אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

03/09/2019

ב' אלול תשע"ט
סימוכין224657 :

לכבוד
משתתפי מכרז 19/191
הנדון :מכרז  – 19/191לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי
 .1הרינו להודיעכם כי החברה החליטה על שינוי לוח הזמנים במכרז .לפיכך ,סעיף  6לנוהל
המכרז יעודכן כך שהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז יתקיים ביום .15.9.19
 .2מצ"ב שאלות ותשובות שנשאלה החברה:
מס"ד
1

פרק
במסמכי
המכרז
הזמנה
להציע
הצעות

מספר
3

2

הזמנה
להציע
הצעות

3

3

הזמנה
להציע
הצעות

3

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה

מבקשים למחוק או להבהיר את "יובהר
כי ככל ולאחר החתימה על ההסכם,
החברה תבחר להוסיף להסכם מספר
מצומצם של דגמי רכב חדשים ,שאינם
מופיעים במפרט ,מחירם ייקבע עפ"י
השוואה לאחוזי ההנחה שהחברה
מקבלת ממחיר המחירון של דגמים
דומים ,בתשלום על פני שלוש שנים".
נבקש להבהיר שמחיר דמ"ש של סוג רכב נדחה .מחירם של
שאינו מופיע במכרז ייקבע במסגרת מו"מ דגמים חדשים ,ככל
והחברה תרצה לשכור,
בין הצדדים.
ייקבע עפ"י השוואה
לאחוזי ההנחה
שהחברה מקבלת
ממחיר המחירון של
דגמים דומים .על אף
האמור ,אופן קבלת
ההנחה ייקבע לאחר
משא ומתן בין הצדדים.
כמו כן ,לזוכה תעמוד
הזכות לסרב לספק את
הדגמים החדשים
במחיר שהחברה
תדרוש.
יובהר כי ככל והחברה
תהיה מעוניינת לשכור
רכב חדש ,אשר אין רכב
דומה לו במפרט הטכני,
מחירו ייקבע במשא
ומתן בין הצדדים".
נדחה
כמו כן נבקש להוסיף את המילים :למען
הסר ספק יובהר ,כי למשכירה זכות שלא
להיענות להזמנה כלשהי של השוכרת,
ככל שההזמנה אינה עונה על צרכיה
העסקיים ו/או הכלכליים של המשכירה
ואינה כדאית עבור המשכירה.
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מס"ד
4

5

פרק
במסמכי
המכרז
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

מספר
4

נבקש לשנות ל 21 -ימי עסקים

מקובל

4

לא ברור נתינת רכב חלופי לתקופה של 3
שנים .נבקש לאחר המילים "ממועד
מסירתו להוסיף את המילים או הבאות :
" בכל מקרה ,יראו את מועד המסירה
ומועד תחילת תקופת השכירות של
המכוניות המושכרות ,במועד מסירת
המכונית המושכרת בפועל או לכל היותר
בחלוף שני ימי עסקים ממועד מתן
ההודעה על ידי המשכירה לשוכרת,
בדבר היות המכוניות המושכרות מוכנות
למסירה לשוכרת ,המוקדם מביניהם
)להלן" :מועד המסירה"(.
נבקש שתק' אופציה תהא בכפוף לאישור
הזוכה.

מקובל

4

לא ברור נתינת רכב חלופי לתקופה של 3
שנים.
נבקש לאחר המילים "ממועד מסירתו
להוסיף את המילים או הבאות  " :בכל
מקרה ,יראו את מועד המסירה ומועד
תחילת תקופת השכירות של המכוניות
המושכרות ,במועד מסירת המכונית
המושכרת בפועל או לכל היותר בחלוף
שני ימי עסקים ממועד מתן ההודעה על
ידי המשכירה לשוכרת ,בדבר היות
המכוניות המושכרות מוכנות למסירה
לשוכרת ,המוקדם מביניהם )להלן" :מועד
המסירה"(.
נבקש שכל שינוי במכרז ,יעשה בהודעה
לזוכה  /למציע בכתב מראש

6

הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

8

הזמנה
להציע
הצעות

4

9

הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

5.2

7

10

11

שאלת הספק

תגובת החברה

4

נדחה
הזוכה במכרז יידרש
לספק כלי רכב חלופי
בתום תקופת
ההתקשרות הקיימת.
נדחה

ראו סעיף  14.5בהזמנה
להציע הצעות

6.2

נבקש שבטרם פסילה ישלח מכתב
התראה או השלמת מסמכים

ראו סעיפים 20.3-20.5

11.3

נבקש הודעה בכתב

בהתאם לסעיף :11.3
"מציע שהצעתו נפסלה,
יקבל הודעה על כך
במועד פסילת ההצעה
או בסיום ההליך )לאחר
בחירת הזוכה( ,על פי
שיקול דעתה המוחלט
של החברה ,והמציע
מוותר מראש על כל
טענה ,דרישה או
תביעה בעניין זה".
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מס"ד
12

13

14

15

16

17

18

19

פרק
במסמכי
המכרז
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה

12.1

מבקש לבטל את ערבות הביצוע

נדחה

12.1

נבקש לשנות ל  14ימי עסקים

מקובל עודכן לכ 14 -ימי
לוח.

12.1

מבקשים להפחית את הערבות לביצוע.

נדחה

12.3

נבקש מכתב התראה טרם ביטול הזכייה
והארכת זמנים במקרה הצורך לעמידה
בהתחייבויות נבקש לבטל את חילוט
הערבות והפיצויים
נבקש לבטל את חילוט הערבות
והפיצויים

החברה תיתן התראה
בכתב .ההבהרה לגבי
ביטול החילוט בסעיף זו
נדחית.
נדחה

12.4

על איזה התחייבויות מדובר? נבקש
פירוט או הפניה לסעיפים

כמפורט בכל המסמכים.

13.2

נבקש למחוק את המשפט האחרון
הסעיף

נדחה

14.5

נבקש תשובות להבהרות בכתב

בסעיף  14.5נרשם:
" .14.5התשובות
לשאלות/הבהרות
יפורסמו באתר
האינטרנט של החברה,
ללא ציון פרטי הזיהוי של
הפונה .באחריותם
הבלעדית של המציעים
לעקוב אחר פרסומי
התשובות באתר .יובהר
כי רק תשובות בכתב
שיפורסמו באתר
תחייבנה את החברה.
החברה תהיה רשאית
לפרסם באתר
האינטרנט יותר מקובץ
הבהרות אחד ,אם
תראה בכך צורך".

12.3
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מס"ד
20

פרק
במסמכי
המכרז
הזמנה
להציע
הצעות

21

הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

25

הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות

22

23

24

26

27

28

29

30

31

מספר
14.7

14.8

שאלת הספק

תגובת החברה

בסעיף  14.7נרשם:
נבקש הודעה בכתב על כל שינוי בתנאי
" .14.7החברה תהיה
המכרז
רשאית ,בכל עת קודם
למועד אחרון להגשת
הצעות ,להכניס שינויים
ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתה או
בתשובה לשאלות.
השינויים והתיקונים
כאמור יפורסמו באתר
האינטרנט ויהוו חלק
בלתי נפרד מתנאי
המכרז" .
נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף נדחה

15

מבקשים הבהרה מדוע יש דרישה ל-
 ₪ 20,000חדשים למרות הערבות
הביצוע הקיימת.
נבקש להוריד את סכום הפיצוי המוסכם

הערבות תידרש רק
מהזוכה במכרז ,כתנאי
לחתימה.
נדחה

15

נבקש להבהיר שלא יהיה כפל פיצוי

15.1

נבקש להוסיף את המילים" :ובלבד
שהוכח שנגרם נזק לחברה"

נדחה .במידה וחברה
תדרוש פצוי מוסכם בגין
כמה הפרות תתחשב
החברה בגובה הפיצוי
הכולל.
נדחה

15.3

נבקש למחוק

נדחה

17

מבקשים להוריד ל 90-יום ללא הארכה
אוטומטית.

