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תגובת החברהפירוט השאלהשם הסעיףסעיף' מסכותרת המסמךד"מס

-' נספח א1

ההזמנה להציע 

הצעות

מ בגובה "חברתנו מתמחרת כלי רכב עד קמבוא1.3

על כן נבקש , מ" ק60000שלא יעלה על 

.שתחילו שינוי זה בקבוצה השניה

נדחה

-' נספח א2

ההזמנה להציע 

הצעות

כלי הרכב מהרשימה שהוגשה אינם דרישות כלי הרכב6.2

 כוכבי 5-משקפים תמיד את הבקשה ל

נבהיר כי באחריות הלקוח לבדוק . בטיחות

כי הרכב המוזמן הינו בהתאם להחלטות 

.ן"פנימיות של תש

.סעיף זה יימחק. הבקשה מתקבלת

-' נספח א3

ההזמנה להציע 

הצעות

הוא תלוי בדגמים .  נבקש למחוק סעיף זהדרישות כלי הרכב6.2

שביקשתם ולא דגמים שאנו מכינים במיוחד 

.לצורך המכרז

.סעיף זה יימחק. הבקשה מתקבלת

-' נספח א4

ההזמנה להציע 

הצעות

מצוין כי בקשת המחיר תכלול רכבים דרישות כלי הרכב6.3

בפועל אין ברשימת הרכבים , חשמליים

האם בכוונת הלקוחה , רכבים שכאלו

ניסאן לייף ורנו : דוגמא?להזמין רכבים אלו

.זואי

, ן"יובהר כי הרכבים יוזמנו בהתאם לצורך של תש

. בהצעה להציע הצעות22.9ובהתאם לסעיף 

-' נספח א5

ההזמנה להציע 

הצעות

לא ברורה , נבקש גם כן למחוק סעיף זהדרישות כלי הרכב6.3

אלו רכבים אשר . לנו הסיבה להיותו

ביקשתם בטבלת רכבים ייעודיים אשר 

.מתקבלים מיבואן ברמת הגימור המצוינת

.סעיף זה יימחק. הבקשה מתקבלת

-' נספח א6

ההזמנה להציע 

הצעות

תקופת 8.1

ההתקשרות

נבקש להבהיר כי מסלול הליסינג בחברתנו 

כל .  חודשים בלבד36הינו לתקופה של 

נבקש לשנות . מסלול אחר אינו מתאפשר

ל למסלול אחיד לכלל דגמי הרכבים "את הנ

מ המצויינים בהסכם "ולכל טווחי הק

.ובנספחיו

.55ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח א7

ההזמנה להציע 

הצעות

הפסקת "נבקש להבהיר כי המילים דרישות כלי הרכב8.4

מתייחסת לרכב ספציפי ולא " התקשרות

.ן"לכלל כלי הרכב של תש

נדחה

-' נספח א8

ההזמנה להציע 

הצעות

ן לסיים את ההתקשרות "ככל שתחליט תשדרישות כלי הרכב8.4

מול הספק כלי הרכב שכבר נמצאים 

.החכירה' בהסכם יסיימו את תק

נדחה

-' נספח א9

ההזמנה להציע 

הצעות

הגשת ההצעה 12.6

ותוקפה

בעקבות השינויים הדחופים בעולם הרכב 

כמו הדגמים המיסוי והעלויות היבואן נבקש 

כי הצעת המחיר תהיה בתוקף למשך שנה 

בנוסף נבקש כי השינוי בתשלום . אחת

 מהשינוי 100%-החודשי יהיה כפוף ל

.65%במחירון ולא רק 

.29ראו תשובתינו בסעיף 

-' נספח א10

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.2

ותנאי תשלום

 חודשי 3ן תשלם את "אבקש להגדיר שתש

.החכירה האחרונים כמקדמה מראש

תשלם החברה , יובהר כי עם קבלת הרכב. מקובל

. מקדמה בסך שלושה חודשי שימוש ברכב

מקדמה זו תקוזז מן התשלום כנגד שלושת חודשי 

.השימוש האחרונים ברכב

-' נספח א11

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.2

ותנאי התשלום

נבקש לקבל פיקדון בגובה שלושת 

נבהיר כי . התשלומים האחרונים

התשלומים יגבו מחשבון הלקוחה בתחילת 

העסקה ויהווה תשלום עבור שלושת 

.התשלומים האחרונים בעסקה

.10מקובל ראו תשבתינו בסעיף 

-' נספח א12

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.5

ותנאי תשלום

  0.20מ ל "אבקש לשנות דמי חריגת ק

מ"מע+₪

.14' ראו תשובתינו לשאלה מס

-' נספח א13

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.5

ותנאי התשלום

 10%-נבקש כי רכבים שיחרגו ביותר מ

לא יכללו בפול , מ שנקנה עבורם"מהק

 10%-מ מעבר ל"מ וכי עלות חריגת הק"הק

. 0.5₪תהיה 

.14' ראו תשובתינו לשאלה מס

-' נספח א14

ההזמנה להציע 

הצעות

מ הניתן לרכבים "נבקש שבמסגרת פול הקההצעה הכספית13.5

כל חריגה מעבר למצוין בהסכם זה תהיה 

מ נוסף ולא כפי "לק'  אג15בעלות של 

.המצוין בסעיף

אם במסגרת הפול תהיה : הסעיף יועדכן. מקובל

  אז תוספת החריגה 10%- חריגה הגבוהה מ

.מ"בתוספת מע ₪ 0. 15- תעמוד על 

-' נספח א15

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.6

ותנאי התשלום

נבקש להדגיש כי במידה ויהיה שינוי בדגם 

שינוי שאינו קוסמטי הרי שהדגם ,  מסוים

יתומחר מחדש

הסעיף יחול  רק לרכבים שחזרו בהתאם לשנה 

 בחוזה ההתקשרות13.11ראו סעיף - הקלנדרית 

-' נספח א16

ההזמנה להציע 

הצעות

אבקש להפחית את גובה ערבות הביצוע ל הודעה על זכייה15.1

₪ אלף 20

, ערבות הביצוע למכרז תופחת, הבקשה נדחית

 50,000₪ותעמוד על סך של 



תגובת החברהפירוט השאלהשם הסעיףסעיף' מסכותרת המסמךד"מס

-' נספח א17

ההזמנה להציע 

הצעות

-נבקש להפחית את גובה הערבות ל.הודעה על זכיה15.1

50,000₪ .

