  ויתרהכאילו  באוניברסיטה

 .״טענה בדבר החיובים על פי סעיף זה לעיל

 לא מקובל.

 

146.  27 11.4-
11.5 

 לא מקובל. .נבקש למחוק את הסעיף

 הסעיף יימחק. 11.5 27  .147

הרכב  –ונבדק ע"י שמאי ברגע שהרכב חזר 
כבר לא ברשות האוניברסיטה ולא ניתן לבצע 

 בדיקה חוזרת.

 לא מקובל.

", יירשם במקום המילים "בהשתתפות עצמית 11.6 28  .148
"בעלות הנזקים בהתאם לדוח שמאי, ולא 

יותר מעלות השתתפות עצמית לכל מוקד נזק, 
אונתיים שלא לא כולל חוסרים ונזקים ת

 דווחו."

 .מקובל

מבקש לכתוב במקום "בהשתתפות עצמית  11.6 28  .149
"בעלות  –בהתאם להוראות ההסכם" 
 הנזקים וההשבה לקדמות"

 לא מקובל.

בכפוף לכך שהמזמינה תצטרף לאתר של  13 23  .150
 .המשכירה

 .מקובל לא

בתחילת הסעיף, נבקש להוסיף את המילים:  14.1 28  .151
נת דרכים, אובדן או אירע מקרה של תאו״

על כך  תודיע האוניברסיטהגניבה לכלי הרכב, 
 באמצעות״. מיד לספק

 .מקובל
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המילים:  14.1 28  .152
 תדווח האוניברסיטהבמקרה של גניבה, ״

אישור  לספק ותספקלמשטרה על כך 
 מהמשטרה בקשר עם דיווח זה. אם

במועד כאמור  תדווחלא  האוניברסיטה
בכל  האוניברסיטה תישאבסעיף זה, 

 ״.ההוצאות והנזקים כתוצאה מאי הדיווח

 לא מקובל.

 

 נבקש להוסיף סעיף חדש שנוסחו כדלקמן: א'14.1 28  .153

ת , מתחייבלעיל בכל מקרה של אירוע כאמור״
שלא למסור לצד ג' ו/או לכל  האוניברסיטה

צעה, הבטחה, ויתור, אחד אחר כל הודאה, ה
פשרה ו/או תשלום, או למסור מידע )פרט 

למידע שיש למסור על פי דין( בקשר לאירוע 
 שהרכב היה מעורב בו במישרין או בעקיפין.

או המורשה לנהוג מטעמה  האוניברסיטה
ירשום את שמות העדים לתאונה 

וכתובותיהם, פרטי הרכב המעורב בתאונה 
הצדדים והביטוח בגינו וכן את פרטי 

 .״לתאונה

 .מקובל

נבקש למחוק את המילים "לאחר בדיקת  14.2 28  .154
 ודו"ח שמאי מלווה".

נבקש למחוק את המילים " יודגש כי" ועד 
 לסוף הפסקה.

 לא מקובל.

 

 

נבקש להבהיר שבכל מקרה תבוצע בדיקה של  14.2 28  .155
 שמאי רכב מטעם הספק.

 .מקובל

 המילים:  בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את 14.3 28  .156

לשתף פעולה עם  תמתחייב ״האוניברסיטה
ובמקרה הצורך עם המבטח של צד ג'  הספק

במתן כל סיוע ומידע הנדרשים בקשר לטיפול 
 .״בעניין

 .מקובל

מה קורה כאשר הרכב נמצא בצפון / דרום  14.4 28  .157
 ?ולא ליד הנציג המאשר של האוניברסיטה

הביקורת תבוצע בנקודת 
 המסירה של הרכב.

נבקש שאחוז הנזק לאובדן גמור )טוטאל לוס(  14.5 28  .158
 .50%במקום  40%-יתוקן ל

 מקובל.לא 

"באישור נציג האוניברסיטה"  –למחוק  14.5 28  .159
 ."לפי החלטת הספק"-ולשנות ל

 לא מקובל.

מבקש לשנות כך: "אובדן גמור )טוטאל לוס(  14.5 28  .160
 ע"פ החלטת שמאי". -

 .מקובל
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 בה / הבהרהתשו שאלה סעיף עמוד #

 נבקש להוסיף הגדרת טוטאל לוס: 14.5 28  .161

כהגדרתו בתקנות הפיקוח על  ,אובדן מוחלט
עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי(, 

או במקרה של אובדן להלכה,  1986-התשמ"ו
לרבות גניבה, שקביעתו נתונה לשיקול דעתה 

 .המוחלט של המשכירה

 .מקובל

בכל מקרה של החלפת  נבקש לבטל סעיף זה, 17 29  .162
 4רכב לפי תום תקופת החכירה יחול סעיף 

 לנספח א'.

 לא מקובל.

לאחר המילים "ברכב חדש" נוסיף "ובתנאי  17.2 29  .163
שיוזמן לק"מ הרלוונטי לרכב החוזר. לדוגמא 

ק"מ לאחר שנתיים  90,000אם רכב חזר עם  –
הרכב החדש יוזמן ויתומחר לפי מסלול  –

 ק"מ לשנה." 45,000

 מקובל.

נבקש למחוק את הסעיף או לשנות "הספק  17.2 29  .164
 .רשאי" ולא "רשאית האוניברסיטה"

 .לא מקובל

מבקש למחוק את הסעיף או להגדיר בסעיף  17.2 29  .165
 להסכם. 4.2זה קנס יציאה כאמור בסעיף 

 מקובל.לא 

 

האם בגין הרכב החדש דמי השכירות יהיו  17.2 29  .166
 כפופים להצעה?