מקובל

17

מבקשים לשנות את אחוז שינויי המחירון
ל70%-

נדחה

17

נבקש לקצר את תוקף ההצעה ל 90-ימים ראו תשובתינו בסעיף
 27למסמך ההבהרות.
מהמועד האחרון להגשת הצעות או סוף
השנה  ,הקודם מבינהם.
נדחה
נבקש שנות את המילים ,בתוקף ל3-
שנים" למילים בתוקף עד סופה של שנת
. "2019
נבקש להוריד את מס' הימים ל . 90 -מה מאושר.ראו תשובתינו
בסעיף  27למסמך
קורה אם שונה מחירון הרכב ,האם גם
ההבהרות השינוי
גובה ההצעה תשונה בהתאם?
בהתאם למחיר המחירון

15

17

17
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מס"ד

פרק
במסמכי
המכרז
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הזמנה
להציע
הצעות
הצעה
להציע
הצעות
כללי

17.2

נבקש להפחית את גובה האחריות לסכום
של .₪ 600,000

מקובל

20.10

נבקש להוסיף את הסיפא" :וזאת לאחר
מו"מ בין הצדדים בעניין מחיר הדמ"ש
לרכב"
נבקש להוריד את התנאי הראשון )נושא
משרה הקרוב למחזיקת השליטה(

נא ראו הבהרה בעניין
בסעיף  2במסמך
ההבהרות.
נדחה

8.1

סתירה עם סעיף  -8.2לא ברור כיצד
נקבע הזוכה

ראו סעיף  11הזמנה
להציע הצעות

כללי

איך ניתן לשלם על המכרז ?

37

כללי

כללי

38

כללי

כללי

39

כללי

כללי

אבקש לוודא שאין צורך בערבות הגשה
רק בערבות ביצוע
לאור השינויים שחלים בשוק הרכב ולאור
הרגולציה )לרבות דוגמא שהייתה
ב (1/4/2019אנו מבקשים שככול
שישתנו התנאים המסחריים של הספק
מול יבואן הרכב הספק יהיה רשאי
להוציא את הדגם מרשימת הרכבים
המוצאים .במידה ותנאי זה לא יאושר
במסגרת המכרז נאלץ במסגרת התמחור
לקחת בחשבון עלויות נוספות בגין ניהול
הסיכון כאמור לעיל  ,דבר שעלול לגרום
להצעה פחות אטרקטיבית לכם.
השוכרת מתחייבת להודיע למשכירה
בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו
מעורבות המכוניות המושכרות ,ולהודיע
לגורם המתאים שהמכוניות המושכרות
הינן בבעלות המשכירה .השוכרת
מתחייבת לשתף פעולה עם המשכירה
ולהושיט לה את מלוא העזרה בכל הליך
משפטי או אחר לשם הבטחת זכויותיה
של המשכירה ולשם מניעות או הפחתת
כל נזק והפסד העלולים לפגוע במשכירה
ובין היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות
המושכרות והשימוש בהם.

מסמכי המכרז נמצאים
באתר החברה
חיובי

32

33

34

35

36

מספר

18.2.1

שאלת הספק

תגובת החברה

נדחה

מקובל
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מס"ד

פרק
במסמכי
המכרז
כללי

כללי

41

כללי

כללי

42

כללי

כללי

43

כללי

כללי

40

מספר

שאלת הספק
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
מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים 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
מכל סעד אחר לו תהא זכאית המשכירה.
גרם שינוי כאמור להשבחת המכוניות
המושכרות ,לא תהא זכאית השוכרת
לתשלום כלשהו מאת המשכירה.
השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות
והוראות המשכירה המתחייבות על פי
דין ,לרבות לעניין ביקורת בטיחות
ותקינות ולהודיע למשכירה על קיום
תקלות ,נזקים וליקויים במכוניות
המושכרות מיד עם היוודעם ,בין שנגרמו
כתוצאה מתאונה ובין אחרים.
השוכרת מתחייבת ליידע את המשכירה
בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים,
בהתאם להנחיות והוראות היצרן ו/או
היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניות
המושכרות ,ולמספר הק"מ שגמאו
המכוניות המושכרות וכן לפעול לביצוע
טיפולים שוטפים בהן במועדם .יובהר כי
אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה
עשוי להביא להסרת אחריות היבואן על
המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים,
מיידיים או עתידיים .השוכרת תשפה את
המשכירה בגין כל הנזקים שנגרמו לה
עקב מעשה או מחדל של השוכרת כאמור
בסעיף זה לעיל ,מייד עם דרישתה
הראשונה של המשכירה.
המשכירה רשאית לבדוק את המכוניות
המושכרות מעת לעת בתאום מראש עם
השוכרת ,לבירור תקינותן .למען הסר
ספק ,יובהר שהאמור בסעיף זה אינו
גורע מאחריותה הבלעדית של השוכרת
ליידע את המשכירה בדבר המועדים
לביצוע טיפולים שוטפים

תגובת החברה
נדחה

מקובל

מקובל ובלבד שחריג עד
 2,000ק"מ לא תיחשב.

מקובל
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44

פרק
במסמכי
המכרז
כללי

שאלת הספק

תגובת החברה

מספר
כללי

השוכרת מתחייבת שלא להשאיר את
המכוניות המושכרות ללא אמצעי זהירות
מתאימים ובין היתר מתחייבת שלא
לעזוב את המכוניות המושכרות מכל
סיבה שהיא ,לכל מרחק שהוא ולכל פרק
זמן שהוא ,על ידי יציאה מתא הנהג של
המכונית המושכרת ,ללא שמירה או ללא
הפעלה ושימוש באמצעי המיגון המותקן
בה ,או כשאמצעי המיגון המותקן בה אינו
תקין ,והשוכרת ו/או המשתמש במכונית
המושכרת ידעו על כך ,או היה עליהם
לדעת על כך או כשמפתחות המכונית
המושכרת נותרו בתוכה .פעלה השוכרת
כאמור לעיל ,הרי שעל אף האמור
בהסכם זה ו/או בכל דין ,תישא השוכרת
במלוא הנזק שיגרם למשכירה ו/או
למכוניות המושכרות.
מבקש להגדיר ש  -3החודשים
האחרונים לעסקה בגין כל רכב ישולמו
"מראש כמקדמה
נבקש לקבל לוח זמנים מסודר מראש

מקובל ובכפוף להוראות
פסקי הדין הקיימים.

45

כללי

46

נספח א-
1

5

47

נספח א-
1

13

למציעה יש מס חברות קשורות .האם יש
צורך לציין את כולן??