.16ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח א18

ההזמנה להציע 

הצעות

נבקש לשנות את סכום ערבות הביצוע לסך הודעה על זכייה15.1

. 50000₪של 

.16ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח א19

ההזמנה להציע 

הצעות

נדחה.נבקש למחוק את הסעיףפיצוי מוסכם17

-' נספח א20

ההזמנה להציע 

הצעות

או לא יקיים /ו: "אבקש למחוק את המיליםפיצוי מוסכם17.3

"את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות

 נדחה

-' נספח א21

ההזמנה להציע 

הצעות

או לא עמד /ו: "אבקש למחוק את המילים פיצוי מוסכם17.4

"בהתחייבויותיו במלואן ובדייקנות 

 נדחה

-' נספח א22

ההזמנה להציע 

הצעות

נדחה.1בספרה " 3"נבקש להחליף את הספרה תוקף ההצעה19

-' נספח א23

ההזמנה להציע 

הצעות

ולרשום " 65%"נבקש למחוק את המספר תוקף ההצעה19

.100%במקום 

יובהר כי . 80% יוחלף במספר 65%המספר 

. תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים

.יתר תנאי הסעיף ישארו ללא שינוי

-' נספח א24

ההזמנה להציע 

הצעות

נבקש להוסיף בשורה הראשונה לאחר הוראות כלליות22.9

או דגם ...את המילים" רכב חדש"המילים 

שאר .שעבר שינוי שאינו מתיחת פנים

.הסעיף ישאר ללא שינוי

נדחה

-' נספח א25

ההזמנה להציע 

הצעות

ההצעה הכספית 13.8.7

ותנאי התשלום

מ החריגה יבוצע רק לרכבים "האם חישוב ק

שחזרו באותה שנה קלנדרית או גם 

?לרכבים הנמצאים עדיין ברשות הלקוח

מ החריגה יבוצע רק עבור "יובהר כי חישוב ק

.רכבים שיוחזרו באותה שנה

- ' נספח ד26

תצהיר פרטי 

ורשימת לקוחות

הפעילות של 12

.המציע

נבהיר להבהיר כי לא יינתנו שירותי דרך 

B-וAגרירה וחילוץ בשטחי 

A- מקןבל ,B -לא מקובל

- ' נספח ה27

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

המחירים : "אבקש לשנות את הסעיף כך5

אשר מוצעים בחוזה זה יהיו תקפים 

"למחירון הידוע למועד מתן ההצעה

יובהר כי .  בחוזה ההתקשרות13.11.1ראו סעיף 

האמור בחוזה ההתקשרות לעניין זה גובר על 

.האמור בנספח ההצעה הכספית

- ' נספח ה28

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

לרבות במקרה : "אבקש למחוק את המילים6

"של עליית מחירים

 בחוזה 13.11כל נושא עליית מחירים נידון בסעיף 

יובהר כי האמור בחוזה ההתקשרות . ההתקשרות

לעניין זה גובר על האמור בנספח ההצעה 

.הכספית

- ' נספח ה29

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

אנו מאשרים כי לא נהיה : "הסעיף יעודכן כדלהלן100% יבוא 65%במקום 6

לרבות במקרה של , זכאים לכל תוספת במחיר

 12ובלבד שההזמנות תגענה תוך . עליית מחירים

ובלבד שרק , חודשים מעת החתימה עם הזוכה

במקרה של עליית מחירי כלי הרכב לפי מחיר 

 80%תאפשר לזוכה להעלות ביחס של , היבואן

אם תהיה עלייה , כלומר. את מחירי הליסינג

יעלה מחיר הליסינג לכל  ₪ 1,000במחיר של 

 ₪ 22.2- לכל התקופה קרי ב ₪ 800- היותר ב

יובהר כי תוספת המחיר . (מ"כולל מע). לחודש

"תינתן רק עבור רכבים חדשים

- ' נספח ה30

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

, ההצעה הכספית6

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

. 100% ולרשום במקום 65%נבקש למחוק 

.ולשנות את הדוגמא בהתאם

יובהר כי .  80% יוחלף במספר 65%המספר 

. תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים

.יתר תנאי הסעיף ישארו ללא שינוי

- ' נספח ה31

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

, אבקש למחוק את העמודות של אחזקהטבלת הרכבים8

.ביטוח ורישוי

נדחה

