
 

 

 

 

 

 

 
 מכרז למתן שירותי חכירה תפעולית של רכבים – 01/2018מכרז 

 :2.7.2018מסמך שאלות הבהרה ועדכונים מיום 
 

 וכן בדקדקנות המסמך את לקרוא המציעים באחריות. לתאגיד שהוגשו המציעים שאלות לכלל התייחסויות להלן בטבלה
 .למכרז ההצעה הגשת במסגרת ועמוד עמוד בכל חתום להגישו

 
 

 צרף מסמך זה למסמכי המכרזנא ל
 
 

 

 
 שלום רב,

 
 להלן שאלות שעלו על ידי המציעים ותשובות התאגיד לשאלות אלו:

 
 תשובת התאגיד שאלת המציע סעיף

 מכרז
השתתפות במפגש -נבקש להבהיר את האמירה לפיה אי 2.1

ההבהרות משתיק טענות מצד מציעים וכיצד זה מתיישב 
 ?8המתואר בסעיף  עם מנגנון ההבהרות והשינויים

מסמכי המכרז ברורים. אין 
חובת השתתפות במפגש 
הבהרות. לעניין המנגנון ראה 

 למכרז. 8.8סעיף 
נבקש להבהיר כי הכוונה כאן היא לרישיון החכרה ולא  3.3

 רישיון השכרה. 
 הסעיף יתוקן כך:

"המשתתף הוא בעל רישיון  
מאת המפקח על התעבורה, 

ח על בהתאם לפרק ו' לצו הפיקו
מצרכים ושירותים )הסעות 
סיור, הסעה מיוחדת והשכרת 

 ." 1985 –רכב( תשמ"ה 
 

הסעיף יתוקן כך שבמקום  ק"מ.  100-ק"מ ל 55-נבקש לשנות מ 3.6
ק"מ" יבואו  55המילים "

  ק"מ". 70המילים "
לבטל את אופן הגשת הערבות בכל המקומות נבקש  3.10

 במסמכי המכרז בהן בקשה זו מופיעה. 
 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש כי חילוט הערבות יעשה בהודעה בכתב ומראש  3.10
בהתאם לפס"ד חלוט כנגד המשכירה ולאחר הסכמתה 

 לחילוט.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

הסעיף יותקן כך שבמקום  נקבש לקבוע מינימום לזמן הקצוב. 3.12
המילים "שייקבע ע"י ועדת 

 ימים". 7המכרזים" ירשם "
6 
 

לבטל את אופן הגשת הערבות בכל המקומות נבקש 
במסמכי המכרז בהן בקשה זו מופיעה. לכן נבקש לבטל את 

 הסעיף. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש זמן חסד לתיקון ו/או להוספת ו/או להשלמת הערבות  6.2
 בטרם פסילת ההצעה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

תנאי  אין שינוי במסמכי המכרז. ט לאי עמידה בהתחייבויותנבקש פירו-סעיף כללי מדיי  6.3
המכרז מפורטים במסמכי 

 המכרז ונספחיו.
נבקש למחוק את הסעיף או לצמצמו )שיתוף פעולה מושג  6.4

 רחב מדיי(
 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. ימים 7-נבקש לשנות ל 6.5



 

 

 

 

 

 

 
 תשובת התאגיד שאלת המציע סעיף

 אין שינוי במסמכי המכרז. ע"י המשתתף ובכתב". : "במידה ויאושר בסיפא יתווסף 7
 כמבוקש נבקש לראות בנו מציעים פוטנציאלים 8.5
נא הבהירו למה הכוונה בכך שעל המשתתף למלא הצעה  9.3

״עבור רכב אחד״. מעיון בנוסח ההצעה נראה כי המציעים 
 נדרשים להציע הצעות עבור ארבעה כלי רכב.

מובהר כי בהצעת המחיר יש 
 ט את המחיר עבור רכב אחדלפר

נבקש למחוק את המשפט השני בסעיף החל מהמילים  9.4
״האחוז האמור״ ועד לסוף המשפט. לא ניתן להקביל בין 
הצעה עבור דגם מסוג אחד להצעה עבור דגם אחר שכן כל 
דגם יש לו תמחור שונה בהתאם לעסקה הרלוונטית עם 

תוסיף דגמי היבואן. ככל והחברה מעוניינת בכך נבקש כי 
רכבים לנוסח ההצעה אחרת האמור בסעיף זה איננו בר 
יישום. לאור זאת נבקש כי המציעים יחויבו בהצעתם ביחס 
לדגמים הספציפיים הכלולים בהצעה וככל שתבקש החברה 
לחכור רכבים מסוג אחר, יתומחרו רכבים אלה בנפרד 

 בהסכמת הצדדים.

 הסעיף יתוקן כך: 
 כן, המשתתף ינקובכמו "

בהצעתו באחוז ממחירון 
היבואן הרשמי )ללא מע"מ(, 
שמשקף את המחיר שהוצע על 
ידו. האחוז האמור ישמש 
לקביעת התמורה עבור רכב 

ועבור השכרת נוסף מאותו יצרן 
 יצרןאותו רכבים חדשים של 

במקרה של הארכת תקופת 
 36ההתקשרות לתקופה של 

 חודשים נוספים.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״והכל בכפוף  9.6

 להוראות ההסכם״.
 אין שינוי במסמכי המכרז.

 תמובהר כי סיפת הסעיף מדבר
על מילוי התחייבויות המשתתף 

 לפי ההסכם והמכרז.
נא הבהירו מה מספר הלקוחות שנדרש להציג ברשימת  10.6

 הלקוחות?
המציע רשאי להציע כמה 

 לקוחות שיבחר
10.6 
10.8 
10.9 

10.10 

נא הבהירו האם ניתן לאחד בין כל התצהירים הנדרשים 
 בסעיפים אלה לכדי תצהיר אחד. 