מו"מ השכירות יהיו בהתאם לנבקש שדמי 
 בהצעה(בין הצדדים )ולא לפי הנקוב 

ספק אותו החדש יילקח מהרכב 
דמי . שהוחזר אליו הרכב

השכירות בגין הרכב החדש יהיו 
. במכרזצעת הספק הב הנקובלפי 

מופיע אם דגם הרכב החדש לא 
ברשימת הדגמים במכרז, דמי 

 מ"השכירות יהיו בהתאם למו
 בין הצדדים.

 הסעיף יימחק. 17.4 29  .167

רכב יכל ועלול לשהות זמן רב במוסך כתוצאה 
ממחסור בחלפים בארץ, זה לא באחריות 

 הספק.

 הסעיף יימחק.

 מקובל. מבוקש למחוק את הסעיף. 17.4 29  .168

 י תקלותנבקש להגדיר / לפרט סוג 17.4 29  .169

 מה הכוונה במילה "ירוענן"?

נבקש להבהיר שכל החזרת רכב תהא כפופה 
 לתשלום פיצוי מוסכם

 הסעיף יימחק.

 ג'1-א'1 יםנספח

נספחים  30-33  .170
 ג'1-א'1

נבקש כי נוסח הטפסים המפורטים בנספחים 
 אלו יהיו עפ"י הנוסח המקובל אצל הספק.

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

קול מסירה( יהיה מבקש שנספח זה )פרוטו ב'1נספח  31  .171
 נספח שיסופק ע"י הספק.

 מקובל.

מבקש שנספח זה )פרוטוקול השבה( יהיה  ג'1נספח  33  .172
 נספח שיסופק ע"י הספק.

 מקובל.

  הסכם -  2נספח 

נבקש להוסיף את המילים בסיפא של הסעיף:  3.2 35  .173
"אלא אם האוניברסיטה הפרה את ההסכם 

 ו לא עמדה בהתחייבויותיה"ו/א

 יתווספו בסיפא המילים הבאות:

"אלא אם האוניברסיטה הפרה 
הפרה יסודית של התחייבויותיה 
ולא תקנה ההפרה לאחר התראה 

 יום". 30של 

יימחקו המילים "על פי שיקול דעתה  3.3 35  .174
הבלעדי". לספק תינתן האפשרות שלא לאשר 

את המשך תקופת ההתקשרות מול 
 סיטה, משיקולים מסחריים.האוניבר

  לא מקובל.

נבקש כי כל הארכה של ההסכם תיעשה  3.3 35  .175
 באישור של הספק.

  לא מקובל.

את המילים "תקופת  תנבקש לשנו 3.3 35  .176
 .ההתקשרות" למילים "תקופת ההסכם"

 .מקובל

האם הספק יהיה חייב למחירים שהציע גם  3.4 35  .177
נבקש  -ככל וכן –הארכה?  בתקופות

שבתקופות הארכה ינוהל מו"מ בין הצדדים 
למחירי דמ"ש של הרכבים כך שנספח 

 המחירים לא יחול על תק' הארכה.

 לא מקובל.

נבקש למחוק את המילים "תנאים זהים"  3.5 35  .178
 .ולרשום במקומן "תנאים דומים"

 .לא מקובל

 .לא מקובל .נבקש למחוק את הסעיף 3.6 35  .179

יא נבקש להבהיר שתקופת חכירה של הרכב ה 4.1 36  .180
 שירותים( חודשים )בלי קשר לתקופת מתן 36

נבקש למחוק את המילים "בין אם הסתיימה 
שהרי  –תקופת ההתקשרות ובין אם לאו" 

אם ההסכם אינו בתוקף לא ניתן יהיה להזמין 
 .רכבים

הסעיף נשאר בעינו )הכוונה היא 
שמתן השירותים ימשיך לגבי 

רכבים שיש לגביהם החכרה, גם 
 אם החוזה עצמו הגיע לקיצו(.

ולהוסיף את  10%ל 20%נבקש לשנות מ 4.2 36  .181
המילים: "ובתנאי שכלי הרכב יוחזרו לאחר 

 חודשים".  12

נבקש להבהיר כי התנאים המפורטים להלן 
לא יחולו בכל הנוגע להחכרת כלי רכב אשר 
ס תנאי ההחזרה לגביהם יקבעו במפורש בטופ

 ההזמנה.

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

ולא על רכבים  10%-ל 20%-לשנות מ 4.2 36  .182
 .₪ 140,000שסכומם עולה על 

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 

נבקש להוסיף קיצור תקופת החכירה לרכבים  4.2 36  .183
 .₪ 170,000בשווי של עד 

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 

נבקש להוסיף תנאים שהאוניברסיטה תעמוד  4.2 36  .184
 תחזיר את הרכב: בהם בטרם

פי ל התחייבויותיה ע( השוכרת עמדה בכל 1)
ירידה בצרכי השוכרת  ( חלה2; )הסכם זה
צמצומים ו/או  מושכרות עקבבמכוניות 
(  שוויה של המכונית המושכרת, 3; )מפיטורין

ש"ח  170,000בנספח א', כולל מע"מ, הינו עד 
( השוכרת הודיעה על רצונה כאמור 4)כולל(; )

ימים לפחות  60בהודעה בכתב,  למשכירה,
 טרם מועד ההחזרה המבוקש

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 

מבקשים לציין כי "ביטול הזמנת רכב טרם  א'4.2 36  .185
 10%תחילת השימוש בו" יוחרג מאותם 

 .המוזכרים בתחילת הסעיף

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 

נבקש למחוק את המילים "והתחייבות זו  א'4.2 36  .186
 .אינה ניתנת לביטול"

 מקובל. הסעיף נותר בעינו.לא 

)ד( להסכם מדבר על מקדמות  4.2סעיף . 1 ד'4.2 36  .187
 12.2בהסכם. סעיף  12.2מראש ומפנה לסעיף 

 לא עוסק בזה בכלל, אבקש לתקן בהתאם.