- ' נספח ה32

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

אבקש לעדכן את הטבלה כך שתהיה טבלת הרכבים8

ישנם דגמים בטבלה . 2020-רלוונטית ל 

כמו כן יש הרבה , שאינם קיימים יותר

.דגמים שמחיר המחירון שלהם אינו נכון

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ

.מעודכנת

- ' נספח ה33

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

8

, ההצעה הכספית

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ.מחירון לא תקין- טויוטה קורולה

.מעודכנת

- ' נספח ה34

ההצעה 
, ההצעה הכספית8

כתב הכמויות 

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ.מחירון לא תקין- רנו גראנד קופה

.מעודכנת
- ' נספח ה35

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

8

, ההצעה הכספית

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

 דגם כבר לא מיובא 1.0סקודה אוקטביה 

.לארץ

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ

.מעודכנת



תגובת החברהפירוט השאלהשם הסעיףסעיף' מסכותרת המסמךד"מס

- ' נספח ה36

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

8

, ההצעה הכספית

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצמחירון לא תקין- דאציה דאסטר

מעודכנת

- ' נספח ה37

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

8

, ההצעה הכספית

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ.מחירון לא תקין- 'קיה ספורטאג

מעודכנת

- ' נספח ה38

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

8

, ההצעה הכספית

כתב הכמויות 

.ומחיר השרות

דגם כבר לא מיובא לארץ - קיה קארנס

נבקש להכניס במקום את הדגם רנו גראנד 

.סניק

מעודכן לחתימה עם טבלת רכבים ' ב נספח ה"מצ

.מעודכנת

- ' נספח ה39

ההצעה 

הכספית וכתב 

כמויות

ל "הנ. נבקש הבהרה נוספת על סעיף זהמחירי שירות6-ו 5

האם מדובר ברכבים שכבר . לא מובן

הוחכרו ללקוח שעליהם לא יחול מנגנון 

האם בקשתכם היא למחירי ? התייקרות

ליסינג שאינם ברי שינוי למעט מנגנון עליית 

יובהר כי מנגנון ההתייקרות יחול רק על רכבים 

.חדשיים שנרצה להזמין ובהתאם לסעיף שבהסכם

-' נספח ח40

הסכם 

ההתקשרות

תקופת 5.1

התקשרות

בכפוף לאישור : "יש להוסיף בסוף הסעיף

".הספק

נדחה

-' נספח ח41

הסכם 

ההתקשרות

תקופת 5.1

ההתקשרות

ההתקשרות ' נבקש להוסיף כי הארכת תק

. הצדדים2תהיה להחלטת 

נדחה

-' נספח ח42

הסכם 

ההתקשרות

כפי המצוין לעיל תקופת השכירות תקופת שכירות5.2

נבקש .  חודשים36בחברתנו הינה בת 

.לאשר תקופה זאת בלבד

.55ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח ח43

הסכם 

ההתקשרות

תקופת 5.3

ההתקשרות

בספרה " 24"נבקש להחליף את הספרה 

30.

מקובל

-' נספח ח44

הסכם 

ההתקשרות

תקופת 5.3

ההתקשרות

י "כמו כן נדגיש כי רכב חלופי יהיה עפ

המלאי הקיים בסניף הקרוב לאזור המסירה 

.ללא הגבלת דגם ושנתון

 שנים3למעט שנתון הרכב שלא יהיה מעל , מקובל

-' נספח ח45

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות את המילים כך שרכב חליפי רכב חליפי5.3

ברמת הרכב המוזמן וגילו עד "יהיה 

.ולא כפי המצוין בהסכם" שנתיים

מקובל

-' נספח ח46

הסכם 

ההתקשרות

י "נבקש להדגיש כי רכב חלופי יהיה עפהליך קבלת הרכב6.3

המלאי הקיים בסניף הקרוב לאזור המסירה 

.ללא הגבלת דגם ושנתון

 שנים3למעט שנתון הרכב שלא יהיה מעל , מקובל

-' נספח ח47

הסכם 

ההתקשרות

: בשורה הרביעית מבקש למחוק את המילההליך קבלת הרכב6.4

".לא"