 

נדרשת חתימה על כל תצהיר 
 בנפרד

בהמשך לשאלה לעיל, נא הבהירו כי ניתן יהיה להחתים  10.8
מורשה חתימה מטעם החברה על תצהיר זה )ולאו דווקא 

 קצין הבטיחות(. 
לחלופין חלף תצהיר זה ניתן יהיה להציג כמו כן, נבקש כי 

 כתב מינוי המעיד על המידע בתנאי הסף כמקובל.

אין מניעה להחתים מורשה 
 חתימה מטעם החברה.

יש להגיש תצהיר. ניתן להציג 
כתב מינוי להוכחת עמידה 

 בתנאי הסף בנוסף לתצהיר
נבקש להבהיר מהו המועד של מפגש ההבהרות שכן הוא  10.13

 ין בטבלת המועדים המצורפת כפי שכתוב בסעיף.איננו מצו
מפגש ההבהרות נדחה מועד 

בשעה  02/07/2018ועודכן ליום 
12:00. 

הצעה בלתי סבירה כפי  מהי הצעה בלתי סבירה? –נבקש הבהרה  11.1
שהוגדרה בפסיקה ובין היתר 
הצעה עם סטייה ניכרת ממחיר 
השוק, הצעה שאינה מאפשרת 

 לעמוד בדרישות המכרז ועוד. 
המילה "מהותיים" לאחר המילים  נבקש להוסיף את 11.4

פרטים, מסמכים ואת המילה מהותיות לאחר הוספת 
 המילים הבהרות והשלמות

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 

נבקש להבהיר איזה משקל ניתן לכל פרמטר מהפרמטרים  11.7
 הקבועים בסעיף זה לצורך קביעת הזוכה במשרד.

בהתאם לשיקול חברי ועדת 
  מכרזים

 –למכרז  1כהגדרתו בסעיף  בהירו למה הכוונה ב״תאגיד״.נא ה 11.10
תאגיד המים והביוב מעיינות 

 זיו בע"מ
 אין שינוי במסמכי המכרז. "7" ולרשום "60נבקש למחוק את המספר " 12.2
 7הסעיף יתוקן כך שבמקום  ימי עסקים 14-נבקש לשנות ל 12.4

 ימים. 14ימים יירשם 



 

 

 

 

 

 

 
 תשובת התאגיד שאלת המציע סעיף

"להנחת דעתה" ולרשום במקומן  נבקש למחוק את המילים 12.7.1
 "חותכות"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש שהערבות תוגש לגבייה רק לאחר הסכמת המשכירה  12.8
ולאחר שהוכח כי נגרמו נזקים לשוכרת. נבקש להבהיר כי 

 לא יהיה כפל פיצוי

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 שינוי במסמכי המכרז.אין  נבקש שהסימון כסוד מסחרי יחייב את השוכרת 13.3
15.1 

 
נבקש למחוק את המילים "ולמציעים לא תהא טענה ו/או 

 תביעה כנגד החברה בשל כך"
נבקש להבהיר כי זכות זו מוקנית לחברה עד לחתימתה על 

 ההסכם עם הזוכה.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש להוסיף את המילה תל אביב 15.4
 נוסח כתב ערבות למכרז – 1פח נס

 אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש לבטל ערבות מכרז.  1נספח 
. אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים: "באופן בלתי חוזר" 1נספח 

כאמור במסמכי המכרז לא ניתן 
 להתנות על נוסח הערבות.

 הראשון ישונה כך 1סעיף  כפילות במיספור הסעיף 1נספח 
 שיהיה ללא מיספור.

נבקש להבהיר כי התשלום יעשה רק בהתאם לפס"ד חלוט  1נספח 
כנגד המשכירה ולאחר הודעה מראש ובכתב ולאחר 

 הסכמתה לחילוט הערבות

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 הסכם ההתקשרות
נבקש בהגדרה של רכב חלופי/גישור למחוק את המילים  2

 מה דומה ככל הניתן״״שווה ערך״ ולהחליפן במילים ״בר
 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להחליף בהגדרת המשכיר את המילה ״לרבות״  2
 במילה ״באמצעות״.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

הגדרת "רכב חלופי/רכב גישור" נבקש למחוק את המילים  2
 "שווה ערך" ולרשום במקומן "דומה".

 כמו כן נבקש לשנות את ההגדרה כדלהלן:
ת פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מקומות מכוני

ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע המכונית 
המושכרת במקומה הועמדה המכונית החילופית, אולם 

ליטר, והכל על פי  2בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע על 
 זמינות המכוניות אצל המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף את הסיפא "והכל בהתאם לקבוע בהסכם  3
 זה".

 אין שינוי במסמכי המכרז.
"יובהר כי ברישת הסעיף נרשם 

המשכיר יספק  במפורש כי "
למעיינות זיו שירותי השכרת 

עפ"י המפורט רכבים )ליסינג( 
 "...בהסכם זה

נבקש להבהיר כי בכל מקרה יתאפשר לחברה להזמין  4.1
 במסגרת תקופת ההתקשרות. רכבים אך ורק

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה. 4.2
 אין שינוי במסמכי המכרז בקשה ממש לא מקובלת. נבקש למחוק אותה! 4.2

 נבקש פירוט לגבי ההתחייבויות שעל המשכיר לעמוד.
 