החודשים  3מבקש להגדיר ש בכל מקרה, . 2
האחרונים לעסקה בגין כל רכב ישולמו מראש 

 .כמקדמה

 ד' יימחק. 4.2סעיף . 1

 לא מקובל.. 2

 

 

 

 הסעיף נותר בעינו.מקובל. לא  נבקש למחוק סעיף זה. ה'4.2 36  .188

 
 הסעיף יימחק. ה'4.2 36  .189

להוסיף כי כלי הרכב שיבוטל עלותו לא תעלה  ה'4.2 36  .190
 .₪ 140,000על 

 מקובל.לא 

 .נבקש למחוק את המילים "בכל עת" ה'4.2 36  .191

נבקש שהחזרת הרכב תהא בכפוף להודעה 
 .ימים בטרם ההחזרה 60בכתב מראש 

ימים  60אולם במקום  ,מקובל
 ימים. 30ייכתב 

 

בשורה החמישית, נבקש להחליף את  6 37  .192
״בכל שעות העבודה״, במילים:  המילים:

 ״.09:00-17:00ה׳, בין השעות -״בימים א׳

 .למקוב
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 נבקש להוסיף את תתי הסעיפים הבאים: 7.3 38  .193

 ימנע מהסעת נוסעים או מטען בשכר או בתמורה. .ו

נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף או מתאים לסוג  .ז
 הרכב.

 .ימנע משימוש או נהיגה ברכב לשם לימוד נהיגה .ח

ימנע מנהיגה ברכב כשהוא מצוי תחת השפעת  .ט
משקאות אלכוהוליים ו/או משקאות משכרים ו/או 

כל חומר אחר העלול השפעת סמים מסוכנים ו/או 
 באופןלהשפיע על ערנות ושיקול דעת בנהיגה 

 .דיןפי -על האסור

דרכים המתאימות לנסיעת בישתמש ברכב אך ורק  .י
 .לאוניברסיטהכלי רכב מהסוג שהוחכר 

 ימנע משימוש ברכב למטרות אלימות או פוליטיות .יא
 .או למטרות שביתה ומהומות

ימנע מעזיבת כלי הרכב מכל סיבה שהיא ולכל פרק  .יב
זמן שהוא: )א( ללא הפעלת אמצעי המיגון 

המותקנים בו; או )ב( כשאמצעי המיגון בו אינם 
תקינים והמשתמש ברכב ידע על כך ולא דיווח 

פעלת המיגון גלוי לעין ; או )ג( כשמס' קוד הלספק
ו/או רשום בחלק מסוים של כלי הרכב; או )ד( 

כשמפתחות כלי הרכב נותרו בתוכו; או )ה( כשכלי 
הרכב נשאר מונע ללא השגחה ואמצעי זהירות 

או )ו( ללא נקיטת כל אמצעי סביר כדי  מתאימים;
 למנוע את גניבתו ו/או אובדנו. 

 ספקלימנע מהפקרת מפתחות כלי הרכב וידווח  .יג
באופן מיידי על כל מקרה של אובדן ו/או גניבה של 

 מפתחות כלי הרכב.

לא מקובל. 
האוניברסיטה 

התחייבה להשתמש  
בהתאם לכל דין, 

שימוש סביר, וכמובן 
בהתאם למטרת 
ההתקשרות. אין 

צורך בפירוט נוסף 
 מעבר לכך.
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 עיף זה כדלקמן:נבקש להוסיף סעיפים לס 7.3 38  .194

נהיגה על ידי נהג שאינו מורשה לנהוג במכונית  .ו
 המושכרת.

 נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף לסוג המכונית .ז
 .המושכרת

נהיגת נהג חדש/צעיר ללא היתר נהיגה כדין ו/או  .ח
נהיגת נהג ללא רכישת כיסוי ביטוחי ו/או כיסוי 

 נזקים. 

תחת  המצוינהג  ל ידיע המושכרת שימוש במכונית .ט
ם האסור לשימוש אלכוהולי ו/או ס הפעת משקהש

 .מרדימיםעל פי כל דין ו/או חומרים 

, של המכונית המושכרת גרימת נזק למרכב התחתון .י
תאונת פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מלמעט 
שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או דרך  דרכים

 סלולה.

ו/או  המושכרת גרימת נזק כלשהו למכונית .יא
ו בזדון או ברשלנות )למעט למשכירה במתכוון א

בגין תאונת דרכים,  המושכרת נזקי רכוש למכונית
שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או השוכרת ו/או מי 

 (.המושכרת מהנוהגים במכונית

הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת  .יב
 רווח.

אינה סלולה על דרך שהמושכרת נהיגה במכונית  .יג
לשהי לשימוש ו/או שאינה מתאימה מסיבה אחרת כ

 .במכונית המושכרת

למטרות  ,באלימותהמושכרת מוש במכונית יש .יד
שימוש באלימות בשם או בקשר  לרבותפוליטיות 

 עם ארגון כלשהו.

במקום שביתה, המושכרת שימוש במכונית  .טו
מהומות, או פעולת פועלים שובתים או מושבתים 

או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה, אלא אם 
באקראי לאותו מקום. המושכרת ת נקלעה המכוני

במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי מהנוהגים 
להרחיקה לאלתר ממקום המושכרת, במכונית 

 הארוע.

לתחרות ו/או המושכרת שימוש ו/או נהיגה במכונית  .טז
 למבחנים ו/או להוראת נהיגה.