48
49

נספח ג'
נספח ג'

2
2

50

נספח ג'

2

51

נספח ג'

2

52

נספח ג'

2

53

נספח ג'

2

54

נספח ג'

3.2

55

נספח ג'

3.2

נבקש לשנות לימי עסקים
נבקש לשנות את המינוח מ"משך
ההתקשרות" ל"תקופת השכירות"
יש להבדיל את תק' ההתקשרות של
ההסכם )המכרז( לתק' השכירות של
הרכב
נבקש שתק' האופציה תהא בכפוף
לאישור הזוכה
נבקש להוסיף לאחר המילים "אלא אם
תחליט החברה אחרת" את המילים "אך
לא פחות מ 21-יום כאמור לעיל".
נבקש להבהיר את האמור " :והזוכה
במכרז יידרש לספק כלי רכב חלופי בתום
תקופת ההתקשרות הקיימת  ,לתקופה
של  3שנים".
נבקש להחליף את הספרה " "24בספרה
 .30כמו כן נבקש להדגיש כי רכב יסופק
תוך מספר הימים המצוין רק במידה
והרכב נמצא במלאי היבואן.
מבקש לשנות ל  45ימי עסקים ובכפוף
למלאי יבואן

נדחה
לוח זמנים מופיע
בהזמנה להציע הצעות.
כל שינוי ו/או עדכון
מפורסם באתר החברה
כן
מקובל
מקובל
מקובל
נדחה
מקובל
ראה הבהרה בסעיף 7
למסמך להבהרות.
נדחה

נדחה
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פרק
במסמכי
המכרז
נספח ג'

שאלת הספק

תגובת החברה

מס"ד

3.2

57

נספח ג'

3.3

58

נספח ג'

3.3

59

נספח ג'

3.3

60

נספח ג'

3.5

61

נספח ג'

3.5

62

נספח ג'

3.5

63

נספח ג'

3.5

נבקש להוסיף את המילים" :והכל
בהתאם למלאי יבואן הרכב ,אולם בכל
מקרה לא תהא המשכירה אחראית
לאיחור במסירת המכוניות שעילתו
ביבואן.
נבקש למחוק את המילה "חודשיים"
ולרשום במקומה את המילים חצי
שנה.חברתנו מתחייבת למלאים גדולים
מול היבואנים ,הרכבים נמצאים במגרשינו
ועל -כן יתכן מצב בו הרכב עמד מעל
חודשיים במגרשינו.נדגיש כי מדובר ברכב
חדש לחלוטין.
נבקש להבהיר שיעשה שימוש ברכב רק
לצורך הכנתו למסירה.
נבקש לשנות סעיף זה כך שרכב חדש
שימסר ללקוח יהיה בתוך לא מאוחר מ6-
חודשי עלייה לכביש .זאת מאחר ואנו
לעיתים רוכשים רכבים למלאי פנימי שלנו
ואלו יכולים להיות בעלי מועד עלייה
לכביש גבוה יותר.
נבקש לשנות כך שרכב גישור יסופק תוך
 2ימי עבודה מרגע שליחת ההזמנה.
בנוסף הרכב שיסופק יהיה מאותה קבוצה
)משפחתי/מיני משפחתי/מנהלים וכו'(...
לרכב הקבוע שהוזמן ועם וותק של עד
שלוש שנים או בהתאם למלאי הקיים
בסניף המבצע ..למען הסר ספק עבור
רכב הברידי ימסר רכב במנוע בנזין,
לרכבים בעלי  7מושבים ימסר רכב בעל
 5מקומות ,הספק יעשה ככל יכולתו
לספק רכב  7מקומות ככל שניתן.
מבקשים להעלות את וותק גיל הרכב
לשנה וחצי.
מבקשים לשנות כי רכב הגישור יהיה
מקבוצה זהה ולא מדגם דומה
מה הכוונה "לפי החלק היחסי"? )של
החודש?(

מקובל ובלבד שנמסרה
הודעה בדבר היעדר כלי
הרכב בעת ביצוע
ההזמנה.

64
65

נספח ג'
נספח ג'

3.5
3.5

מבקש לשנות :עם ותק של עד  3שנים.
מבקש למחוק את המילים" :לפי החלק
היחסי".

56

מספר

מקובל

מקובל
מקובל ,ובתנאי שלא
נעשה בו שימוש כלשהו.

נדחה

מקובל
מקובל
במידה והרכב שהתקבל
הוא בעלות שונה
מהרכב המוזמן החלק
היחסי הינו- :
נדחה
נדחה
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פרק
במסמכי
המכרז
נספח ג'

3.6

67

נספח ג'

3.7

68

נספח ג'

3.8

69

נספח ג'

4.1.2

70

נספח ג'

5.1

71

נספח ג'

5.1

66

מספר

שאלת הספק
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 להחרמת איזה
מהמכוניות המושכרות על ידי 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 ,עלות אחסונה ,וכן הוצאות
משפטיות בהם 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.
נבקש לשנות את הספרה " 24לספרה
.30
מבקש להבהיר :בכל מקרה של ביטול,
תשלם הלקוחה בגין רכב הגישור לפי
מחירון השכרה של החברה.
נבקש לשנות את הניסוח כך שבמקום
"יימסר עם  5צמיגים מקוריים של היצרן
וכו'" יבואו המילים " :יימסר עם  4צמיגים
וגלגל רזרבי של היצרן/יבואן וכו'".
נבקש להדגיש כי צמיג שנפסל כתוצאה
מקרע או נזק יהיה בעלות עפ"י מחירון
שנמצא בידי המשכירה.נבהיר כי
המשכירה תעמיד עד  4צמיגים לכל רכב
ללא עלות רק במקרה של שחיקה ולא
במקרי נזק.
נבקש להבהיר ששק"ד להחלפת צמיג
יהא של בעל מקצוע )ולא של קצין
בטיחות של החברה(

תגובת החברה
מקובל

נדחה
נדחה
בהתאם להוראת היבואן
כלי הרכב
נדחה

נדחה
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פרק
במסמכי
המכרז
נספח ג'

5.1

73

נספח ג'

5.1

74

נספח ג'

5.2

75

נספח ג'

5.2

המשכירה תטפל ותתקן על חשבונה
תקלות במכוניות המושכרות ,תיקון חיצוני
ו/או פנימי ו/או מכני ו/או החלפת חלקים
במכוניות המושכרות ,וכפי שידרש
לאחזקה נאותה של המכוניות המושכרות
על ידי המשכירה ,ולפי הוראות כל דין ,כל
זאת עקב וכתוצאה מבלאי סביר ו/או
כתוצאה מפגם ביצור )להלן" :שרותי
התחזוקה"( .בכל בקשה לטיפול ו/או
תיקון רכבי השוכרת יש לפנות למוקד
השירות של המשכירה ,הפתוח ,24/7
למעט ביום הכיפורים.
המשכירה תטפל ותתקן ליקויים עקב
בלאי סביר ו/או כתוצאה מפגם ביצור
במכוניות המושכרות.
נבקש לתקן הסעיף כך שבאחריות תש"ן
להודיע על הצורך בטיפול.
במידה ותהיה חריגה של יותר מ1,000-
ק"מ ממס' הק"מ הקבוע לרכב לצורך
ביצוע טיפול ,הרי שכל העלויות והנזקים
יהיו על חשבון תש"ן.נדגיש כי חריגה של
יותר מ 1,000-ק"מ מהצורך בטיפול,
גורמת לאיבוד האחריות ברכב ,לנזקים
חמורים עלויות גבוהות ,וירידת
ערך.הסעיף הינו מהותי ויהווה שיקול
חשוב באם לגשת למכרז.

76

נספח ג'

5.2

77

נספח ג'

5.2

78

נספח ג'

5.3

79

נספח ג'

5.3

מבקש למחוק את המילים " :על אף
האמור לעיל לא תישא תש"ן בתשלום
קנס בגין חריגה של עד  20%ממס הק"מ
הקבוע לרכב לצורך ביצוע הטיפול".
נבקש למחוק את המשפט האחרון
בסעיף.
נבקש למחוק את המילה "שני" ולרשום
במקומה את הספרה .4
מבקש לבטל סעיף זה

80

נספח ג'

5.3

81

נספח ג'

5.4

82

נספח ג'

5.4

נבקש לעדכן על רכבים ששוהים יותר
משלושה ימים )ולא שני ימי עבודה כפי
שמצוין(.
נדגיש כי הרכב יוחזר כפי שנלקח מהנהג
וללא שטיפה.
נבקש למחוק את הדרישה בדבר החזרת
הרכב נקי ו/או שטוף.