על המשכיר לעמוד 
בהתחייבויותיו כמפורט 

 רז.בהסכם ובמכ
ימי עסקים טרם הפסקת  14נבקש הודעה מראש ובכתב 

 העבודה
 14הסעיף יתוקן כך שירשם "

 יום מראש ובכתב"
 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים "וזאת ללא כל פיצוי למשכיר"



 

 

 

 

 

 

 
 תשובת התאגיד שאלת המציע סעיף

נבקש להבהיר שככל וההסכם יבוטל, לא יחול על עסקאות 
עד סיום תקופת  יכו בעסקהשפעילות. רכבים פעילים ימ

 השכירות

 ין שינוי במסמכי המכרזא

נבקש להבהיר האם הדגם האחר יושכר באותו המחיר של  5.2.1
 הדגם המוסכם?

יושכר באותו אחוז  הדגם האחר
 הנחה כמוזכר בנספח א'.

נבקש שדגם אחר יהיה בהתאם לשיקול דעתה של 
המשכירה ובהתאם למו"מ שיוסכם בין הצדדים לגבי עלות 

 דמ"ש.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

חוק את המילים "ממועד קבלתו" ולרשום נבקש למ
 "ממועד ההודעה שהרכב מוכן למסירה"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 נבקש להוסיף את הנוסח הבא:
"למען הסר ספק יובהר, כי למשכירה זכות שלא להיענות 
להזמנה כלשהי של השוכרת, ככל שההזמנה אינה עולה עם 

ואינה  צרכיה העסקיים ו/או הכלכליים של המשכירה
 כדאית עבור המשכירה"

   אין שינוי במסמכי המכרז.

 .אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילים: "עד שנתיים".  5.2.2
אי המשכירה, בהסכמה הדדית לנבקש להוסיף "בכפוף למ 5.2.2

 ובסכום שיקבע במו"מ בין הצדדים"
 אין שינוי במסמכי המכרז.

למחוק סעיף זה. בהתאם להוראות ההסכם מעיינות נבקש  5.3
זיו רשאית להזמין כמה רכבים שהיא מבקשת או לא 
להזמין רכבים כלל כך שלא ברור מה הצורך והנפקות של 
סעיפים אלה ובכל מקרה אין זה סביר לדרוש מהמשכיר כי 
יהיה אחראי לדאוג לכך שמעיינות זיו עומדת במגבלותיה 

 התקציביות.

 במסמכי המכרז.  אין שינוי

נבקש להוסיף: "אשר לא יסרבן, אלא מנימוקים סבירים  5.3.3
 והגיוניים"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המילים: ״ובלבד שהוראות  5.3.4
 אלה לא יעמדו בניגוד להוראות ההסכם״.

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
ר הסעיף יוסף: "בכפוף לאמו

 בהסכם זה ובסעיף זה לעיל"
הסעיף יתוקן כך שבסיפת  נבקש להוסיף את הסיפא: "כאמור בסעיף זה לעיל" 5.3.4

הסעיף יוסף: "בכפוף לאמור 
 בהסכם זה ובסעיף זה לעיל"

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף כדלהלן: 6.1
"השוכרת מתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי 

שבהן, לרבות עקב קדיחה לצורך  המכוניות או במיתקונים
התקנת דיבורית, וכן לא להוציא מהמכוניות המושכרות כל 
אביזר ו/או מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים להן, 
וזאת מבלי קבלת הסכמת המשכירה מראש ובכתב. ביצעה 
השוכרת שינוי כאמור לעיל, תפצה השוכרת את המשכירה 

שה. כן יהא על השוכרת בגין כל נזק שיגרם לה מיד עם דרי
לשלם למשכירה כנגד החזרת מצב המכוניות לקדמותו, 
וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית המשכירה. 
גרם שינוי כאמור להשבחת המכוניות המושכרות, לא תהא 

 זכאית השוכרת לתשלום כלהו מאת המשכירה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

יהיו לאחר קבלת אישור  נבקש להבהיר שהתקנות ברכב 6.2
 מאת המשכירה בכתב.

בסיפת הסעיף יתווסף המשפט: 
"בכפוף למתן הודעה בכתב 

ימים לפני  3למשכירה לפחות 
 . מובהר כי ידועההתקנה

למשכיר כי בכוונת החברה 
וזאת  ערכות איתורלהתקין מ
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ור כאמ מבלי ליתן הודעה מראש
 " .בסעיף זה לעיל

 
נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המשפט הבא: ״יובהר כי  6.2

אחריות הפירוק של ההתקן חלה על החברה וכי היא תישא 
 רמו בשל אי פירוקו״במלוא הנזקים והעלויות שיג

הסעיף יתוקן כך שבסוף הסעיף 
יתווסף המשפט: "האחריות על 
פירוק ההתקן תחול על החברה 

א במלוא הנזקים תישוהיא 
והעלויות שייגרמו בשל אי 

קו בכפוף להצגת ראיות פור
 לנזקים כאמור"

נבקש להבהיר כי המשכירה אינה אחראית לנזקים במידה  6.3
 והמשתמש לא קיים את ההנחיות.

 כמו כן נבקש להוסיף חריגי ביטוח:

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 התחתון, למעט פגיעה במרכב תחתון  כברגרימת נזק למ
מה תוך כדי נסיעה על כתוצאה מתאונת דרכים שנגר

 הכביש או דרך סלולה.

 ין שינוי במסמכי המכרז.א

  ,שימוש ו/או נהיגה במכונית מעבר למורשה על פי החוק
 או העמסת מטען מעבר למורשה.