לא מקובל. 
האוניברסיטה 

התחייבה להשתמש  
בהתאם לכל דין, 

שימוש סביר, וכמובן 
התאם למטרת ב

ההתקשרות. אין 
צורך בפירוט נוסף 

 מעבר לכך.

  Cיינתן בשטחיובהר כי השירות מעבר לקו הירוק מ 8.1 38  .195
 בלבד.

 מקובל.

נבקש למחוק את מטרות שימוש ברכב הנזכרות בסעיף  8.2 38  .196
 )הסעת נוסעים, להעברת ציוד או מטענים(

 מקובל.
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"נהגים  נבקש להוסיף לאחר המילים: 8.3 39  .197
"ובתוספת תשלום של  חדשים" את המילים:

 +מע"מ בשנה. ₪ 1200

 לא מקובל.

נבקש שכל התקנה תהא כפופה לאישור הספק  8.6 39  .198
 .בכתב מראש

 מקובל.

 נבקש להוסיף את הסיפא בנוסח שלהלן: 8.9 39  .199

השוכרת מתחייבת לשתף פעולה עם 
את מלוא העזרה בכל המשכירה ולהושיט לה 

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

היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות 
 המושכרות והשימוש בהם.

 תתווסף הסיפא בנוסח שלהלן:

"השוכרת מתחייבת לשתף 
פעולה באופן סביר ובלי שתושת 

ליה חבות משפטית או כספית ע
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

נבקש כי בנסיבות אלו תפצה האוניברסיטה  8.11 40  .200
ישא הספק יאת הספק אף בגין כל ההוצאות ש
 בקשר עם צו האיסור הרלוואנטי.

 .לא מקובל

בשורה האחרונה, נבקש למחוק את המילה:  8.11 40  .201
 "לא".

 .לא מקובל

נבקש למחוק את האמור במשפט האחרון  8.11 40  .202
בסעיף )בסוגריים( המתחיל במילים "למען 

 ".הסר ספק

לחילופין וככל שבקשה זו אינה תתקבל נבקש 
 חות.יום לפ 60להאריך את המועד ל

 יום. 60-יום יתוקן ל 30במקום 

לא ניתן להתחייב כי דמי החכירה יישארו  9.1 40  .203
קבועים לכל תקופת ההסכם, במיוחד לאור 

לפיו דורשת האוניברסיטה  3.5האמור בסעיף 
בפועל שהספק יתחייב למחירים למשך 

שנים. תנאי השוק משתנים  5תקופה של 
במשך תקופה ארוכה כזו, לרבות ביחס 

גמים ולהסכמים הרלוואנטיים עם יבואני לד
הרכב. לאור האמור, נבקש להבהיר כי דמי 

החכירה הקבועים בהצעת המחיר שעל בסיס 
ישארו בתוקף למשך יזכה הספק במכרז 

תקופה של שנה מיום חתימת ההסכם והחל 
מאותו מועד תמחור כלי הרכב ייעשה 

 בהסכמת הצדדים.

ים לא מקובל. המחירים תקפ
 לכל תקופת החכירה של הרכב.
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נבקש כי האוניברסיטה תשלם לספק  9.1 40  .204
מקדמות בגין שלושת חודשי החכירה 

האחרונים עם חתימת ההסכם ואלה יהוו 
בטוחה להתחייבויות האוניברסיטה בהתאם 

 להוראות הסכם זה.

 מקובל.לא 

 :9.1.1נבקש להוסיף סעיף  9.1 40  .205

"במעמד החתימה על טופס ההזמנה, תפקיד 
 3 –האוניברסיטה פיקדון בסכום השווה ל 
 תשלומים חודשיים של דמי השכירות."

 מקובל.לא 

נבקש בתחילת הסעיף להוסיף: "למעט  9.2 40  .206
 כמצוין מפורשות אחרת".

 .מקובל לא

נבקש למחוק את אישור נציג האוניברסיטה  9.2 40  .207
 .לתשלום התוספת )שורה אחרונה(

 לא מקובל.

נבקש כי דמי החכירה ויתר התשלומים  9.4 40  .208
יוצמדו למדד המחירים לצרכן כאשר מדד 

הבסיס יהיה המדד הידוע ביום חתימת 
ההסכם )או ביחס לדגמים אשר תומחרו 
 (.בנפרד מיום המדד הידוע ביום התמחור

 מקובל.לא 

מבקש להוסיף בסוף הסעיף: "למעט הצמדה  9.4 40  .209
 למדד המחירים לצרכן ממועד הזמנת הרכב"

 מקובל.לא 

בשורה השלישית יימחקו המילים שמתחילים  א'9.6 41  .210
"בגינם ניתן שירות לאוניברסיטה ועד ל  -ב

"באותה שנה" ובמקומם יבואו המילים 
"אשר סיימו את מלוא תקופת החכירה ואשר 

 הוחזרו במהלך שנה קלאנדרית".

 מקובל.

 

במקום המילים "שסופקו לאוניברסיטה  ב'9.6 41  .211
באותה שנה" יבוא "אשר סיימו את מלוא 

תקופת החכירה ואשר הוחזרו במהלך שנה 
 קלאנדרית".

 מקובל.

 

במקום "לכל שנה" יבוא "אשר סיימו את  ג'9.6 41  .212
תקופת החכירה ואשר הוחזרו במהלך  מלוא

 שנה קלאנדרית".

 מקובל.