72

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה

נדחה
מקובל
הסעיף יעודכן כדלהלן:
"חריגה מטיפול תקבע
החל מחריגה של 2000
ק"מ מהטיפול הנדרש
לחריגה בהתאם
להנחיות והוראות היצרן
ו/או היבואן ו/או חברת
הליסינג ,בתנאי שלא
תהיה מניעה לבצע
טיפולים מצד
המשכירה".
ראה תשובתינו בסעיף
 75למסמך ההבהרות.
נדחה
נדחה
נדחה
נדחה
מקובל
מקובל
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5.4

84

נספח ג'

5.7

85

נספח ג'

5.7

86

נספח ג'

5.7

87

נספח ג'

5.9

88

נספח ג'

6

89

נספח ג'

6.10

90

נספח ג'

6.3

91

נספח ג'

6.6

92

נספח ג'

11.2

93

נספח ג'

11.2

94

נספח ג'

11.2

95

נספח ג'

12.1

96

נספח ג'

19.1

83

מספר

שאלת הספק
נבקש להוסיף את המילים "ו/או
ברשלנות" לאחר המילה ב"זדון".
נבקש לשנות את השעה " "16:00לשעה
.17:00
נבקש להוסיף הגדרת רכב חלופי :מכונית
פרטית ,בעלת מנוע בנזין ,המכילה
חמישה מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה
דומה לנפח מנוע המכונית המושכרת
במקומה הועמדה המכונית החילופית,
אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על
 2ליטר ,והכל על פי זמינות המכוניות
אצל המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.
נבקש להבהיר כי רכב חלופי יימסר
במקרה שהרכב הקבוע אינו הוחזר
מהמוסך עד השעה 17:00
בכפוף להצטרפות השוכרת לאתר B2B
של המשכירה
נבקש להוסיף את הסיפא שנוסחה יהא
כדלקמן :אלא אם נגרם הנזק עקב זדון או
רשלנות של תש"ן או מי מטעמה.
נבקש למחוק הספרה " "15ולרשום
במקומה את הספרה .40
נבקש לשנות כך שהרכב החליפי שיינתן
יהיה בהתאם למלאי הקיים בסניף
המטפל.
נבקש לתקן כך שחישוב מחיר הדלק
ברכבים חלופיים יהיה מחיר מחירון
התחנה בתוספת  30%דמי שירות נכון
לתאריך ושעת התדלוק
נבקש למחוק את הספרה 180,000
לרשום במקומה 165,000
נבקש להוסיף תוספת קנס של חודשיים
ולא חודש אחד.
כלי רכב ששווים גבוה מ₪ 180,000-
ו/או כלי רכב מסחרי יחויבו בחודש קנס
נוסף.
נבקש להדגיש כי ההחלטה בגין החזרת
הרכב תהיה בהסכמת  2הצדדים.
נבקש כי גובה ההשתתפות העצמית
תעמוד על  ₪ 1,000לנהג שאינו צעיר
ואינו חדש ו ₪ 1,500-לנהג צעיר וחדש.

תגובת החברה
נדחה
נדחה
מקובל למעט לגבי 7
מקומות.

נדחה השעה היא
16:00
מקובל
נדחה
נדחה
נדחה
נדחה

נדחה
נדחה
הסעיף יעודכן
כדלהלן":כלי רכב
ששווים גבוה מ-
 ₪ 180,000יחויבו
בחודש קנס נוסף".
נדחה
נדחה
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נספח ג'

20.2

98

נספח ג'

4.1.4

99

נספח ג'

5.6.1.6

100

נספח ג'

3.7.2

101

נספח ג'

3.7.2

"ביטול העסקה יהיה כרוך בעלות שני
תשלומי פיצוי בעבור הרכב שנרכש".

102

נספח ג'

3.7.3

103

נספח ג'

3.7.3

104

נספח ג'

4.1.2

105

נספח ג'

4.1.5.2

106

נספח ג'

5.6.1

מבקש להבהיר :במידה והחברה כבר
רכשה את הרכב מהיבואן ,תשלם
הלקוחה קנס ביטול כפי שיוגדר בהסכם.
בכל מקרה של ביטול ,תשלם הלקוחה
בגין רכב הגישור לפי מחירון השכרה של
החברה.
נבקש למחוק את המילים "נשוא הודעת
העיכוב לא יהיה וכו'" עד לסופו ובמקום
לרשום :נשוא הודעת העיכוב יהיה כרוך
בעלות  ₪ 6000אך לחברת הליסינג
שמורה הזכות לוותר על עלות זאת לפי
שיקול דעתה ובהתאם לסוג הרכב
המוזמן ,שוויו וכו'".
נבקש להבהיר שהרכב יימסר בהתאם
לאביזרים הכלולים במפרט יבואן הרכב.
ראו כי התקנת אביזרים דרושים אישור
מהחברה בכתב
נבקש להתקין מערכת בטיחות בהתאם
לשק"ד שלנו ו/או כל מערכת בטיחות
אינטגרלית.
נבקש למחוק את המילים "ועל פי
החלטת קצין הרכב של החברה"

97

מספר

שאלת הספק
נבקש למחוק את הספרה  1,000ולרשום
במקומה  ₪ 3,000בכפוף לכך שלרכב
אין תאונות שלא דווחו ואו חוסרים.
מבקשים לשנות לפירוק הדלקן באחריות
הלקוח .במידה ולא מקובל מבקשים
להשאיר רק פירוק פיזי של הרכיב ולא
יצירת קשר לניתוק המנוי למול ספק
הדלק.
מבקשים להעלות את מחיר החלפת
הגלגל ל ₪ 200-בתוספת מעמ
נבקש למחוק את המילים "הביטול לא
יהיה כרוך בעלות וכו' " עד לסופו ובמקום
לרשום:

תגובת החברה
נדחה
מקובל

נדחה
נדחה .מאחר וחברת
הליסינג לא העמידה את
כלי הרכב ועברו  24ימי
עסקים ,לא סביר
שהביטול יהיה כרוך
בתשלום פיצוי כלשהו
מאחר וחברת הליסינג
לא העמידה את כלי
הרכב ועברו  24ימי
עסקים ,לא סביר
שהביטול יהיה כרוך
בתשלום פיצוי כלשהו.
ראה תשובה להבהרה
בסעיף  101במסמך
ההבהרות.

ראה תשובה להבהרה
בסעיף  101במסמך
ההבהרות.

ראו התייחסות נספח ג'
לסעיף  4.1.2בעניין.
מקובל
נדחה .הסעיף יעודכן
כדלהלן" :ועל פי
החלטת קצין הבטיחות
והתעבורה של
החברה".
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נספח ג'

5.6.1

108

נספח ג'

5.6.1.2

109

נספח ג'

5.6.1.3

110

נספח ג'

5.6.1.4

נבקש לשנות את הסעיף כך שבמקום "או
באיכות זהה או גבוהה יותר וכו'" יבואו
המילים או חלפים תחליפיים המאושרים
ע"י היבואן/משרד התחבורה.
מבקש לבטל את הסעיף

111

נספח ג'

5.6.1.6

112

נספח ג'

5.6.1.8

113

נספח ג'

5.7.2

נבקש לשנות את המחירים כך ש:שירות
החלפת גלגל יהיה בעלות של ₪ 250
+מע"מ  ,כל גלגל נוסף  ₪ 100בימי
עבודה החל מהשעה  08:00ועד
.17:00בשירות לאחר השעה הנ"ל
המחירים יהיו + ₪ 350מע"מ ולכל גלגל
נוסף .₪ 100בימי חגים ושבתות ₪ 500
+מע"מ ולכל גלגל נוסף  ₪ 200בשירות
בכבישי אילת והערבה המחירים יהיו
כפולים ממחיר השירותים המוזכרים
לעיל. .
נדחה
נבקש לשנות את נוסח הסעיף כדלהלן:
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 מכל סעד אחר לו תהא
זכאית המשכירה .גרם שינוי כאמור
להשבחת המכוניות המושכרות ,לא תהא
זכאית השוכרת לתשלום כלשהו מאת
המשכירה.
נדחה
יש למחוק את הדרישה למסירת רכב
חלופי עם מיכל דלק מלא .חברתנו אינה
מתדלקת את הרכבים ואינה מבצעת
התחשבנות בהתאמה .הרכב יגיע עם עד
 1/8מיכל.