חדש בנוסח  6.3.10יתווסף סעיף 
ו/או נהיגה  הבא : "שימוש

במכונית מעבר למורשה על פי 
חוק או העמסת מטען מעבר 

 למורשה על פי חוק"

  נהיגה במכונית על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה
 מתאימה מסיבה אחרת כלשהי לשימוש במכונית.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

  שימוש במכונית באלימות למטרות פוליטיות כולל
 שימוש באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

  שימוש במכונית במקום שביתה, מהומות , או פעולת
פועלים שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק 

מכונית באקראי בהפרעת עבודה, אלא אם נקלעה ה
לאותו מקום. במקרה כזה, תפעל השוכרת או מי 
 מהנוהגים במכונית להרחיקה לאלתר ממקום האירוע.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

  שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל
 ו/או בתוך תחומי האוטונומיה הפלסטינית.

 אין שינוי במסמכי המכרז.
 6.3.9יע בסעיף פהאמור מו

  שימוש במכונית על ידי נהג כשהוא נמצא תחת השפעת
משקאות אלכוהוליים ו/או משקאות משכרים ו/או 
סמים משכרים ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים 
ו/או סמים מרדימים ושימוש במכונית למטרות בלתי 

 חוקיות.

אין שינוי במסמכי המכרז, ראה 
 ההתקשרותלהסכם  6.3.2סעיף 

 ותיקונו כאמור מטה.

  גרימת נזק כלשהו למכונית ו/או למשכירה במתכוון
ו/או בזדון או ברשלנות )למעט נזקי רכוש למכונית בגין 
תאונת דרכים, שארעה עקב רשלנות צד ג' ו/או השוכרת 

 ו/או מי מהנוהגים במכונית(

אין שינוי במסמכי המכרז. 
 6.3.4האמור מופיע בסעיף 

  בהסכמים של שלמה החריג הוא "שימוש ו/או נהיגה
אות במכונית לתחרות ו/או למבחנים ו/או להור

 נהיגה".

שאלה לא ברורה. אין שינוי 
 במסמכי המכרז.

בסוף הסעיף יתווסף המשפט:  נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המילים: ״ו/או אלכוהול״ 6.3.2
"ו/או אלכוהול מעבר למותר על 

 פי חוק"
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לא אין שינוי במסמכי המכרז.  נבקש להוסיף את הסיפא: "ו/או חומרים מרדימים" 6.3.2
ברור למה הכוונה החומרים 

 מרדימים.
 אין שינוי במסמכי המכרז נזק ברשלנות נבקש להוסיף 6.3.4
בסוף הסעיף יתווסף המשפט:  נבקש להוסיף: "ו/או למטרת רווח" 6.3.5

 למטרות רווח""ו/או 
אין שינוי במסמכי מכרז. יובהר  נבקש להוסיף את המילים: "ו/או למבחנים ו/או לתחרות" 6.3.7

 כי הסעיף מדבר על תחרות. 
ברכב נבקש להוסיף את הסעיף הבא: ״לא להשתמש  )חדש( 6.3.10

 למטרות אלימות או מהומות״
בנוסח חדש  6.3.11יתווסף סעיף 

ברכב לא להשתמש הבא: "
 למטרות אלימות או מהומות״

נבקש להוסיף את הסעיף הבא: ״לא להשתמש ברכב לצרכי  )חדש( 6.3.11
לימוד נהיגה, מבחני נהיגה, מבחני מהירות או מבחני כושר 

 רכב״

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף את הסעיף הבא: ״לא יסיע ברכב חומרים  )חדש( 6.3.12
 ם ו/או מסוכנים ו/או רדיואקטיביים ו/או חומרי נפץ״רעילי

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף את הסעיף הבא: ״לא ייסע בדרכים שאינן  )חדש( 6.3.13
סלולות ו/או שאינן מתאימות לנסיעת כלי רכב מהסוג 

 שהוחכר לעירייה״

 אין שינוי במסמכי המכרז.
ר בתאגיד מים מובהר כי המדוב

בעלותו מתקנים כגון בוביוב ש
תחנות שאיבה לביוב, מכוני 
טיהור שפכים ועוד אשר אינם 
 נמצאים בקרבת דרכים סלולות

 :נבקש להוסיף את הסעיף הבא )חדש( 6.3.14
״לא יעזוב את כלי הרכב מכל סיבה שהיא ולכל פרק זמן 
שהוא: )א( ללא הפעלת אמצעי המיגון המותקנים בו או )ב( 
כשאמצעי המיגון בו אינם תקינים והמשתמש ברכב ידע על 
כך ולא דיווח לספק או )ג( כשמס׳ קוד הפעלת המיגון גלוי 
לעין ו/או רשום בחלק מסוים של כלי הרכב או )ד( 

חות כלי הרכב נותרו בתוכו או )ה( כשכלי הרכב כשמפת
נשאר מונע ללא השגחה ואמצעי זהירות מתאימים או )ו( 
ללא נקיטת כל אמצעי סביר כדי למנוע את גניבתו ו/או 

 אובדנו״

. ראה אין שינוי במסמכי המכרז
 חדש.  6.3.12סעיף 

נבקש להוסיף את הסעיף הבא: ״לא יפקיר את מפתחות כלי  )חדש( 6.3.15
פן מיידי על כל מקרה של אובדן הרכב וידווח לספק באו

 ו/או גניבה של מפתחות כלי הרכב״

חדש  6.3.12יתווסף סעיף 
״לא יפקיר את מפתחות בנוסח: 