נדחה

-' נספח ח48

הסכם 

ההתקשרות

הליך קבלת 6.4

.הרכב

במקרה של גנבה : נבקש למחוק את הסעיף

או רכב שיצא מכלל פעולה בידי הלקוחה 

תהיה האפשרות להביא את העסקה לרכב 

.11זה לכדי סיום וזאת עפי סעיף 

נדחה

-' נספח ח49

הסכם 

ההתקשרות

הליך קבלת 6.4

.הרכב

לחליפין להזמין רכב חדש לתקופה חדשה 

והרי שאז לא יופעל הסעיף והדבר לא 

.יחשב כהחזרה מוקדמת

נדחה

-' נספח ח50

הסכם 

ההתקשרות

" וללא כל תוספת מחיר: "במקום המיליםהליך קבלת הרכב6.5

אבקש לעדכן בתוספת עמלת תדלוק 

. מהתדלוק20%בשיעור של 

מקובל

-' נספח ח51

הסכם 

ההתקשרות

הליך קבלת 6.5

.הרכב

 מגובה 30%נבקש לקבל תוספת של 

.התדלוק עבור השרות

 מגובה התדלוק עבור 20%גובה התוספת תהיה 

.השירות

-' נספח ח52

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות את הסעיף כך שבמידה רכב חלופי6.5

ויתקבל רכב עם מיכל דלק שאינו שווה 

, לכמות הדלק שהייתה בעת מסירתו

החברה תחויב בעלות הדלק בתוספת עלות 

.השירות המקובלת בחברה הזוכה

.51ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח ח53

הסכם 

ההתקשרות

נדחה 45₪אבקש לשנות ל  ₪ 15במקום הליך קבלת הרכב6.9

-' נספח ח54

הסכם 

ההתקשרות

הליך קבלת 6.9

.הרכב

ולרשום " 15"נבקש למחוק את הספרה 

.30במקומה את הספרה 

נדחה
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-' נספח ח55

הסכם 

ההתקשרות

 חודשים מתומחרת 24עסקה ל - הבהרה התחייבות הזוכה8.5

ככל , לכן.  חודשים36יקר יותר מעסקה ל 

 וגם ל 24ן מעוניינת בעסקאות גם ל "שתש

יש להוסיף בטבלת הצעת ,  חודשים36

 חודשים 24המחיר עמודות עם מחיר ל 

ללא שינוי זה .  חודשים36ועם מחיר ל 

 24נאלץ לתמחר את כל ההצעה לפי 

.חודשים והיא תתייקר משמעותית

יתווסף " ן"בהתאם להחלטת תש"לאחר המילים 

יובהר כי רוב הרכבים יושכרו : "המשפט הבא

ככל והחברה תהיה מעוניינת .  חודשים36למשך 

היא ,  חודשים24לשכור רכבים לתקופה של 

ותבקש את הסכמתו , תודיע על כך לזוכה מראש

".לכך

-' נספח ח56

הסכם 

ההתקשרות

כולם או מי : "יש להוסיף לאחר המיליםהחזרת הרכב11.1

 יום 30בהודעה בכתב : "את המילים" מהם

".מראש

מקובל

-' נספח ח57

הסכם 

ההתקשרות

 180,000נבקש למחוק את הספרה .החזרת הרכב11.2

 .165,000ולרשום במקומה את הספרה 

נדחה

-' נספח ח58

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות את הסעיף כ שכלי רכב חודשי קנס11.2