107

מספר

שאלת הספק
יובהר כי המשכירה ,תחליף מצבר ו/או
מגבים ו/או צמיגים ,ובלבד שהחלפתם
דרושה כתוצאה מבלאי סביר ו/או פגם
ביצור .בשאר המקרים בהם תידרש
החלפת מצבר ו/או מגבים ו/או צמיגים
לרבות תיקונם עקב תקרים ,תשא
השוכרת בהוצאות הכרוכות בכך .סוג
המצבר ו/או המגבים ו/או הצמיגים
שיותקנו על ידי המשכירה מכוח סעיף זה
יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של
המשכירה וניתן לשינוי מעת לעת.
מבקש להבהיר :החלפת צמיגים כנגד
בלאי בלבד

תגובת החברה
מקובל

מקובל
מקובל

נדחה
נדחה
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פרק
במסמכי
המכרז
נספח ג'

5.8.4

נבקש להדגיש כי במקרה בו הגרר צפוי
להגיע טרם הגעתו של נציג הזוכה ,נהג
הרכב ימתין עד להגעת הגרר.

115

נספח ד'

1

116

נספח ד'

2

117

נספח ד'

2.3

118

נספח ד'

2.3

119

נספח ד'

2.3

מבקש להבהיר שהדגם אינו זמין לציי
רכב עד שליש ראשון של  .2020מבקש
להציע במקום קורולה בנזין  .1.6מחיר
מחירון זהה .מ.ס  – 2מבקש להציע
גראנד קופה דיזל  .intensמחירון
.₪ 134,990מ.ס  – 3מחירון הדגם
השתנה ועומד על  .₪ 140,900מבקש
להציע במקום רמת גימור מ.ס  – 4מבקש
להציע במקום מיצובישי  ASXמחירון
 premium.₪ 133,900מחירון 137,900
 .₪מ.ס  – 7הרכב לא צפוי להגיע לשראל
)ע"פ יבואן( מ.ס  – 24לא קיים רכב כזה
מבקש להציע גראנד קופה דיזל .intens
מחירון .₪ 134,990
נבקש להגדיר שבמידה ויחול שינוי
במחירון יבואן ,החברה הזוכה תהיה
רשאית להעלות את המחיר ביחס של
.100%
נבקש לשנות מ 65%-ל .2.100%-בנוסף
במידה ויהיה שינוי בתנאים המסחריים
אל מול היבואנים כתוצאה משינוי המס
הרי שהדבר יגרור שינוי בתמחור גם אם
מחיר המחירון לא יתייקר בפועל.
חלק מהדגמים המופיעים ברשימה צפויים
להיכנס למלאי רק במהלך שנת 2020
בצורה ובמחירון שונה כדוגמת כל דגמי
טויוטה וקיה ההיברידים.נבקש להסירם
מהרשימה.בנוסף נבקש לשנות את דגם
הרנו גראנד קופה לדגם INTENSE
 PLUSזהו הדגם הנמכר היום בציי
הרכב.רנו קאדג'ר -אמור להגיע דגם חדש
מנוע  ,1.3עדיין אין מחירון.

114

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
הסעיף יעודכן כדלהלן:
"מקבל הרכב החלופי
ימסור את מפתחות
הרכב המקולקל לנציג
הזוכה וימתין עד שלוש
שעות לבוא הגרר.
במקרים בהם יסופקו
רכבים חלופיים לא
יילקח הרכב התקול
לפני קבלת הרכב
החלופי".
נדחה

נדחה
נדחה

נדחה

נדחה
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2.3

121

נספח ד'

3

122

נספח ד'

4

123
124

נספח ד'
נספח ד'

7

125

נספח ה'

5.1

126

נספח ה'

5.1

127

נספח ה'

5.3

128
129

נספח ה'
נספח ה'

5.3
6.10

130

נספח ה'

6.10

131

נספח ה'

6.3

132

נספח ה'

6.3

120

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה

נדחה .נא ראו תשובתינו
מבוקש לתקן את הסעיף הנ"ל כך
לסעיף מס'  3בהזמנה
שהמחירים אשר מוצעים במכרז זה יהיו
תקפים אך ורק לשנת  2019כאשר בשנת להציע הצעות מס"ד 2
 2020ו 2020יישלח ללקוח מחירון חדש
אשר ישקף את השינויים שיגרמו כתוצאה
מהשינויים במיסוי ,בתנאי המסחר שלנו
מול יבואני הרכב ובמחיר מחירון היבואן.
נבקש להבהיר כי סעיף זה הוא "שובר
שוויון" מבחינתנו
נדחה
מחירון הדגם השתנה ועומד על
 .₪ 140,900מבקש להציע במקום רמת
גימור  premiumמחירון .₪ 137,900
נדחה
מבקש להציע במקום מיצובישי ASX
מחירון .₪ 133,900
הרכב לא צפוי להגיע לשראל )ע"פ יבואן( נדחה
נדחה
מבקש להציע דגמים נוספים בסדרי
הגודל הללו.
נדחה
נבקש שתק' האופציה תהא בכפוף
לאישור המשכירה
מדובר על הארכת
לא ברור הארכת תק' התקשרות של
ההסכם עצמו
הרכב
מדובר בנספח ג -מפרט
לא ברורה ההפניה לנספח ב'
השירות
נבקש לשנות את הספרה " "24ל.30-
מבקש לשנות  -בתוספת  + ₪ 45מע"מ
לכל חשבונית ,דמי טיפול והסבה
מבקשים להעלות את דמי הטיפול ל25-
 ₪בתוספת מע"מ
מבקש למחוק את המילים" :ובלבד שהוא
מאותו השנתון ועם מספר ק"מ דומה"
תמחק המילה "ומצב מיכל הדלק"
חברתנו אינה מתדלקת את הרכבים
ואינה מבצעת התחשבנות בהתאמה.

נדחה
נדחה
נדחה
נדחה
נדחה
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6.4

134

נספח ה'

6.4

מבקש לשנות – במידה ורכב יוכרז
טוטאלוס או נגנב ותש"ן תבחר שלא
להזמין רכב חדש או משומש במקומו,
יחשב הדבר כהחזרה מוקדמת וישא קנס
יציאה כאמור בהסכם
לא ברורה ההפניה לסעיף  3.4לנספח ג'

135

נספח ה'

6.6

136

נספח ה'

6.6

137

נספח ה'

6.7

במידה ונציג תש"ן יחזיר רכב חליפי עם
דלק פחות מכפי שקיבלו ,תש"ן תשלם
את עלות התדלוק בתוספת  20%עמלת
תדלוק.
נבקש למחוק סעיף זה חברתנו אינה
מתדלקת את הרכבים ואינה מבצעת
התחשבנות בהתאמה.
בתוספת  + ₪ 45מע"מ לכל חשבונית,
דמי טיפול והסבה