פן כלי הרכב וידווח לספק באו
מיידי על כל מקרה של אובדן 
ו/או גניבה של מפתחות כלי 

 הרכב״
 נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המלל הבא:  6.3

״החברה תהיה אחראית לפצות ולשפות את הספק ו/או צד 
ג׳ בגין כל הנזקים, ההפסדים, העלויות וההוצאות שיגרמו 

פין כתוצאה משימוש לו ו/או לצד ג׳ אם במישרין ואם בעקי
זה ואחריות זו לא תוגבל רק  6בניגוד לאמור בסעיף 

 להשתתפות עצמית״

 אין שינוי במסמכי המכרז

ם /צעירינהגיםהשימוש בכלי הרכב ל כי להוסיף נבקש 6.4
ין הרחבת בגבקבלת אישור מראש ובתוספת מחיר מותנה 

 כיסוי ביטוח.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז המילים בשורה השנייה "ו/או אחרים" נבקש למחוק את 6.4
מקרים בהם נשקפת סכנה לגופו  נבקש להגדיר מהו מקרה חירום. 6.5

ו/או לחייו של אדם ו/או לידה 
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ו/או צורך דחוף אחר לטיפול 
 רפואי

נבקש להוסיף את הסיפא: "והכל לאחר שהשוכרת תעדכן  6.6
נוי את המשכירה בכתב ולאחר אישורה של המשכירה לשי

 פרטי נהג הרכב"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש כי במקרה של העברת רכבים תעדכן מעיינות זיו את  6.6
 המשכיר.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש למחוק את המילים ״מוכחת שאינה בתום לב״. מעיון  6.8
בסעיפי השימוש עולה כי תום ליבה של מעיינות זיו אינו 
רלוונטי כאן ויש לבחון את אחריות מעיינות זיו אך ורק על 
פי העובדות והנזק שנגרם למשכיר )למשל אם נהג מטעם 
מעיינות זיו ישתמש ברכב בהשפעת סמים תום ליבו של 
הנהג או של מעיינות זיו אינו מעלה או מוריד בעניין 

 .אחריותה של מעיינות זיו כלפי המשכיר ביחס לנזק זה(

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. היה על פי דין.נבקש כי בנסיבות אלה, נטל ההוכחה י 6.8
 נבקש למחוק בשורה השניה את המילה "מוכחת" 6.8

 כמו כן נבקש למחוק את נטל הראיה שהינו על המשכיר.
 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המילים ״והכל בכפוף  6.9
 להוראות הסכם זה״.

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. קש כי בנסיבות אלה, נטל ההוכחה יהיה על פי דין.נב 6.10
 אין שינוי במסמכי המכרז. נבקש למחוק את המילה "קבילה" 6.10

 להסכם 5.2כאמור בסעיף  נבקש הבהרה מהם רכבים נוספים? 7.1
נבקש להבהיר כי ככל שהרכב המבוקש איננו במלאי  7.1

מעיינות זיו בכך ומעיינות זיו  היבואן, יעדכן המשכיר את
תודיע למשכיר אם בכוונתה להמשיך בביצוע ההזמנה או 

 לבטלה. 
כמו כן, בסוף הסעיף נבקש להוסיף כי ככל ומעיינות זיו לא 
תשתף פעולה עם המשכיר במועד מסירת הרכב, יראו את 

 ימי עבודה.  2הרכב כנמסר בתוך אותם 

 הסעיף יתוקן כדלקמן:
לחזקת המשכיר יעביר "

מעיינות זיו את הרכבים )לרבות 
ימי  21רכבים נוספים( תוך 

עבודה ממועד קבלת דרישה 
ובכפוף  חתומה על ידי המנהל

להימצאות הרכב במלאי 
הרכבים )להלן: " היבואן בארץ

ככל שהרכב  "(.הקבועים
המבוקש בהזמנה אינו במלאי 

 העדכן המשכירת ה,המשכיר
ימי  3את החברה בכתב בתוך 

יע רכבים שווי ערך צתעסקים ו
הקיימים במלאי. החברה 

ימי  5תודיע למשכירה בתוך 
עסקים באם ברצונה לבטל את 
ההזמנה או לקבל רכב שווה 
ערך בהתאם להצעת 

הרכבים הקובעים   המשכירה".
ימסרו למעיינות זיו בחצריה 

ימי עבודה מהמועד בו  2בתוך 
הודיע המשכיר למעיינות זיו כי 

ים הרכבים הקבועים מוכנ
  למסירה.

 
נבקש לתקן בשורה השלישית את המילה ״אחרי״ למילה  7.4

 ״אחראי״.
הסעיף יתוקן כך שהמילה 
"אחרי" תחלוף במילה 

 "אחראי"
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כאמור בסעיף מדובר באישורים  נא הבהירו באילו אישורים מדובר כאן. 7.6
 עפ"י ההסכם והדין.

יף מדובר באישורים כאמור בסע נא הבהירו באילו אישורים מדובר כאן. 7.7
 עפ"י ההסכם והדין.

כרת ובשום אופן לא על חשבון ובדיקה תעשה ע"ח הש 7.7
 המשכיר.

ף יתוקן כך שהמשפט הבא הסעי
 כיר".המשעל חשבון " חקיימ

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את הסעיף! 7.8
נבקש להחליף את המילים ״עומדים בתנאי ההסכם״  7.8

 במילים ״תואמים לרכב שהוזמן״
 כי המכרזאין שינוי במסמ

נבקש למחוק את המילים: ״מיד עם״ ולהחליפן במילים:  7.9
 ״בהקדם האפשרי ממועד״

כמו כן,  נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה מתייחס לרכבי 
 גישור וחלופי בלבד .