 

 אין שינוי בסעיף.מקובל. לא  .אג' 18אג' ל 10נבקש לשנות מ  ד'9.6 41  .213

 אגורות. 18אגורות יבוא  10במקום  ד'9.6 41  .214

 .15%יבוא  20%במקום 

 .אג' 15-אג' ל 10-מבקשים להעלות מ ד'9.6 41  .215

 20אגורות ל  10מבקש  לשנות במקום  ד'9.6 41  .216
 אגורות.
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 .15.6-יתוקן ל בהסכם( 16.6הפניה שגויה )חסר סעיף  10.1 41  .217

נבקש להבהיר כי האוניברסיטה תחויב  10.2 41  .218
בתעריף של לקוח מזדמן בתוספת דמי טיפול 

 מע"מ.+  ש״ח 50בסך 

לא מקובל. לא ישולמו דמי 
טיפול בגין נסיעות בכבישי 

 אגרה.

מבקשים להוסיף כי בגין רכב שאינו בשירות  10.2 41  .219
מנוי והתקבלו בגינו דוחות על עבירות תנועה 

או תשלומי לכבישי אשרה יתווסף תשלום של 
 בתוספת מע"מ עמלת טיפול. ₪ 25

 לא מקובל.

 -מבקש לכתוב במקום "ללא כל תוספת"  10.2 41  .220
+מע"מ דמי טיפול והסבה  ₪ 45"בתוספת 
 ית"לכל חשבונ

 ₪ 25תוספת של  -לגבי קנסות ודו"חות 
 .+מע"מ דמי טיפול והסבה

 לא מקובל.

מחיר נבקש כי חיובי הדלק ייעשו ביחס ל 10.6 42  .221
הדלק בשירות מלא הקבוע בצו הפיקוח על 

בתחנות  מרבייםמצרכים ושירותים )מחירים 
בתוספת תשלום של  2002-תדלוק(, התשס"ב

 .דלק חסר ממחיר זה בגין כל ליטר של 15%

 מקובל.

222.  42 11.1-
11.4 

דמי החכירה  -מבקש לשנות את הסעיפים 
לכל חודש באמצעות הו"ק, וכנגד  20ישולמו ב 

חשבונית מס המפרטת את דמי החכירה 
 .11.4ומרכיבי החשבונית כאמור בסעיף 

 מקובל.לא 

במקום  נבקש לשנות את אמצעי התשלום 11.3 42  .223
נבקש כמו כן, מס"ב להרשאה לחיוב חשבון. 

 לשנות את מועד התשלום כמפורט להלן:
 חכירה דמי שלם לספקאוניברסיטה תה

  1 - ב בחודשו חודש כל ישולמו אשר חודשיים
 מתקופת חודש כל עבור מראש חודש לכל

 החכירה.

 מקובל.לא 

 מקובל.לא  במקום "מס"ב" יבוא "הו"ק". 11.3 42  .224

 .סעיף נשאר בעינוה נבקש למחוק דרישה זו. 11.5 42  .225

נבקש כי המילים: "בחודש ימים" בשורה  11.8 43  .226
 השנייה יוחלפו במילים: "במועד האיחור".

 .סעיף נשאר בעינוה

מבקש להוסיף אחר המילים "תגיע לסיום  12.1 43  .227
 4.2מוקדם" את המילים: "כאמור בסעיף 

 לרבות סעיפיו הקטנים".

 .למקוב לא

"נמסר כלי הרכב לתיקון  -יימחקו המילים מ  ב'12.1 43  .228
לא הסתיים.." ועד "ייחשב הרכב  והתיקון

 לאובדן מוחלט".

 מקובל.
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 מקובל.א ל .40במספר  50נבקש להחליף את המספר  ב'12.1 43  .229

 מקובל. נבקש למחוק את הפסקה האחרונה בסעיף. ב'12.1 43  .230

נבקש למחוק את הפסקה השנייה המתחילה  ב'12.1 43  .231
 י רכב לתיקון..."במילים "נמסר כל

נבקש כי חובת השיפוי תחול אך ורק בכפוף  14.3 44  .232
 לקבלת פסק דין חלוט.

 מקובל.

נבקש למחוק את המילים "מיד עם קבלת  14.3 44  .233
 אשונית על כך"דרישה ר

נבקש להבהיר ששיפוי ו/או פיצוי יעשה רק 
 .לאחר מתן פס"ד חלוט

 מקובל.

 נבקש להוסיף את המילים "זמן סביר מראש" 14.4 45  .234

 .נבקש הודעה בכתב

 מקובל.

235.  44 14 
 )כללי(

נבקש כי הוראות סעיף זה יחולו באופן הדדי 
 על שני הצדדים.

 לא מקובל.

 לא מקובל. נבקש להוסיף "ע"י עו"ד של הספק". ג'15.2 45  .236

 .לא מקובל נבקש למחוק את המשפט האחרון. 15.6 46  .237

 1,000נבקש שהסכום לא יכלול מע"מ, כלומר  15.6 46  .238
 + מע"מ. ₪

 .לא מקובל

 ".במקום "כולל מע"מ" יבוא "לא כולל מע"מ 15.6 46  .239

 מבקש לשנות כך: 15.6 46  .240

 ומעלה( 21)מגיל  ותיק גהשתתפות עצמית לנה
 + מע"מ ₪ 1,200 -

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

 .לא מקובל

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:  א'15.7 46  .241
מו "להתחשב במלא הנזקים וההוצאות שנגר

 לספק".

 .ללא מקוב

 .מקובל נבקש להבהיר כי הסכום אינו כולל מע"מ. ב'15.7 46  .242

 לא מקובל. .מבקש למחוק את הסעיף ב'15.7 46  .243

 :להחליף את המיליםבשורה הראשונה, נבקש  15.8 46  .244
 :במילים ,"במידה ושופתה האוניברסיטה"

 .""במידה ושופה הספק

 מקובל.
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לא ברור האם האחריות חלה על אביזרי  15.10 46  .245
 הרכב או לאו.