 20000ועד  ₪ 180000-ששויים גבוה מ

יחוייבו בתשלום קנס נוסף וכלי רכב ₪ 

יחוייבו בקנס של  ₪ 200000-שגבוהים מ

.מדובר ברכב אחד.  נדחה

-' נספח ח59

הסכם 

ההתקשרות

אבקש למחוק את הפסקה השנייה של החזרת הרכב11.4

.הסעיף

מקובל

-' נספח ח60

הסכם 

ההתקשרות

 180,000נבקש למחוק את הספרה .החזרת הרכב11.4

 .165,000ולרשום במקומה את הספרה 

נדחה

-' נספח ח61

הסכם 

ההתקשרות

תקלה חוזרת 12.1

ונשנית ותקלה 

.משביתה

נבקש להדגיש כי ההחלטה להחלפת הרכב 

. הצדדים2תהיה בהסכמת 

.מקובל רק לגבי תקלה בטיחותית

-' נספח ח62

הסכם 

ההתקשרות

פ החלטת "ע" נבקש לשנות את המילים תקלה חוזרת12.1

פ "ע"למילים " ן "קצין הבטיחות של תש

החלטה משותפת של קצין הבטיחות של 

"'ן וכו"הזוכה וקצין הבטיחות של תש

.61ראו תשובתינו בסעיף 

-' נספח ח63

הסכם 

ההתקשרות

תשלום עבור 13.12

.מ"חריגת ק

 0.18 ולרשום במקום 0.15נבקש למחוק 

בנוסף נבקש להוסיף כי רכבים שיחרגו 

לא , מ שנקנה עבורם" מהק10%-ביותר מ

מ "מ וכי עלות חריגת הק"יכללו בפול הק

. 0.5₪ תהיה 10%-מעבר ל

.14ראו תשובתינו בסעיף 

-' נספח ח64

הסכם 

ההתקשרות

תשלום עבור 13.12

.מ"חריגת ק

נבקש למחוק את הפסקה השנייה , כמו כן

. ועד המילה שחרגו" יובהר"החל מהמילה 

מ יערך בתום כל שנה "חישוב חריגת הק

קלנדרית לרכבים שהוחזרו למשכירה 

החישוב יערך בתום כל שנה קלנדרית . מקובל

.לרכבים שהוחזרו למשכירה בשנה זו

-' נספח ח65

הסכם 

ההתקשרות

נדחה לכל חודש14-נבקש לשנות להתמורה13.5

-' נספח ח66

הסכם 

ההתקשרות

תשלומים החלים 14.4

ן"על תש

. ש הנהג"אין אפשרות להסב דוחות ע. 1

ש "דוחות משטרה ואו עירייה יוסבו תמיד ע

.ן"תש

-   לנוסח ההסכם 14.4ראו האמור בסעיף 

....".ן"ש תש"ל ע"החברה תסב את הדוחות הנ"

-' נספח ח67

הסכם 

ההתקשרות

תשלומים החלים 14.4

ן"על תש

נבקש להוסיף כי עלות הסבת הדוחות .2

.להסבה ₪ 30תהיה 

נדחה

-' נספח ח68

הסכם 

ההתקשרות

כיסוי בגין : "אבקש למחוק את המיליםביטוח ורישוי17.2

כיסוי לפרעות , שביתות, רעידות אדמה

כיסויים אלה ". ומהומות ונזקי מרכב תחתון

.אינם מקובלים בשוק הליסינג

.           לא מקובל-פרעות ושביתות

. מקובל-ן"י תש"מערכת שמע שהוספה ע

בהתאם לכיסוי בפוליסה - נזק למרכב תחתון

.תקנית לכלי רכב -' נספח ח69

הסכם 

ההתקשרות

ולרשום במקום " 600,000"נבקש למחוק ביטוח ורישוי17.2

500,000.

מקובל

-' נספח ח70

הסכם 

ההתקשרות

נבקש להבהיר כי חברתינו אינה מכסה את ביטוח ורישוי17.2

, מערכות שמע, פרעות ומהומות: ל"הנ

נזקי מרכז תחתון יכוסו במקרים . שביתות

.תאונתיים בלבד ולא עקב רשלנות לקוח

.                              לא מקובל-פרעות ושביתות

מקובל          -ן"י תש"    מערכת שמע שהוספה ע

בהתאם לכיסוי -              נזק למרכב תחתון

בפוליסה תקנית לכלי רכב

-' נספח ח71

הסכם 

ההתקשרות

, "ועל שם החברה: "יש למחוק את המיליםביטוח ורישוי17.3

כל הביטוחים נרשמים על הספק בלבד 

.שהוא בעל הרכב

מקובל

-' נספח ח72

הסכם 

ההתקשרות

נבקש להבהיר כי אנו עורכים לרכב ביטוח ביטוח ורישוי17.5

כי -"לגבי סיפת הסעיף המתחילה ב. עצמי

נבקש " 'החברה לא תהא אחראית וכו

כל נזק שיגרם לרכב ללא קשר . למחקה

מקובל
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-' נספח ח73

הסכם 

ההתקשרות

מובהר כי סעיף זה אינו כולל משפט אזרחי ביטוח ורישוי17.7

.או פלילי

נדחה

-' נספח ח74

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות סעיף זה כך שגבול האחריות הגנה משפטית17.7

 ₪ 600000והכיסוי יהיה עד לגובה של 

זהו גבול האחריות העליון . ולא כפי המצוין

.בפוליסת ביטוח תקנית

נדחה

-' נספח ח75

הסכם 

ההתקשרות

נהיגה בשכרות או תחת "נבקש להוציא הגנה משפטית17.8

זהו סעיף שאינו מקובל בחברתינו ". סמים

.ומוחרג מהפוליסה

הדרישה היא בהתאם  לכיסוי  . לא מקובל

בפוליסה התקנית

-' נספח ח76

הסכם 

ההתקשרות

נבקש כי ההשתתפות העצמית תהיה .נזקים לכלי הרכב19

. 1,800₪ולנהג צעיר וחדש .  1,000₪

.79ראו תשובתינו לסעיף 

-' נספח ח77

הסכם 

ההתקשרות

הסכום עבור השתתפות עצמית  לנהג שאינו צעיר .אבקש לשנות גובה השתתפות עצמיתנזקים לכלי הרכב19.1

. 900₪- יועדכן לכ

-' נספח ח78

הסכם 

ההתקשרות

נדחהמ"מע+  ₪ 1200לנהג ותיק נזקים לכלי הרכב19.1

-' נספח ח79

הסכם 

ההתקשרות

נדחהמ"מע+  ₪  1800צעיר /לנהג חדשנזקים לכלי הרכב19.1

-' נספח ח80

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות את גובה ההשתתפות נזקים לכלי הרכב19.1