 אין שינוי במסמכי המכרז

 7.1ף רכב קבוע כהגדרתו בסעי מה הכוונה רכב קבוע אחר? נבקש לשנות לרכב גישור/חליפי 7.9
 להסכם

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא:  )חדש( 7.12
״היה ולאחר ביצוע ההזמנה תבטל החברה את ההזמנה, 
תשפה החברה את הספק בגין הנזקים וההוצאות שייגרמו 
לו כתוצאה מכך ובלבד שבמועד זה המשכיר כבר רכש את 

 הרכב הרלוונטי״

 אין שינוי במסמכי המכרז

הצמיגים יינתן רק ביחס לצמיגים  נבקש להבהיר כי טיפול 8.1
 אשר החלפתם נדרשת בגלל בלאי סביר.

כמו כן יספק המשכיר תיקון/החלפת מצבר, מגבים, נורות 
ו/או צמיגים הנדרשים בשל בלאי סביר עקב שימוש רגיל 
וסביר ברכב ו/או פגם ביצור. מובהר בזאת כי השירות אינו 

וכיוון  )חיישן לחץ אוויר( TPMSכולל תיקון תקרים, 
 פרונט.

נבקש להבהיר כי שירותים שוטפים יינתנו בכפוף לקבלת 
 הודעה מתאימה מהחברה בקשר עימם.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש להגדיר מהן התקלות. 8.2
 כמו כן נבקש לשנות את נוסח הסעיף:

מוחלט  "במקרה של תאונת דרכים, נזק, תקלה, או אובדן
רת בתוך פרק זמן סביר, תימסר המכונית החילופית לשוכ

שעות מהודעת השוכרת למשכירה על  6-אך לא יאוחר מ
האירוע וכנגד קבלת דו"ח אירוע המפרט את מלוא פרטי 
האירוע מהשוכרת למשכירה. במקרה של ביצוע טיפול או 
תיקון באיזו מהמכוניות המושכרות במסגרת שירותי 
התחזוקה, תימסר המכונית החילופית לשוכרת אם 

ית המושכרת, בה בוצע התיקון או הטיפול, לא המכונ
 .17:00הוחזרה לשוכרת עד לשעה 

 אין שינוי במסמכי המכרז.
תקלה היא כל מצב בו הרכב 
אינו נוסע בצורה תקינה ו/או 

ר מאביזרי הרכב אינו ביזא
  תקין.

. חברתנו לא עובדת בשיטה זו. k2Kהסעיף הופך את הצי ל 8.3
מסירת הרכב החלופי לעד סוף יום  נבקש להאריך את מועד

 11:00השעה  ד( במידה ודווח על תקלה ע17:00העבודה )
ועד ליום מחרת בשעות הבוקר במידה ודווח על התקלה 

 .11:00לאחר השעה 

 המכרז.במסמכי  נוייש אין

 המכרז.במסמכי  נוייש אין שעות. 3שעות במקום  4 -נבקש לשנות ל  8.3.1
 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 8.3.3

החילוץ והגרירה לא יינתנו בכל מקרה  ״מובהר כי שירותי
בהסכם שנחתם  Aבשטחי האוטונומיה המוגדרים כשטחי 

בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית או בשטחים 

חדש בנוסח  8.3.3יתווסף סעיף 
 מובהר כי שירותי הבא: "

החילוץ והגרירה לא יינתנו בכל 
מקרה בשטחי האוטונומיה 

בהסכם  Aהמוגדרים כשטחי 
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אחרים אשר על פי הוראות הרשויות או צה״ל אסורה 
 הנסיעה בהם לישראלים״

שנחתם בין מדינת ישראל לבין 
 הרשות הפלסטינית או בשטחים

אחרים אשר על פי הוראות 
הרשויות או צה״ל אסורה 

 הנסיעה בהם לישראלים״
למכרז  3.6ראה תיקון סעיף  . ק"מ 100-ק"מ ל 55-נבקש לשנות מ 8.6

 לעיל.
נבקש לשנות את השעות הרשומות בשורה השניה באופן  8.7

 08:00-12:00הבא: 
הסעיף יתוקן כך שבמקום 

תופיע השעה  10:00השעה 
12:00. 

בשורה השלישית לשעה  15:00נבקש לשנות את השעה  8.7
16:30 

שינוי במסמכי המכרז.  אין
מרבית העובדים בתאגיד הן 
אמהות המסיימות לעבוד בשעה 

15:30. 
 8:00-11:00נבקש לשנות כך שהרכב ייאסף בין השעות  8.7

 17:00ויוחזר עד השעה 
 אין שינוי במסמכי המכרז. ״14:00ד לשעה נבקש למחוק את המילים: ״ע 8.8
 16:30לשעה  15:00נבקש לשנות את השעה  8.8
 אין שינוי במסמכי המכרז. 16:30לשעה  15:00נבקש לשנות את השעה  8.9

 נבקש להגביל לנזקים הנובעים מבלאי סביר ו/או פגם ביצור 8.10
בשאר המקרים תיקון יעשה ע"ח השוכרת. כמו כן נבקש 

 לשנות את נוסח הסעיף:
ל ותתקן על חשבונה תקלות במכוניות "המשכירה תטפ

המושכרות, תיקון חיצוני ו/או פנימי ו/או מכני ו/או החלפת 
חלקים במכוניות המושכרות. וכפי שידרש לאחזקה נאותה 
של המכוניות כתוצאה מפגם בייצור )להלן: "שירותי 
תחזוקה"(. בכל בקשה לטיפול ו/או תיקון רכבי השוכרת יש 

, למעט 24/7המשכירה, הפתוח  לפנות למוקד השירות של
 ביום הכיפורים"

 אין שינוי במסמכי המכרז.

