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 ז' חשון, תש"פב"ה,  לכבוד
 2019נובמבר,  5 1920/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

  1920/מכרז מס'  - 5מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 לשירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי

 
 כללי .1

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

 .נוספות הבהרה שאלות לשלוחאפשרות אין  .1.2

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.3

 .ומאושר על ידו

 :להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון .2

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 נבקש להוסיף את הסיפא הבאה: 7.1 38  .1

להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך 
תקופת השכירות ובכלל זה הימנעות מביצוע 

עבירות תנועה שיגרמו להחרמת איזה 
מהמכוניות המושכרות על ידי רשויות 

האכיפה. השוכרת תשפה את המשכירה בגין 
בות אחרת בה כל הוצאה ו/או תביעה ו/או ח

תחוב המשכירה כתוצאה מהפרת האמור 
בסעיף זה, לרבות תשלום הקנס בגין עבירת 

התנועה, דמי הטיפול בגינו, עלות גרירת 
המכונית המושכרת, עלות אחסונה, וכן 

הוצאות משפטיות בהם תישא המשכירה 
בשל תביעה כאמור, ובתנאי שהודיעה 

לשוכרת על תביעה כאמור, אפשרה לה 
מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או  להתגונן

עסקת טיעון ללא הסכמתה. השוכרת לא 
תהא זכאית למכונית חילופית בנסיבות 

 סעיף זה.

 לא מקובל.

 

נבקש להוסיף את הסיפא: "פרט למקרים  12.2 43  .2
בהם האוניברסיטה הפרה את תנאי הביטוח 

 ו/או הפרה הוראות כל דין".

 מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 גחברות הליסינ ושא.נבקש הבהרה לנ א'15.2 45  .3
ברובם מבצעות "חיתום עצמי " האם 

 הנושא מספק ?

 350,000נבקש להוריד את סכום הביטוח ל
₪. 

חיתום עצמי מקובל. מאושר  -
את  15.1להוסיף בסיפא לסעיף 

המלל הבא: "ביטוח נזק עצמי לכלי 
הרכב אפשר שייערך לרבות 

 באמצעות ביטוח עצמי."

ח צמצום גבול האחריות בביטו -
אחריות כלפי צד שלישי רכב לא 

 מקובל.

נבקש להחריג אירועים בהם פעל משתמש  15.3 45  .4
הרכב בניגוד להוראות פוליסת הביטוח 
)הפוליסה התקנית( וכן אם פעל בניגוד 

לתקנות התעבורה וכל דין, אז יצטרך לשאת 
רה במלוא עלות הנזקים לרבות חילוץ, גרי

 רכב חלופי וכו'.

לא מקובל. מצוין במפורש "אירוע 
 מכוסה".

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את המילים:  15.5 46  .5
"למעט מקרים המוגדרים כחריגה בפוליסה 

 התקנית".

 לא מקובל.

האמור בסעיף זה הינו בכפוף לתשלום  15.5 46  .6
 השתתפות עצמית.

לא מקובל. יחד עם זאת מאושרת 
א בסיפא: "ובכפוף הוספת המלל הב
 15.9 – 15.6לאמור בסעיפים 

 להלן".

כיצד  סעיף כוללני וגורף מידי, לדוגמא 15.5 46  .7
 ?7הסעיף עומד מול סעיף 

נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה 
 שהיא".

 נבקש להוסיף את המילים בסיפא: 

פרט לאירועים בהם פעל משתמש הרכב 
 בניגוד להוראות פוליסת הביטוח )הפוליסה

התקנית( וכן אם פעל בניגוד לתקנות 
התעבורה וכל דין, אז יצטרך לשאת במלוא 

עלות הנזקים לרבות חילוץ, גרירה רכב 
 חלופי וכו'

 הסעיף יישאר בעינו.

בסוף הסעיף, נבקש להוסיף את השורה:  15.9 46  .8
האמור בסעיף זה אינו חל על אבדן או נזק "

 שאינו מכוסה בפוליסה התקנית לביטוח כלי
 ."טון 3.5רכב פרטי ומסחרי עד 

 .לא מקובל

מבקש להוסיף אחר המילים: "או נזק  15.9 46  .9
 "וכן נזק למרכב תחתון". -הנגרם בזדון" 

 .לא מקובל

 .לא מקובל .נבקש להוסיף גם נזק ברשלנות 15.9 46  .10
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 :להחליף את המיליםבשורה הראשונה, נבקש  15.13 47  .11
"יחולו גם  :במילים ,"על שם האוניברסיטה"

על חבות החוקית של האוניברסיטה עקב 
 ."שימוש בכלי הרכב

לא מקובל. יחד עם זאת מאושרת 
הוספת המילים "כמבוטח נוסף" 

לאחר המילים "ייערכו על שם 
 האוניברסיטה".