מ לנהג מעל גיל "מע+ ₪ 900-העצמית ל

מ לנהג "מע+ ₪ 950- ושנתיים ורשיון ו24

בנוסף נבקש להוסיף לאחר . חדש צעיר

.77ראו סעיף 

-' נספח ח81

הסכם 

ההתקשרות

 יש למחוק 19.3סעיף זה המשך לסעיף נזקים לכלי הרכב19.4

 .19.4את המעבר לסעיף 

מקובל

-' נספח ח82

הסכם 

ההתקשרות

נבקש לשנות את הסעיף כל שבכל מקרה נזקים לכלי הרכב19.4

ן את ההשתתפות "של מחלוקת תשלם תש

כל המילים לאחר מכן ועד סוף . העצמית

.הסעיף ימחקו

נדחה

-' נספח ח83

הסכם 

ההתקשרות

נבקש למחוק את השורה האחרונה לסעיף השבה לקדמות20.1

ועד סוף הסעיף" שריטות"החל מהמילה 

נדחה

-' נספח ח84

הסכם 

ההתקשרות

נבקש למחוק את סיפת הסעיף המתחילה השבה לקדמות20.1

.ועד לסופו" 'שריטות בצבע לא יילקחו וכו"ב

מקובל

-' נספח ח85

הסכם 

ההתקשרות

 אבקש לשנות עד 1200במקום        .1השבה לקדמות20.2

. השתתפויות עצמיות 3גובה 

נדחה

-' נספח ח86

הסכם 

ההתקשרות

האמור בסעיף זה אינו כולל נזקי        .2השבה לקדמות20.2

.מרכב תחתון וחוסרים

נדחה

-' נספח ח87

הסכם 

ההתקשרות

 ולרשום 1,200נבקש למחוק את הספרה השבה לקדמות20.2

.3,000במקומה 

נדחה

-' נספח ח88

הסכם 

ההתקשרות

נבקש להוסיף כי הפרת הסכם תיחשב כזו הפרת הסכם27

 ימי עסקים 14לאחר שניתנו לספק לפחות 

.לתקן את ההפרה

 יופיע המספר 7 במקום המספר 27.1.2 בסעיף 

.יתר הסעיף ללא שינוי. 14

-' נספח ח89

הסכם 

ההתקשרות

ערבות בנקאית 28.1

.לביצוע ההסכם

 100,000נבקש למחוק את הספרה 

.50,000ולרשום במקומה 

.17ראו תשובתנו בסעיף 

-' נספח ח90

הסכם 

ההתקשרות

בשנה : אבקש לשנות את קנסות היציאה כךהחזרת הרכב11.1.2

בשנה השנייה ,  חודשי חכירה3הראשונה 

 חודש 1בשנה השלישית ,  חודשי חכירה2

חכירה

מקובל

-' נספח ח91

הסכם 

ההתקשרות

 כל 13.11

הסעיף

יובהר כי .  80% יוחלף במספר 65%המספר .100%- ל65%נבקש לשנות את הספרה התמורה

. תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים

.יתר תנאי הסעיף ישארו ללא שינוי

-' נספח ח92

הסכם 

ההתקשרות

הנוסחה בתחתית העמוד אינה ברורה התמורה13.11.1.1

נא הבהירו. בכלל
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-' נספח ח93

הסכם 

ההתקשרות

-נבקש לשנות את מנגנון עליית המחירון מדמי השירות13.11.1.1

 היכן שרשום בהסכם 85%- ל65%

.ובהקשר לסעיף זה

יובהר כי . 80% יוחלף במספר 65%המספר 

. תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים

.יתר תנאי הסעיף ישארו ללא שינוי

-' נספח ח94

הסכם 

ההתקשרות

 85%- ל65%-נבקש לשנות את האחוז מעדכון הנחה13.11.1.2

באופן גורף היכן שיש לשנות בהסכם וקשור 

.לסעיף זה

יובהר כי . 80% יוחלף במספר 65%המספר 

. תוספת המחיר תינתן רק עבור רכבים חדשים

.יתר תנאי הסעיף ישארו ללא שינוי

 - 1'נספח ח95

מפרט שירותים

טיפולים ואחזקה 5.2

.שוטפת

 ולרשום 2,000נבקש למחוק את הספרה 

נדגיש כי . 1,000במקומה את הספרה 

מדובר בסעיף  מהותי וכי הדבר עלול 

.לגרום לביטול האחריות ברכב

נדחה

 - 1'נספח ח96

מפרט שירותים

-נבקש לשנות את שעת החזרת הרכב לרכב חלופי5.7

17:00

מקובל

 - 1'נספח ח97

מפרט שירותים

העמדת כלי רכב 3.7.2

בליסינג תפעולי

יובהר כי האמור בסעיף זה יחול רק במידה 

. והספק טרם רכש את הרכב מאת היבואן

ן תבטל הזמנת רכב לאחר "במידה ותש

 11.1שהרכב נרכש יחולו הוראות סעיף 

.לחוזה ההתקשרות

.הסעיף ימחק