נבקש להבהיר כי נהג הרכב אחראי לרכב לרבות בדיקת 
נוזלים ברכב )שמן ומים( וכי עליו לדווח על ק"מ ברכב 

 ולדאוג שהרכב יטופל בהתאם להנחיות הצרכן.

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
הסעיף יתווסף המשפט הבא: 

הג הרכב יהיה אחראי לבדוק "נ
נוזלים ברכב )שמן ומים( וכן 
ימסור למשכירה דווח על הק"מ 
ברכב בהתאם לדרישה וכן ידאג 
שהרכב מטופל בהתאם 

 להנחיות הצרכן."
 לה לא ברורהשא נזק הינו בכפוף לתשלום דמי השתתפות עצמית

 נבקש למחוק את הסעיף ולהחליפו בסעיף הבא: 8.11
״יובהר כי החברה אינה רשאית לבצע טיפולים ו/או 
תיקונים בעצמה. אם יגרם נזק לרכב כתוצאה מאי ביצוע 
ההוראות המפורטות בסעיף קטן זה ו/או בכל מקרה בו ירד 
ערך הרכב כתוצאה מכך, יהא המשכיר זכאי לפיצוי מלא 

חברה, הכל על פי קביעת שמאי אשר ימונה בהסכמת מאת ה
חוו״ד הצדדים ואשר חוות דעתו תהיה מכרעת )להלן: ״

 ״(״ השמאי

ן כך שבסוף הסעיף הסעיף יתוק
 יבוא המשפט הבא: "וזאת
בכפוף למתן הודעה בכתב 
למשכירה ובכפוף לתיקון 

 "במוסך מורשה

נבקש להחליף את המילים ״המנהל יסבור״ במילים  8.12
 ל הצדדים״״יוסכם ע

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. בקשה לא מקובלת, נבקש למחוק סעיף זה. 8.12
תקלה חוזרת תנוהל בשיתוף המחלקה הטכנית למול יבואן 

 הרכב.
 אין שינוי במסמכי המכרז.

 אין שינוי במסמכי המכרז. "דומה"-נבקש לשנות את המילים "שווה ערך" ל
 אין שינוי במסמכי המכרז. קש להוסיף נזק ברשלנות.נב 8.13
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 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 8.16
״מובהר, כי במקרה בו התקלה או השבתת הרכב נגרמה 
כתוצאה משימוש ברכב על ידי החברה או מי מטעמה בניגוד 
להוראות ההסכם, פוליסות הביטוח הרלוונטיות או הדין, 

לחברה שירות רכב חלופי  המשכיר יהא רשאי שלא לספק
 וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי״

 אין שינוי במסמכי המכרז.

 נבקש להוסיף את הנוסח הבא: 9.1
"בנוסף, תרשום ככל האפשר את שמות העדים לאירוע 
וכתובותיהם, פרטים על מכוניות מעורבות באירוע 
והביטחוים בגינם, לרבות פרטי הפוליסות, חברות הביטוח 

ם מטעמם, תיאור מדויק של פרטי התאונה, וכן והסוכני
פרטים על הנהגים של אותן מכוניות, תשתף פעולה עם 
המשכירה ובמידת הצורך עם המבטח במתן כל סיוע ומידע 
אמינים ומדויקים, הנדרשים בקשר לטיפול בעניין ולא 
תמסור לצד ג' כלשהו כל הודאה, הצעה, הבטחה, ויתור, 

מידע, פרט למידע שיש למסור  פשרה או תשלום או תמסור
 על פי דין"

ארעה כך: "הסעיף יתוקן 
תאונה  כלשהי לרכב, תודיע 
מעיינות זיו על אירוע התאונה 
למשכיר, מיד לאחר שנודע לה 

ותרשום ככל  על התאונה.
האפשר את שמות העדים 
לאירוע, פרטי המכוניות 
המעורבות ופוליסות הביטוח 

כן תמסור דיווח מפורט שלהם ו
על האירוע למשכירה ותשתף 
פעולה עם המשכירה ו/או 
 המבטח בקשר לטיפול בעניין

על פי דרישת המשכיר, תדווח 
מעיינות זיו על כך לרשויות, כפי 

 הנדרש עפ"י דין.
 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״בכפוף להוראות  9.2
 .הסכם זה״

 
 

ו כמבוקש. בסוף הסעיף יתווספ
המילים "בכפוף להוראות 

 הסכם זה".

 נבקש להוסיף לסעיף את הנוסח הבא: 9.2
״על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה תהיה אחראית 
לנזקים אשר יגרמו מהפרת הוראות הסכם זה ולנזקים 
שיגרמו לגג, לצמיגים ואביזריהם )לרבות תקרים ושסתום 

חוסרים  לחץ האוויר( או למרכב התחתון של המכונית ו/או
של אביזרים מהמכונית כפי שנמסרו לה והם אינם מכוסים 
בכל דרך שהיא ללא קשר לנסיבות בהן נגרמו או לאחריות 
החברה לנזק, למעט ככל שהנזק נגרם מאירוע תאונתי 
ואותו אירוע תאונתי לא נגרם על ידי המכללה ו/או מי 
מטעמה כתוצאה מהפרת הוראות הסכם זה. כמו כן, 

היה אחראית לנזקים ו/או לאובדן כלשהו החברה לא ת
לתכולת המכונית ו/או כל רכוש שהיה במכונית או אוחסן 
בה ו/או נזקים תוצאתיים הנובעים מהם, מכל מין וסוג 
שהוא, והאחריות לכיסוי נזקים אלה תחול על השוכרת 