133

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה

הסעיף יעודכן כדלהלן:
"בהמשך לאמור בנספח
ג' להזמנה להציע
הצעות ,בכ"ל מקרה,
לאחר חלוף  30ימים
מרגע שהודיעה לזוכה
כי הרכב יצא מכלל
פעולה באופן סופי או
נגנב ,תהא לתש"ן
האופציה להזמין רכב
משומש מאותו הסוג
ועם ק"מ דומה לתקופת
שכירות ליתרת
התקופה ,או לבטל את
השירות לגבי אספקת
הרכב שיצא מכלל
פעולה .למען הסר ספק
יובהר ,כי אירוע זה לא
ייחשב כהחזרה
מוקדמת של רכב.
נדחה .הרכב הלופי יגיע
עם מיכל דלק מלא ,וגם
יוחזר ככה למשכירה.
נדחה
נדחה
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נספח ה'

7.2

140

נספח ה'

7.3

141

נספח ה'

7.5

142

נספח ה'

7.6

143

נספח ה'

7.9

138
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שאלת הספק
נבקש להוסיף את נוסח הסעיף כדלהלן:
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 להחרמת איזה
מהמכוניות המושכרות על ידי 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 ,עלות אחסונה ,וכן הוצאות
משפטיות בהם 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.
נבקש להוסיף בסיפא את המילים" :ו/אוו
להוראת נהיגה"
נבקש לשנות את נוסח הסעיף כדלהלן:
לשימוש במכונית המושכרת למטרות
בלתי חוקיות.
מבקש להבהיר סעיף זה .לא מובן

נבקש להוסיף בסיפא את המילים" :ו/או
למטרת רווח".
נבקש להוסיף את החריגים הבאים:
שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג
המצוי תחת השפעת משקה אלכוהולי
ו/או סם האסור לשימוש על פי כל דין ו/או
חומרים מרדימים.

תגובת החברה
מקובל

מקובל
מקובל
הסעיף תואם לנוסח
חריג נהיגה ללא רישיון
כפי שמופיע בפוליסת
ביטוח חובה לכלי רכב
מקובל
לא מקובל אך יתווסף
החריג הבא" :שימוש
במכונית המושכרת על
ידי נהג המצוי תחת
השפעת סמים מסוכנים,
כהגדרתם בפקודת
הסמים המסוכנים )נוסח
חדש( התשל"ג 1973
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המכרז
נספח ה'

שאלת הספק

תגובת החברה

מס"ד

7.9

נבקש להוסיף את החריגים הבאים:
גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית
המושכרת ,למעט פגיעה במרכב תחתון
כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך
כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.

145

נספח ה'

8.3

נבקש לקבל רשימה של הגופים הנוספים
שבשליטת תש"ן והעמותות.

146

נספח ה'

8.3

147

נספח ה'

8.5

148

נספח ה'

8.5

149

נספח ה'

8.5

150

נספח ה'

9

151
152

נספח ה'
נספח ה'

11.1
11.1

נבקש להוסיף את המילים "בכפוף
לאישור וחיתום המשכירה"
מבקשים להוסיף כי מדובר ברכבים זהים
לטבלה ולא "דומים"
מה הכוונה לרכבים נוספים? האם סוגים
שאינם מצוינים במכרז?
נבקש להבהיר שככל והמשכירה חפצה
להזמין סוגי רכב נוספים ,יתנהל מו"מ בין
הצדדים לגבי מחיר הדמ"ש.
נבקש להוסיף סיפא" :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 ,עלות אחסונה ,וכן
הוצאות משפטיות בהם 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".
נבקש למחוק את המילים "בכל עת"
נבקש להוסיף תנאים להחזרת הרכב:
) (1השוכרת עמדה בכל התחייבויותיה
על פי הסכם זה; ) (2חלה ירידה בצרכי
השוכרת במכוניות מושכרות עקב
צמצומים ו/או מפיטורין; ) (3שוויה של
המכונית המושכרת ,בנספח א' ,כולל
מע"מ ,הינו עד  170,000ש"ח )כולל(;
) (4השוכרת הודיעה על רצונה כאמור
למשכירה ,בהודעה בכתב 60 ,ימים
לפחות טרם מועד ההחזרה המבוקש

לא מקובל.אך יתווסף
הסעיף " :גרימת נזק
למרכב התחתון של
המכונית המושכרת,
למעט פגיעה במרכב
תחתון כתוצאה מארוע
תאונתי".
חברת תשתיות נפט
ואנרגיה בע"מ ו/או
חברת קו מוצרי דלק
בע"מ )להלן" :החברה"(
נדחה

144

מספר

מקובל
חיובי
נא ראה תשובה
להבהרה סעיף 2
למסמך ההבהרות.
מקובל

נדחה
נדחה
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11.1.2

154

נספח ה'

11.1.2

155
156

נספח ה'
נספח ה'

11.4
11.4

157

נספח ה'

11.4

158

נספח ה'

11.4

159

נספח ה'

11.5

מבקש לשנות כך:בשנה הראשונה
לעסקה – קנס יציאה בגובה  3חודשי
שכירות ,בשנה השניה לעסקה – 2
חודשי שכירות ,.בשנה השלישית – חודש
שכירות אחד.
בכל מקרה ,תש"ן תודיע לזוכה בכתב 30
יום מראש על ההחזרה כאמור.
מבקש לבטל את החלק השני של הסעיף
להוסיף כי אותן  10%החזרות המותר
ללקוח יהיה החל מהחודש ה 13-לחיי
העסקה.
נבקש למחוק את המילים "ללא תלות
במשך הזמן בו כלי הרכב היו ברשות
המזמין" ובמקומם ירשם "לאחר 12
חודשים "
נבקש לשנות סעיף זה כך ש10%-
החזרה יהיו על כ"ר שעברה שנה )12
חודשים( מקבלתם.
ההפניה לסעיפים  12.1ו/או  12.3שגויה

160
161

נספח ה'
נספח ה'

12.1
12.2

162

נספח ה'

13.10

163

נספח ה'

13.10

164

נספח ה'

13.10

לא מקובל .נבקש למחוק
נבקש להאריך את ימי ההודעה
המוקדמת ל 60-ימים מראש.
מבקש לשנות כך :יבוצע חישוב ק"מ
בשיטת פול כללי בין כל הרכבים .החישוב
יבוצע בתום כל שנה קלנדארית) ,רכבים
אשר לא חלפה שנה מיום מסירתם
יחושבו לפי החלק היחסי( רכב אשר
יחרוג מהפול מעבר ל  20%יצא מחישוב
הפול ותש"ן תשלם בעבור כל ק"מ עודף
 + ₪ 0.20מע"מ
לא ברורה ההפניה לנספח ג' .כותרת
נספח ג' הינה "מפרט השירות" ולא כפי
שצוין בסעיף -נבקש הבהרה.
מבקשים להעלות את סכום חריגת הק"מ
כדלהלן :עד  + ₪ 0.2 <- 25%מע"מ,
מעל ל + ₪ 0.5 <- 25%-מע"מ

153

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה

נדחה
נדחה
נדחה
נדחה

נדחה
ההפניה היא לסעיף 11
להסכם
נדחה
נדחה
נדחה

ההפניה היא לנספח ד'
נדחה
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165
166

נספח ג

13.10

167

נספח ה'

14.2

168

נספח ה'

14.4

169

נספח ה'

14.4

שאלת הספק
נבקש למחוק  0.12ולרשום במקום
.0.18
נבקש להבהיר כי כספק קיים שלכם עלינו
לציין כי הוצאת מכרז ל 35,000ק"מ
בשנה בשעה שממוצע הקמ האמיתי של
חברתכם הינו מעל  40,000ק"מ איננו
מקובל בשוק וגורם לנזק כספי רב
לחברת הליסינג .כלי הרכב שברשותכם
חורגים אף לקצב נסועה של 50,000-
 80,000ק"מ בשנה.
לאור האמור ,ומאחר ומדובר בגילוי נאות
שיש לספקים טרם הגשת המכרז.
 .1נבקש כי במסגרת המכרז יסופק מידע
על הק"מ האמיתי של כלי הרכב
שברשותכם.
 .2נבקש כי לכלי רכב שנוסעים מעל
 50,000ק"מ בשנה תתבצע עסקה ל24
חודש ויקבע מחיר השונה ממחיר הגשת
המכרז.
 .3רכב שחרג במעל  10%מהנסועה
שהוזמנה יצא מהפול וק"מ עודף בגינו
יהיה  ₪ 1לכל ק"מ נוסף.
 .4נבקש כי רכבים שכמות הנסועה
שלהם מעל  40,000ק"מ יוזמנו במנוע
דיזל המתאים לכמות נסועה זו.