 - 1'נספח ח98

מפרט שירותים

העמדת כלי 3.7.2

הרכב בליסינג 

.תפעולי

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף אינו 

מתייחס להזמנות בגינם נאמר ללקוחה 

טרם חתימת ההזמנה כי הרכב אינו במלאי 

,היבואן

.הסעיף יבוטל

 - 1'נספח ח99

מפרט שירותים

העמדת כלי 3.7.3

הרכב בליסינג 

.תפעולי

כמו כן נבקש להוסיף כי במידה והחליטה 

הלקוחה לבטל ההזמנה לאחר תשלום 

הרכב ליבואן ומסירת הרכב התעכבה 

 ימי עסקים ולא באשמת 24-ביותר מ

תשלם פיצוי יציאה מוקדמת כמופיע , הזוכה

11.2בסעיף 

.הסעיף יבוטל

 - 1'נספח ח100

מפרט שירותים

החלפה והתקנת 5.6.1.5

אביזרים

נדחה.אבקש למחוק את הסעיף
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 במסגרת הבהרות למכרז –מעודכן  –נספח ה' 
 

 השירות ומחירי הכמויות כתב הכספית, ההצעה
 

תש"ן, אנו  עבור תפעולי ליסינג שירותי למתן ______ פומבי למכרז כספית הצעה במתן

 :הבאים לתנאים מתחייבים

 שבנדון, השירות למתן המכרז מסמכי את והבנו בחנו בעיון, שקראנו לאחר מ,"הח אנו .1

 ובחוזה, הצעות להציע בהזמנה כמפורט לעלויות, הנוגע המידע כל את ולאחר שבדקנו

 .המכרז במסמכי וכנדרש כמפורט השירותים את לתש"ן מציעים

 ביום מסוגלים, נהיה במכרז תזכה הצעתנו אם כי בזה, ומתחייבים מצהירים הננו .2

 הדרישות י"עפ השירותים, את המכרז, לתת פי על השירותים לתחילת מתן שנקבע

 .נספחיו על במכרז ובהסכם המפורטות הישימות

ן. תש"ן "המחיר שעל פיו יבחר הזוכה הוא הסכום כולל מע"מ שמוכר על פי חוק לתש .3

ירים כמפורט לא תשלם כל תשלום מראש, ועל בסיס זה אנו מתבקשים לציין את המח

 כאן. המחיר כולל את כל ההוצאות, האגרות וההיטלים הכרוכים בשכירות הרכב.

במידה ועד מועד הרכישה, יחול שינוי מחיר כלי הרכב אצל היבואן, יותאם המחיר על 

פי הנוסחה שלהלן. יובהר כי המחירים מתייחסים לאותו דגם של כלי רכב ללא כל שינוי, 

כב. כמו כן, לזוכה תעמוד הזכות לסרב לספק את הדגמים לרבות עקב שינוי פני הר

 החדשים במחיר שהחברה תדרוש.

עוד מובהר כי כלי רכב שהוזמן והתקבל, התשלום בגינו לא יועלה בשום דרך מעבר  .4

 להסכם ההתקשרות. 1'חלהפרשי ההצמדה כמופרט בנספח 

 .2020המחירים אשר מוצעים בחוזה זה יהיו תקפים למחירון שנת  .5

. מחירים עליית של במקרה לרבות, במחיר תוספת לכל זכאים נהיה לא כי מאשרים אנו"

 שרק ובלבד, הזוכה עם החתימה מעת חודשים 12 תוך תגענה שההזמנות ובלבד

 ביחס להעלות לזוכה תאפשר, היבואן מחיר לפי הרכב כלי מחירי עליית של במקרה

 מחיר יעלה ₪ 1,000 של במחיר עלייה תהיה אם, כלומר. הליסינג מחירי את 80% של

(. מ"מע כולל. )לחודש ₪ 22.2 -ב קרי התקופה לכל ₪ 800 -ב היותר לכל הליסינג

הגבלת ק"מ: בממוצע תחול " חדשים רכבים עבור רק תינתן המחיר תוספת כי יובהר

ק"מ לקבוצה ב' ככל  64,000 -ק"מ לשנה לקבוצה א', ו 38,000הגבלת ק"מ של 

 הסכם ההתקשרות.שקבוצה ב' תיכלל ב

http://www.pei.co.il/
mailto:proposals@pei.co.il


 
 תשתיות נפט ואנרגיה תפעולי עבור ליסינג שירותי למתן פומבי מכרז

 20/048מכרז 

 

 

 
 

 5מתוך  2עמוד  -נספח ה' מעודכן 

 

 

 חתימה וחותמת המציע

אתר החברה  I 46120 I 2121ת.ד   Iהרצליה פיתוח  אזה"ת I  3רחוב הסדנאות 
www.pei.co.il  :דוא"ל  9528553-09טלproposals@pei.co.il 

 

כלי רכב בעסקות ליסינג קיימות. בכוונתה להחליף כלי רכב אלה  55 -לתש"ן ישנם כ

 אצל הזוכה וזאת במשך תקופת ההסכם לרבות בתקופת הארכתו. 