"תביעות  :לאחר המיליםבשורה הראשונה,  15.14 47  .12
"על פי  , נבקש להוסיף את השורה:צד שלישי"

התקנית לביטוח כלי רכב  תנאי הפוליסה
 ון".ט 3.5פרטי ומסחרי עד 

מקובל ככל שהכוונה היא שכיסוי 
ההוצאות יבוצע בהתאם לתנאי 

 הפוליסה התקנית.

 :סעיף חדשכן נבקש להוסיף  15.15 47  .13

 ל נזק לגג״על אף האמור לעיל, מובהר, כי כ
ו/או חוסרים או למרכב התחתון של המכונית 

כפי שנמסרו  מהמכוניתשל אביזרים 
 האוניברסיטהבאחריות  לאוניברסיטה הנם

בכל דרך שהיא ללא  מכוסים ואינםבלבד 
או לאחריות נגרמו קשר לנסיבות בהן 

, למעט ככל שהנזק נגרם לנזק האוניברסיטה
ואותו אירוע  מאירוע תאונתי כתוצאה

ו ו/א תאונתי לא נגרם על ידי  האוניברסיטה
מי מטעמה כתוצאה מהפרת הוראות הסכם 

לנזקים כמו כן, הספק לא יהיה אחראי . זה
ולת המכונית ו/או כל כו/או לאובדן כלשהו לת

רכוש שהיה במכונית או אוחסן בה ו/או 
נזקים תוצאתיים הנובעים מהם, מכל מין 
וסוג שהוא, והאחריות לכיסוי נזקים אלה 

 בלבד. האוניברסיטה תחול על 

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

ההפסדים, העלויות וההוצאות )לרבות שכ"ט 
עו"ד/שמאי( שתיגרמנה לו ו/או לצד ג' 

כתוצאה מכך, לרבות תביעות ו/או דרישות 
צד ג' כלפי הספק ו/או בגין ירידת ערך הרכב 

)על בסיס חוות דעת שמאי שימנה הספק(, אם 
במישרין ואם בעקיפין, ואחריות  

לא תוגבל אך ורק להשתתפות  האוניברסיטה
 העצמית.

  לא מקובל.

 15.10לעניין כיסוי תכולה ר' סעיף 
 להסכם.

 מקובל. לא נבקש לבטל את הסעיף. 20.2 50  .14

 
 הסעיף  יימחק. 20.2 50  .15

במידה ויחזרו כלי הרכב לפני סיום ההסכם, 
 .2בנספח  4.2יבוצע חיוב כפי שמפורט בסעיף 

מסמך   .16
הבהרות 

 30עמ'  -4

רשימת 
רכבים 

 מעודכנת

 הדגם הנדרש הינו: קיה נירו. –הבהרה לגבי דגם הרכב 

  .FLהיברידי  LX 1.6קיה נירו 
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

סעיף    .17
 חדש

למען הסר ספק יובהר, כי למשכירה זכות שלא 
היענות להזמנה כלשהי של השוכרת, ככל ל

שההזמנה אינה עונה על צרכיה העסקיים ו/או 
הכלכליים של המשכירה ואינה כדאית עבור 

 המשכירה.

 .לא מקובל

 

סעיף    .18
 חדש

אין במתן רשות לשוכרת להעמיד את  מוסכם כי
, כלשהו לשימוש צד ג' המושכרות המכוניות

משום , לרבות לעובדיה ובני משפחותיהם
התחייבות של המשכירה כלפי המשתמשים 

מטעם השוכרת ו/או משום המושכרות במכוניות 
הקניית זכות למי מהמשתמשים מטעם 

מאת  התחייבותהשוכרת, לדרוש קיום 
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע  המשכירה.

מזכותו של המשתמש במכונית המושכרת לפנות 
השירות של המשכירה לצורך קבלת למוקדי 
 שירות.

השוכרת מתחייבת להנחות את המשתמשים 
מטעמה במכוניות המושכרות לשמור על 

המכוניות המושכרות בכל עת ולנהוג בהן מנהג 
בעלים השומר על רכושו, להימנע מהפרת כל 

חוק התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה 
הימנעות מביצוע עבירות תנועה שיגרמו 

החרמת איזה מהמכוניות המושכרות על ידי ל
 רשויות האכיפה. 

השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל הוצאה 
ו/או תביעה ו/או חבות אחרת בה תחוב 

המשכירה כתוצאה מהפרת האמור בסעיף זה, 
לרבות תשלום הקנס בגין עבירת התנועה, דמי 

הטיפול בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, 
וכן הוצאות משפטיות בהם עלות אחסונה, 

תישא המשכירה בשל תביעה כאמור, ובתנאי 
שהודיעה לשוכרת על תביעה כאמור, אפשרה לה 

להתגונן מפניה ולא הגיעה להסכם פשרה או 
עסקת טיעון ללא הסכמתה. השוכרת לא תהא 

 זכאית למכונית חילופית בנסיבות סעיף זה.

 לא מקובל.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

סעיף    .19
 חדש

את המשכירה בדבר  דעיהשוכרת מתחייבת לי
המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם 

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

יובהר כי  .לביצוע טיפולים שוטפים בהן במועדם
א אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי להבי

להסרת אחריות היבואן על המכונית ולגרור 
נזקים בלתי הפיכים, מיידיים או עתידיים. 

 יםנזקהתשפה את המשכירה בגין כל השוכרת 
 עקב מעשה או מחדל של השוכרת לה מושנגר

כאמור בסעיף זה לעיל, מייד עם דרישתה 
 הראשונה של המשכירה.

 1כל נושא הטיפולים מפורט בנספח 
 וי בסעיף.אין שינ .4סעיף 

סעיף    .20
 חדש

השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל סכום נזק 
בו תחוייב המשכירה בתובענה שתוגש כנגדה עקב 

נזקי גוף, בגין מעורבות איזו מהמכוניות 
בתאונת דרכים, במקרה בו חברת המושכרות 

 הביטוח לא שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף
כאמור, עקב מעשה או מחדל השוכרת ו/או מי 

בנגוד לפוליסת המושכרת מהנוהגים במכונית 
בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים 

 ודתו/או פק 1975-לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה
ו/או  1970 -טוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ליב

המשכירה  .1981-תשמ"אה ,טוחיחוק חוזה ב
על קבלת כל תביעה ו/או דרישה  תודיע לשוכרת

בגינה תחוייב המשכירה, תעביר לשוכרת את כל 
החומר הרלבנטי בקשר עם כל תביעה ו/או 

דרישה כאמור, שהתקבלה אצלה, ותשתף פעולה 
עם השוכרת. המשכירה תאפשר לשוכרת להתגונן 

בפני התביעה ו/או הדרישה כאמור וכן תימנע 
מגיש מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו ל

התביעה ו/או הדרישה, או פרטים כלשהם לכל 
צד שלישי, למעט במקרה שנדרשה לעשות כן על 
פי כל דין או שיש באמור כדי לאפשר למשכירה 

מבלי לפגוע להתגונן בפני התביעה ו/או הדרישה. 
לנקוט  השוכרתבכלליות האמור לעיל, מתחייבת 

בכל הצעדים הנדרשים ולשתף פעולה עם 
לביטול כל דרישה  ,דת הצורךבמיהמשכירה, 

, שעניינן המשכירהו/או תביעה אשר יוגשו נגד 
ו/או עילתן, פעולה ו/או מעשה ו/או  מחדל של 

 ו/או מי מטעמה. השוכרת

 לא מקובל.
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 הצהרה בדבר קיום/ אי קיום קשרים עם האוניברסיטה –ג'  3נספח 

נוסח האישור הינו רחב באופן מרחיק לכת     .21
ד בו ביחס לחברה גדולה עם ולא ניתן לעמו

מאות עובדים וספקים. אי לכך, נבקש 
 לתקנו כדלקמן:

  בשורה השלישית, נבקש למחוק את
המילים: "נושא משרה בו, או כל אדם 

או תאגיד קשור אליו במישרין או 
 בעקיפין".

  בשורה החמישית, נבקש למחוק את
המילים: "או עם מי שנותן שירותים 

 לאוניברסיטה.

 

 

 

 ובל, אך מוסכם להוסיף את לא מק
"למיטב הידיעה ולאחר  המלים:

 .בדיקה שערכנו"

 .מוסכם 

 
 
 

 בברכה
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