נבקש לשנות את הנוסח של הסעיף:
השוכרת מתחייבת להתקשר ולשאת
ישירות כלפי בעל הזיכיון ,כמשמעותו
בחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(,
התשנ"ה ,1995-חוק כבישי אגרה
)מנהרות הכרמל( ,תשנ"ה  1995 -וכן
בחוק נתיבים מהירים התש"ס – ,2000
לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת
להם ,וכן כל התקנות אשר הותקנו או
יותקנו בעתיד מכוח חוקים אלה ,בכל
חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות,
בכבישי אגרה ,לרבות אגרה ,דמי גביה,
הפרשי הצמדה ,ריבית פיגורים ,קנסות,
החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה
ובאכיפת התשלומים ,ופיצוי בשל כל נזק
שנגרם לכביש האגרה ,הכל כמפורט
בחוקים האמורים ובתקנותיהם
נבקש לקבל עבור הסבה של דוחות סך
של  ₪ 30לכל הסבה.
בתוספת  + ₪ 25מע"מ דמי הסבה

תגובת החברה
נדחה
אכן השנה ממוצע הק"מ
של רכבי החברה עמד
על כ 40,000-ק"מ.
אולם ,החברה פועלת על
מנת להוריד את
הקילומטר הממוצע.
לפיכך ,ובעקבות
פנייתכם ,אנו מעדכנים
את הערכה לכ38,000 -
ק"מ בשנה.
כמו כן ,אכן ישנם כ10 -
רכבים לערך שעולים על
הממוצע הקילומטר
שנכתב במסמכי המכרז.
יובהר כי הממוצע כולל
את רכבים אלו ,וישנם

מספר לא מבוטל של
רכבים בעלי מספר
קילומטרים פחות
מהממוצע השנתי.

לגבי סעיף  ,2וסעיף 3
ההבהרה לא מקובלת.
לגבי סעיף  4כבר
היום דואגת החברה כי
רכב הנוסע מעל
 35,000ק"מ שנתי יהיה
רכב דיזל או רכב
היברידי.
מקובל

נדחה
נדחה
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פרק
במסמכי
המכרז
נספח ה'

15.1

171

נספח ה'

16.5

172

נספח ה'

17.1

173

נספח ה'

17.2

174

נספח ה'

17.2

נבקש להוסיף את הסיפא שנוסחה יהא
כדלקמן :לא החזירה השוכרת את
המכוניות המושכרות למשכירה בתום
תקופת השכירות או עם סיומה ,תפצה
השוכרת את המשכירה בפיצוי מוערך
ומוסכם מראש של סך השווה לכפל דמי
השכירות החודשיים ,עבור כל מכונית
מושכרת ,לפי חלקם היחסי ,בגין כל יום
של פיגור בהחזרת כל אחת מהמכוניות
לידי המשכירה ,וזאת מבלי לגרוע מכל
סעד אחר המוקנה למשכירה לפי ההסכם
ועל פי דין.
נבקש להבהיר ששיפוי יעשה רק לאחר
הוכחת נזק שנגרם ע"י הזוכה ו/או מתן
פס"ד כנגד הזוכה
נבקש למחוק את המילים וזאת ללא
הגבלה בקשר עם גיל הנהג ותק רישיון
הנהיגה ובמקומן לרשום את המילים
"ובלבד שלרשאים להשתמש במכוניות
המושכרות מטעם השוכרת יהא רשיון
תקף לסוג המכוניות המושכרות וכן
שהמשתמשים במכוניות המושכרות יהיו
מעל גיל  24ובעלי רישיון נהיגה בותק של
שנתיים לפחות".
מבקש לשנות ל  ₪ 500,000במקום
₪ 1,000,000
מבקש להבהיר שאין כיסוי ביטוחי בגין
רעידות אדמה ,שביתות ,לפרעות
ומהומות ,ולנקי מרכב תחתון

175

נספח ה'

17.2

176

נספח ה'

17.2

177

נספח ה'

17.3

178

נספח ה'

17.7

נבקש למחוק את המספר ₪ 1,000,000
ולרשום במקומו את המספר ₪ 350,000
נבקש למחוק את המילים "ולמערכות
השמע" .אין כיסוי לנזק זה .כמו כן נזקי
מרכב תחתון מכוסים באירועים תאונתיים
בלבד.
מבקש למחוק את המילים" :ועל שם
החברה" .הביטוחים יהיו ע"ש הזוכה
בלבד
מבקשים להגביל את ההגנה המשפטית
בעלות של עד  ₪ 20,000ע"י עורכי הדין
של הזוכה

170

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה

מקובל
נדחה .יש לשים לב
שהביטוח כולל נהג
צעיר ונהג חדש ..כמו
כן ,לעניין תוקף רישיון
הנהגים ראו סעיף 17.3
בנספח ה'

נדחה
לא מקובל אך לעניין
מרכב תחתון יתווסף
הסייג" :גרימת נזק
למרכב התחתון של
המכונית המושכרת,
למעט פגיעה במרכב
תחתון כתוצאה מארוע
תאונתי".
נדחה
נדחה .תשומת לבכם
שהכיסוי הינו למערכות
שסופקו ע"י הזוכה.
נדחה
נדחה
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מס"ד

פרק
במסמכי
המכרז
נספח ה'

17.7

נבקש להגביל את הסכום ב ₪ 15,000

נדחה

180

נספח ה'

19

181

נספח ה'

19

182

נספח ה'

19.1

183

נספח ה'

19.1

184

נספח ה'

19.1

185

נספח ה'

19.2

186

נספח ה'

19.3

מבקשים להעלות את ההשתתפות
העצמית מ 750-ל ₪ 1000-בתוספת
מע"מ ומ ₪ 1000-ל ₪ 1500-בתוספת
מע"מ
נבקש לשנות את דמי ההשתתפות
העצמית ל+ ₪ 900-מע"מ ו+ ₪ 1000-
מע"מ.
מבקש לשנות :השתתפות עצמית לנהק
ותיק –  + ₪ 1,200מע"מ
השתתפות עצמית לנהג חדש/צעיר –
 + ₪ 1,800מע"מ
נבקש להבהיר שרק הזוכה ו/או מי
מטעמה תתקן את הרכב ולא השוכרת
נבקש למחוק )כך שבמקרה שמעורבות 2
מכוניות ישולמו  2ה.ע(
מבקשים למחוק את הבקשה לגבי שיפוי
בגין נזק לציוד בטיחותי.