 המשפט הראשון בסעיף יימחק.

מבקש למחוק את המילים "על שם  15.13 47  .246
האוניברסיטה". פוליסת הביטוח נערכת ע"ש 

 בעל הרכב בלבד שהוא הספק.

 מקובל.

 אין שינוי. לא ברור מה הכוונה לסכום סביר? 15.14 47  .247

 

נבקש למחוק את המילה "מיד" ולרשום  16.4 47  .248
 .במקומה "תוך זמן סביר"

 לא מקובל.

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה מותנה  17.1 48  .249
בכך שאין מדובר בנזק אשר האוניברסיטה 

 אחראית לו בהתאם לכל דין.

 לא מקובל.

 לא מקובל. .למחוק נבקש -סעיף כללי מדיי 17.1 48  .250

נבקש כי חובת השיפוי תחול אך ורק בכפוף  17.4 48  .251
 .לקבלת פסק דין חלוט

 מקובל.

 

נבקש להבהיר ששיפוי יעשה רק בכפוף לפס"ד  17.4 48  .252
 .חלוט ולאחר שניתנה הזדמנות להתגונן

 מקובל.

 לא מקובל. .נבקש לבטל את ערבות הביצוע 19.1 48  .253

 מקובל. .₪ 50,000"ח יבוא ש 60,000במקום  19.1 48  .254

מבקש לבטל את ערבות הביצוע או להפחית  19.1 48  .255
 את הסכום.

 .₪ 50,000-הסכום הופחת ל

 לא מקובל. .נבקש למחוק -סעיף כללי מדיי 19.2 49  .256

 נבקש הודעה בכתב להשלמת הערבות 19.4 49  .257

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישה 
 .סקים"ימי ע 14ראשונה" ולרשום "תוך 

 הודעה בכתב מקובל. 

במקום "מיד" יירשם "שלושה 
 ימי עבודה". 

נבקש למחוק את ארבעת השורות האחרונות  20.1 49  .258
בסעיף החל מהמילה איחור )וזאת מאחר 

והפרה יסודית כבר מטופלת בסעיף ואין צורף 
 .(בפירוט הנ"ל

 אין שינוי בסעיף.
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ו הסכם נבקש להבהיר שביטול הזמנה ו/א. 1 20.1 49  .259
ימים טרם  30יעשה רק בהודעה בכתב 

 הביטול.

 .נבקש סעיף המפרט את סעיפי ההפרות. 2

נבקש למחוק את המילים "איחור לא סביר . 3
 .נבקש להגדיר ימי איחור –באספקה" 

נבקש למחוק את המילים "הסתברות . 4
ממשית כי הספק לא יוכל לעמוד במועדי 

 .האספקה"

 מקובל.. 1

 . לא מקובל.2

 . לא מקובל.3

 . לא מקובל.4

 30-ו 21-הימים ל 14-ו 7נבקש להאריך את  א'20.1 49  .260
 ימים בהתאמה.

 מקובל.

 .נבקש לשנות לימי עסקים א'20.1 49  .261

נבקש למחוק בשורה הרביעית את המילים 
 ."או זמן סביר"

 .602ראו תשובה מס' 

 המשפט האחרון בסעיף יימחק. ימים. 14-הימים ל 5ת נבקש להאריך א ב'20.1 49  .262

לא נראה קשור  -משפט אחרון לא ברור ב'20.1 49  .263
 .לעניין

 המשפט האחרון בסעיף יימחק.

 לא מקובל. נבקש לבטל את הסעיף. ה'20.1 50  .264

 .20.4-תוקן לי .21.4לא ברורה ההפניה לסעיף  ה'20.1 50  .265

 לא מקובל. ימים. 14-ל הימים 7נבקש להאריך את  ו'20.1 50  .266

267.  50 20.4-
20.6 

נבקש לבטל את כל הסעיפים הנ"ל. מנגנוני 
 הפיצוי אינם מקובלים.

 .לא מקובל

268.  50 20.4-
20.6 

נבקש למחוק את הפיצוי המוסכם ודרכי 
 .גבייתו

 .לא מקובל .₪ 100יבוא  ₪ 500במקום  א'20.4 50  .269

 מקובל. למעט אם סופק רכב חלופי. -מבקש להבהיר  א'20.4 50  .270

 .לא מקובל .₪ 50יבוא  ₪ 150במקום  ג'20.4 50  .271

מבקש לבטל את הסעיף. ייתכנו איחורים  ג'20.4 50  .272
 ם באחריות/בשליטת הספק.חריגים שאינ

 .לא מקובל

 .לא מקובל .₪ 50יבוא  ₪ 150במקום  ד'20.4 50  .273

מבקש לבטל את הסעיף. ייתכנו איחורים  ד'20.4 50  .274
חריגים בזמני עומס חריגים או במיקום 

 מרוחק כגון רמת הגולן וכו'.

 .לא מקובל

 הסעיף לא ישתנה. .נבקש למחוק את זכות הקיזוז 22.2 51  .275
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

נבקש להבהיר כי סעיף זה לא יחול על מידע  23.1 51  .276
שהיה ידוע לספק טרם גילויו על ידי 

האוניברסיטה או מידע שהיה מצוי בנחלת 
הכלל או מידע שהיה דרוש לגילויו על פי כל 

 דין.

 .מקובל

חריגים בהם גילוי המידע נבקש להוסיף  23.1 51  .277
שב כהפרת הסכם הסודיות הסודי, לא ייח

 החריגים הינם:
 . מידע שהוא נחלת הכלל;1
. מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני או 2

 במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות 
. מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד 3

המקבל ללא קשר למידע שנמסר לו במסגרת 
 הסכם הסודיות;

 . מידע שנדרש על פי דין4

 מקובל.