סוגי כלי הרכב המוצעים והמחירים: )יש למלא את העלות לפי הפרמטרים שמופיעים  .6

הרכב(. הצעה שלא תעמוד בדרישה זו בטבלה יש למלא הצעה לכל אחד מסוגי כלי 

 תיפסל.
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 הצעתנו: להלן .7

 

כמות מחיר המחירוןסוג הרכבמ.ס
 שכירות 

לפני מע"מ

 אחזקה 

לפני מע"מ

ביטוח 

ורישוי

סה"כ כולל 

מע"מ

סה"כ כמות 

משוערת כולל 

מע"מ

SUN137,900             6 טווטה קורולה היברידית1

5             136,990 רנו גראנד קופה דיזל 21.5

5             139,900 יונדאי איוניק3

4 (Ambition)1.0 סקודה אוקטביה TSI134,990             2

1             139,900פריוס היברידית5

1             143,900 קיה סיד דיזל סטיישן 1.6 דיזל6

X2109,990             1דאצ'ה דאסטר 1.5  74

2             142,500קיה נירו היברידית8

9 URBAN 2             153,900קיה ספורטאג' 1.6 טורבו דיזל

10ACENTA 2             151,990ניסן קשקאי 1.5 טורבו דיזל

2             169,990בנזין SV ניסן אליטמה11

ACTIVE167,990             2 פיג'ו 3008 1.6 דיזל12

2             175,900מאזדה 6  132.0

1             171,900מיצובישי אאוטלנדר 7 מקמ14

2             182,900ניסן אקסטריילר 7 מק' דיזל15

2             169,900טויוטה פריוס+ היברידית 7 מקמ' 161.8

2             139,900 קיה קארנס 7 מקומות17

18 Ambition1.5 סקודה קארוק TSI 153,990             2

19 1.4 TCI סיטרואן C5 2             152,990איירקרוס

2             164,990רנו גרנד סניק 7 מקומות, בנזין20

1             164,990רנו קוליאוס דיזל21

47

כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי 38,000 אלף ק"מ
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ידוע לנו כי מדובר בכמות מכוניות משוערת והכמות המדויקת תסוכם עם הזוכה. עוד ידוע לנו 

אינה מתחייבת להזמין את כל כמות הרכבים המפורטת לעיל וכן היא אינה מחויבת  כי תש"ן

להזמין את כל סוגי כלי הרכב המפורטים לעיל והדבר תלויה בצרכיה ועל פי שיקול דעתה. 

תש"ן רשאית להחליף סוגי רכב מתוך אלה המצוינים בטבלה, באחרים המצוינים בטבלה 

 באותם התנאים.

ן "ע"י בדיקה והשוואת העלות הכוללת כולל מע"מ שמוכר על פי חוק לתש בדיקת הזוכה תתבצע

 של סך כל כלי הרכב הרשומים כאן.

ידוע לנו כי תש"ן רשאית אך לא חייבת להזמין מאיתנו רכבים נוספים בכמות העולה על הכמות 

 המשוערת, באותו מחיר ובאותם התנאים הנקובים לעיל. 

 ___________________   חתימה וחותמת: חברת הליסינג: _______________

 _______ ________________ טלפון: ________כתובת:_____________

 מס' תאגיד:_______________ פרטי איש הקשר:________________________ 

 ____________דואר אלקטרוני:______________

 

 

כמות מחיר המחירוןסוג הרכבמ.ס
 שכירות 

לפני מע"מ

 אחזקה 

לפני מע"מ

ביטוח 

ורישוי

סה"כ כולל 

מע"מ

סה"כ כמות 

משוערת כולל 

מע"מ

SUN132,9001 טווטה קורולה היברידית1

132,9901 רנו גראנד קופה דיזל 21.5

1649901 רנו קוליאוס דיזל3

4 URBAN 151,9001קיה ספורטאג' 1.6 טורבו דיזל

5ACENTA 151,9901ניסן קשקאי 1.5 טורבו דיזל

ACTIVE167,9901 פיג'ו 3008 1.6 דיזל6

182,9001ניסן אקסטריילר 7 מק' דיזל7

8 1.4 TCI סיטרואן C5 152,9901איירקרוס

8

כלי הרכב שבמסגרת מכרז הליסינג של תש"ן לפי 64,000 אלף ק"מ
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 אישור עו"ד

 ________המשמש כעו"ד של התאגידאני הח"מ עו"ד ______________ מ.ר. 

 __________ ח.פ. __________, מאשר בזאת כי ביום _______ התייצבו בפני ה"ה:

 _________ ת.ז. ____________

 _________ת.ז. _____________

המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה הנ"ל, ולאחר שזיהיתי אותם על פי תעודת הזהות 

 מסמך זה בפני. שהציגו בפני, חתמו על 

 

 חתימת עו"ד ____________    תאריך: ___________
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