נדחה

187

נספח ה'

19.3

188

נספח ה'

19.3

189

נספח ה'

19.3

190

נספח ה'

20.1

191

נספח ה'

20.2

נבקש להבהיר שגם אם השוכרת לא
אשמה בנזק ,תשלם היא דמי ה.ע
נבקש לשנות את המילים "שמאי
אובייקטיבי" ל"שמאי מוסכם"
נבקש שעלות השמאי תחול על השוכרת
)שאינה מסכימה לתשלום ה.ע(
נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף
המתחיל במילים "כיפופים קלים"...
מבקשים לשנות את ההשבה לקדמות
לסכום של  ₪ 1800בתוספת מע"מ

192

נספח ה'

20.2

193

נספח ה'

20.2

194
195

נספח ה'
נספח ה'

20.4
20.4

נבקש שככל שמדובר בנזק הנובע
מתאונה שלא דווחה -תשא השוכרת
במלוא עלות הנזק )שהרי לא ניתן
להיפרע מצד ג'(
נבקש לשנות את שיעור הנזק ל₪ 1200-
בתוספת מע"מ ללא חוסרים )שטיחים,
מצת אביזרי רישוי בטיחות וכו'(
מבקש לבטל סעיף זה
מבקשים להבהיר כי במידה ואירוע גניבת
הרכב התאפשר בגין רשלנות או פעולות
של הנהג כגון )רשימת קוד הרכב ברכב,
השארת רכב מונע או עם מפתח בסוויץ'
וכדומה( אינה מכוסה.

179

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה

נדחה
נדחה
נדחה
נדחה
נדחה
נדחה .הנ"ל גם מכוסה
בפוליסה תקנית לכלי
רכב מנועי.
נדחה
מקובל
נדחה
נדחה
נדחה .ראו תשובה
בסעיף  191למסמך
ההבהרות.
נדחה .השוכרת תישא
רק בהשתתפות עצמית.
מקובל
נדחה
נדחה .לעניין רכב מונע
ראו סעיף  7.10בנספח
ה'.
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מס"ד

פרק
במסמכי
המכרז
נספח ה'

20.4

197

נספח ה'

20.5

198

נספח ה'

21.4

מבקשים להעלות כי במידה והרכב נגנב
שלא ברשלנות או בזדון ע"י הלקוח תחויב
השתתפות עצמית אחת.
מבקשים לחייב בגין נזק לשמשות
השתתפות עצמית אחת.
מה קורה במצב שאין רכב משומש במצב
דומה?

199

נספח ה'

22.9

נבקש להבהיר מי היא רשות מוסמכת

200

נספח ה'

23.2

201
202

נספח ה'
נספח ה'

24.1
25.1

203

נספח ה'

28.1

204

נספח ה'

28.1

205

נספח ה'

28.3

206

נספח ה'

28.4

207
208

נספח ה'
נספח ה'

28.5
29.2

209
210

נספח ה'
נספח ה'

31
36

211

נספח ה'

23.3-23.4

נבקש להוסיף גם עובדים של ספקים
מטעם הזוכה
נבקש לדעת מי הוא המצהיר?
נבקש להוסיף חריגים בהם גילוי המידע
הסודי ,לא ייחשב כהפרת הסכם
הסודיות .החריגים הינם.1 :מידע שהוא
נחלת הכלל;
 .2מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני
או במהלך ההתקשרות בהסכם הסודיות;
 .3מידע שפותח באופן עצמאי על ידי
הצד המקבל ללא קשר למידע שנמסר לו
במסגרת הסכם הסודיות;
 .4מידע שנדרש על פי דין
נבקש למחוק את המילים :מאפשרת
לתש"ן לבטל את ההסכם מבלי לשלם
קנסות וכו .הזוכה ישלם לתש"ן כל נזק
שנגרם לה בעקבות כך"
נבקש להפחית את הערבות לסך של
.₪ 50,000
לא ברור מהם ההתחייבויות -סעיף כללי
מדיי ,נבקש לפרט תנאים או למחוק את
הסעיף.
נבקש שחילוט הערבות יעשה לאחר
הוכחת נזק ,הודעה בכתב מראש ואישור
המשכירה לחילוט
נבקש לשנות ל  14ימי עסקים
נבקש למחוק את המילה "הלקוחה"
ולרשום "תש"ן".
חוזר על האמור בסעיף  -30ניתן למחוק
נבקש להוסיף את בית המשפט בראשון
לציון
לבדיקת ניר גולדן

196

מספר

שאלת הספק

תגובת החברה
נדחה
נדחה
הכוונה שלא ינתן רכב
מסוג נחות או במצב
נחות מהרכב שהיה
ערב קרות מהנזק
כל רשות עם סמכות
חוקית
מקובל
מנכ"ל הזוכה
נדחה

נדחה

נדחה
נדחה .מדובר על
הוראות ההסכם.
נדחה
מקובל
מקובל
מקובל
נדחה
נדחה
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מס"ד

פרק
במסמכי
המכרז
נספח ה'
נספח ה'
נספח ה'
נספח ה'

27.1.2
27.1.2
27.1.2
27.1.6

216

נספח ה'

27.6

217

נספח ה'

27.6.1

נבקש שההודעה תהא בכתב
נבקש לשנות לימי עסקים
נבקש שפיצויים ישולמו לאחר הוכחת נזק
נבקש להוסיף סיפא :השוכרת מצהירה
שידוע לה והיא מסכימה לכך שהמשכירה
תיכנס לחצריה על מנת לתפוס את
המכוניות המושכרות.
נבקש למחוק סעיף זה  ,חברתנו לא
עובדת במתכונת של קנסות.
אמנת שירות  SLAופיצויים

218

נספח ה'

27.6.1

219

נספח ה'

27.6.1

מס'  - 4מבקש לבטל את הקנס .יתכנו
מקרים חריגים כגון אזורים מרוחקים
שבהם תהיה חריגה מהזמן המוגדר.
מס'  - 5כנ"ל )כמו סעיף (4

220

נספח ה'

27.6.1

221
222

נספח ה'
נספח ה'

27.6.2
" - 3מדד"

223

נספח ה'

" - 3תקופת
ההתקשרות"

מס – 6 .יש לבטל את הקנס .לא ניתן
להגדיר קנס על סמך החלטה של
משתמש קצה האם קיבל שירות ראוי או
שמא לדעתו לא .וכן לגבי זמן ההמתנה
במוקד השירות – ככלל זמן ההמתנה לא
עולה על  3-4דקות אך ייתכנו מקרים
חריגים כגון בשעות עומס.
נבקש לבטל את זכות הקיזוז
נבקש כי ":מדד בסיס" יהיה המדד הידוע
במועד מסירת הרכב
הפניה לסעיף  6שגויה )סעיף  5עוסק
בתק' ההתקשרות(

224

נספח ה'

7.11.1

212
213
214
215

מספר

תגובת החברה

שאלת הספק

מבקשים לציין כי במידה ואי תוקף רישיון
הנהיגה אצל הנהג יגרור להוצאות כגון
הורדה מהכביש ,אחסון בחניון משטרתי
וכל נזק שייגרם לזוכה בגין אי הימצאות
הרישיון בתוקף אצל הנהג – יושט על
הלקוח.

מקובל
מקובל
מקובל
נדחה

ראה סעיף  218למסמך
ההבהרות.
להלן עדכון לגבי
הסעיפים בטבלה:
סעיפים 2,3,4,6
מבוטלים.
ראה סעיף  218למסמך
ההבהרות.
ראה סעיף  218למסמך
ההבהרות.
ראה סעיף  218למסמך
ההבהרות.

נדחה
מקובל
הסעיף יעודכן כדלהלן:
""תקופת ההתקשרות"
– תקופה במסגרתה
תוכל תש"ן להזמין
רכבים בתנאי ליסינג
תפעולי באופן ובתנאים
הקבועים במכרז,
כמוגדר בסעיף 5
להסכם ההתקשרות".
מקובל

בברכה,
שרון אשכנזי-שטלריד
מנהלת מחלקת רכש והתקשרויות
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