 

נבקש להבהיר שגילוי מידע יהא בכפוף לחוק  23.2 52  .278
 .הגנת הפרטיות

 מקובל.

279.  52 24.1-
24.2 

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

 להחליף הסעיף בנוסח הבא:

"על אף האמור בכל דין, האוניברסיטה לא 
תהא רשאית לקזז מהתשלומים שהיא חבה 

ות הסכם זה, סכומים לספק על פי הורא
 שלטענתה חב לה הספק."

 הסעיף ישונה כדלהלן:

"האוניברסיטה לא תקזז 
סכומים כלשהם מהתמורות 

המגיעות לספק. לצד זה, הספק 
מתחייב בזה בהתחייבות 

עצמאית, ומבלי לגרוע מהאמור 
לעיל, להסדיר בהשתדלות 

ימים כל מחלוקת  7הראויה תוך 
 כספית עם האוניברסיטה".

 

נבקש לבטל את זכות הקיזוז או להפוך  24 52  .280
 .להדדי

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

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

או  ימסרו לשוכרת בחצריההמושכרות המכוניות     .281
 שני ימיתוך  על פי בחירת השוכרת, ,בחצרי המשכירה

מהמועד בו תודיע המשכירה לשוכרת כי  עסקים
אום יר תמוכנות למסירה, ולאחהמושכרות המכוניות 

 עם השוכרת.

מועד תחילת ובכל מקרה, יראו את מועד המסירה 
במועד , המכוניות המושכרות תקופת השכירות של

מסירת המכונית המושכרת בפועל או לכל היותר 
 ל ידיממועד מתן ההודעה עשני ימי עסקים בחלוף 

המושכרות המשכירה לשוכרת, בדבר היות המכוניות 
וקדם מביניהם )להלן: , הממוכנות למסירה לשוכרת

 ."מועד המסירה"(

ופן האספקה מפורט א
)מפרט  1בנספח 

 .2השירותים( סעיף 

שינוי בסעיפי אין 
 המכרז.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

השוכרת מתחייבת להודיע למשכירה בתוך זמן סביר     .282
ות המכוניות אודות כל הליך משפטי בו מעורב

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 

ן היתר בכל נזק והפסד העלולים לפגוע במשכירה ובי
 הנוגע להשכרת המכוניות המושכרות והשימוש בהם.

 מקובל.

במשפט השני אחרי 
המילים "לשתף פעולה" 
יתווספו המילים "באופן 

 סביר".

 

השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות     .283
, לרבות לעניין המתחייבות על פי דין המשכירה

להודיע למשכירה על קיום ות ותקינות ביקורת בטיחו
מיד עם המושכרות תקלות, נזקים וליקויים במכוניות 

 ., בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחריםהיוודעם

 לא מקובל.

 

השוכרת מתחייבת שלא להשאיר את המכוניות     .284
המושכרות ללא אמצעי זהירות מתאימים ובין היתר 

מכל המושכרות ת והמכוניאת  לא לעזובמתחייבת ש
ולכל פרק זמן שהוא,  , לכל מרחק שהואסיבה שהיא

על ידי יציאה מתא הנהג של המכונית המושכרת, ללא 
מוש באמצעי המיגון ישוללא הפעלה שמירה או 

גון המותקן בה אינו יהמותקן בה, או כשאמצעי המ
 המושכרת תקין, והשוכרת ו/או המשתמש במכונית

ל כך, או היה עליהם לדעת על כך או ידעו ע
פעלה  נותרו בתוכה.המושכרת כשמפתחות המכונית 

השוכרת כאמור לעיל, הרי שעל אף האמור בהסכם זה 
ו/או בכל דין, תישא השוכרת במלוא הנזק שיגרם 

 למשכירה ו/או למכוניות המושכרות.

 לא מקובל.

 

גרם פגם ילמען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו י    .285
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 תחת 

אחריותה של המשכירה, אלא תחת אחריותו 
במכונית המושכרת,  הבלעדית של המשתמש

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.

מקובל, למעט המשפט 
האחרון המתחיל 

ב"מוסכם בין 
 הצדדים...".
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 / הבהרהתשובה  שאלה סעיף עמוד #

השוכרת לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את     .286
, כנגד חוב נטען של המשכירה המושכרות המכוניות

 כלפיה.

 לא מקובל.

 

על אף האמור בהסכם, שעניינם תשלום דמי השכירות     .287
לום על ידי השוכרת, במועד, תהווה ואמצעי התש

הפרה יסודית של הסכם זה על ידי השוכרת, אשר 
שעות מעת שהודיעה על כך  48תאפשר למשכירה, תוך 

לשוכרת בכתב, לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את 
המכוניות המושכרות המוחזקות על ידי השוכרת, 

בגינן לא שולמו דמי השכירות במועדם. במקרה 
רת מצהירה שידוע לה והיא מסכימה כאמור, השוכ

לכך שהמשכירה תיכנס לחצריה על מנת לתפוס את 
 המכוניות המושכרות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת 
פעמים, הנוגעת לאי תשלום  3-ונשנית של למעלה מ

דמי השכירות במועדם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך 
המשכירה זכאית שעות כאמור לעיל, תהא  48תקופת 

לבטל לאלתר את ההסכם, ולשוכרת לא תהיה כל 
 טענה ו/או תביעה כנגד המשכירה בגין הביטול כאמור.

 לא מקובל.

 

המשכירה תהא לעיל,   פיםמבלי לגרוע מהאמור בסעי    .288
 כי ננקטו כנגדתיווכח זכאית לבטל את ההסכם אם 

, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, הליכי פירוק השוכרת
 כינוס נכסים, או הליכים משפטיים מהותיים.

 לא מקובל.

 

המשכירה תהא לעיל,  פיםמבלי לגרוע מהאמור בסעי    .289
מוש יכי השתיווכח זכאית לבטל את ההסכם אם 

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

יום, במהלכה ניתנה לה  14וכרת התראה בת לש
הזדמנות לתקן את אופן השימוש במכונית המושכרת 

ולשלם למשכירה את הסכומים הנדרשים בגין הנזקים 
שנגרמו למכונית המושכרת  כתוצאה מהשימוש 

 .הלקוי בה, ככל שנגרמו

 לא מקובל.

 

 נוסח ערבות ביצוע -א' להסכם  2נספח 

 ימי עסקים 14נבקש לשנות ל 3 53  .290

נבקש למחוק את המילים "וזאת מבלי שיהיה עליכם 
להציג לנו מסמך או ראיה נוספים על דרישתכם 

האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן 
כלשהו ובלי שיהיה עליכם לדרוש את הסכום מראש 
או בדיעבד מאת הספק או לפתוח בהליך משפטי נגד 

 הספק"

יעשה בכפוף לפס"ד  נבקש להבהיר שחילוט ערבות
חלוט ולאחר שניתן מכתב התראה בכתב והסכמת 

 .הספק לחילוט

ימי  14-שינוי הימים ל
עסקים מקובל. כל היתר 

 לא מקובל.
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 / הבהרהתשובה  שאלה סעיף עמוד #

 לא מקובל. נבקש למחוק. 4 53  .291

 חוברת ההצעה - 3נספח 

נא הבהירו היכן ובאילו פרטים נדרש הספק לציין   54  .292
 54ם בעמוד המופיעי 7-עד ה 5-ביחס לתבליטים ה

 )שירותי גרירה, מוסכי שירות, מוקד שירות(

)שירותי  5-7תבליטים 
גרירה, מוסכי שירות 

ומוקד שירות( יימחקו 
ואין צורך למלא  54מעמ' 

 לגביהם פרטים.

טבלת  59  .293
 דגמים

את שם הדגם המלא נבקש לציין ברשימת הדגמים 
נפח מנוע, בנזין/דיזל. בנוסף נבקש כולל סוג הדגם, 

 לא משווקת יותר. 1000ן שסקודה אוקטביה מנוע לציי

מצורפת רשימת דגמי 
 רכבים מתוקנת.

טבלת  59  .294
 דגמים

נבקש לקבל את רשימת הרכבים כולל דגם מדויק, 
 רמת גימור ומחירון.

מצורפת רשימת דגמי 
 רכבים מתוקנת.

טבלת  59  .295
 דגמים

יש להוסיף לטבלה עמודה נוספת של מחירון הרכב 
מים שמגיעים בכמה רמות גימור מכיוון שיש דג

 ובמחירונים שונים.

מצורפת רשימת דגמי 
 רכבים מתוקנת.

טבלת  59  .296
 דגמים

נבקש להוסיף עמודה נוספת בטבלה שתציין את 
 המחיר הקטלוגי של הרכב.

מצורפת רשימת דגמי 
 רכבים מתוקנת.

 מורשה על גובה מחזור כספיאישור רו"ח/ יועץ מס  -א'  3נספח 

נבקש כי נוסח האישור יותאם למשרד רואי חשבון כך   61  .297
שניתן יהיה לספקו על נייר פירמה של אותו משרד 

הפרטים המצוינים בשולי האישור  ררואי חשבון כאש
)כתובת, טלפון וכולי( יופיעו על גבי נייר הפירמה 

 והאישור עצמו ינוסח בלשון רבים.

הגיש את האישור ניתן ל
בנוסח  משרד רואי 

החשבון ועל גבי נייר 
 פירמה של המשרד.

כחברה פרטית, אנו לא חושפים מחזור כספי. ניתן   61  .298
להגדיר איזה מחזור כספי נדרש ואנו נספק מסמך 

 מרואה חשבון שמאשר שיש לנו מחזור זה.

אין חובה  א'3בנספח 
למלא את המחזורים 

-2016לשנים  הכספיים
ח "באישור רודי . 2018

אחת  שהמחזור בכל
מהשנים הנדרשות לא 

לא ) ₪ 7,000,000-פחת מ
רשום כפי ש (מ"כולל מע

 בפסקה הראשונה בנספח.

 

 



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 

 Tenders Unit יחידת המכרזים
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  להלן רשימה מעודכנת של הרכבים:

 

 בנזין / דיזל נפח מנוע פירוט הדגם הרכב דגם #

 בנזין PREMIUM FL 1.6 יונדאי איוניק 1

 בנזין EXECUTIVE 1.33 גרנד קופהמאגן רנו  2

 יןבנז ACENTA 1.33 ניסן קשקאי  3

 בנזין INSPIRE SR 1.6 יונדאי אלנטרה 4

 בנזין AMBITION 1.5 סקודה אוקטביה 5

 בנזין 1.6 אין היברידי-פלאג קיה נירו 6

 

 
 :במכרז יוחלף בעמוד זה 59עמוד 

 
 :הכספית למילוי על ידי המציעההצעה 

 

 
 

 

 4 3 2 1 הרכב דגם

ללא סכום 
מע"מ אך 

מחויב 
 במע"מ

סכום שלא 
מחויב 
 במע"מ

 (1+2+3סה"כ ) סכום המע"מ

     יונדאי איוניק 1

     גרנד קופה מאגן רנו 2

     ניסן קשקאי 3

     יונדאי אלנטרה 4

     סקודה אוקטביה 5

     קיה נירו 6