 בלבד״

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף: 9.3.7
יבת שלא להשאיר את המכוניות "השוכרת מתחי

המושכרות ללא אמצעי זהירות מתיאמים ובין היתר 
מתחייבת שלא לעזוב את המכונית המושכרת מכל סיבה 
שהיא, לכל מרחק שהוא ולכל פרק זמן שהוא, על ידי יציאה 
מתא הנהג של המכונית המושכרת, ללא שמירה או ללא 

שאמצעי הפעלה ושימוש באמצעי המיגון המתוקן בה או כ
המיגון המתוקן 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 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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בכל דין, תישא השוכרת במלוא הנזק שיגרם למשכירה ו/או 
 כוניות המושכרות"למ

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף: 9.3.8
"השוכרת מתחייבת להודיע למשכירה בתוך זמן סביר 
אודות כל הליך משפטי בו מוערבות המכוניות המושכרות, 
ולהודיע לגורם המתאים שהמכוניות המושכרות הינן 

ם בבעלות המשכירה. השוכרת מתחייבת לשתף פעולה ע
המשכירה ולשם מניעות או הפחתת כל נזק והפסד העלולים 
לפגוע במשכירה ובין היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות 

 המושכרות והשימוש בהם"

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים ״ככל ויוחזרו  10.1
רכבים לפני מועדם ישולמו דמי החזרה בהתאם לסעיף 

 ״10.3

ינוי במסמכי המכרז. אין ש
קובע כי  10.3מובהר כי סעיף 

"...החליטה מעיינות זיו כי 
ברצונה להחזיר רכב למשכיר 
טרם הסתיימה תקופת 

תשלם מעיינות השכירות לגביו, 
 ..."זיו למשכיר פיצוי מוסכם

נבקש שהבדיקה תעשה ע"י שמאי מטעם המשכירה לאחר  10.2.5
 החזרת הרכב

 10.2.5לא ברורה הבקשה. סעיף 
אינו כולל פירוט לגבי בדיקה 

 כלשהי
הסעיף ישונה כך שבמקום  לשנות ל"ימי עסקים" שנבק 10.2.6

המילה "ימים" ירשם "ימי 
 עסקים"

הסעיף ישונה כך שבמקום  . יום 30נבקש לעדכן עד  10.2.6
המילה "ימים" ירשם "ימי 

 עסקים"
שכרו  נבקש לשנות שהצד שגרסתו לא התקבלה ישלם את 10.2.6.2

 של השמאי.
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 אין שינוי במסמכי המכרז. לסיפא יתווסף: "ובכפוף להוראות ההסכם".  10.2.6.2
מובהר כי בסיפת הסעיף נרשם 
מפורש "בתנאי התשלום 

 "המפורטים בהסכם זה
נבקש כי המנגנון המתואר כאן לא יחול ביחס לרכב חריג  10.3

 בהתאם לטופס ההזמנה.ככל שיוגדר בכך 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

נבקש שההחזרה תעשה לאחר פניה בהודעה בכתב מראש  10.3
 ימים בטרם ההחזרה ולאחר הסכמת המשכירה. 30

 יתוקן כך שלאחר 10.3סעיף 
" יבוא המשפט לגביו"המילה 

הבא: "בכפוף למתן הודעה 
ימים לפני מועד  7בכתב 

 ההחזרה".

 נבקש תנאים להחזרת הרכב כדלהלן:
( השוכרת עמדה בכל 1להלן: )"התנאים המנויים 

( חלה ירידה בצרכי 2התחייבויות על פי הסכם זה; )
השוכרת במכוניות המושכרות עקב צמצומים ו/או 

( שוויה של המכונית המושכרת, בנספח א', 3מפיטורין; )
( השוכרת הודיעה 4)כולל(; ) ₪ 170,000כולל מע"מ הינו עד 

ימים לפחות  60על רצונה כאמור למשכירה, בהודעה בכתב, 
טרם מועד ההחזרה המבוקש )להלן: "ימי ההודעה 

 המוקדמת"(
הסעיף ישונה כך שלאחר המילה  נבקש הודעה בכתב 10.4

"מוקדמת" תתווסף המילה 
 "בכתב"

נבקש להוסיף את המילה ״בכתב״ לאחר המילה  10.4
 ״מוקדמת״.

 

הסעיף ישונה כך שלאחר המילה 
"מוקדמת" תתווסף המילה 

 "בכתב"
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 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 10.6

״מבלי לגרוע מהתחייבותה הנ״ל מסכימה בזאת החברה כי 
במידה ולא תחזיר את כלי הרכב למשכיר כאמור, במקרה 
בו יבוטל ההסכם מכל סיבה שהיא, או עם תום תקופת 

ר רשאי לתפוס את כלי הרכב השכירות, יהא המשכי
ולהחזירם לחזקתו, בין בדרך של התנעתם ונסיעה בהם ובין 
בכל דרך חוקית אחרת שימצא לנכון וזאת מבלי שיידרש 
לתת כל הודעה נוספת לחברה. הוצאות תפיסת כלי הרכב 
ע״י המשכיר במקרה זה יוחזרו ע״י החברה למשכיר, מיד 

 עם דרישה וכנגד חשבונית מס כדין״

 ן שינוי במסמכי המכרזאי

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 10.7
״אם בהחזרת כלי הרכב ימצאו בו חפצים, החברה 
מתחייבת לקבלם לחזקתה, מיד עם דרישת המשכיר. היה 

ימים ממועד הדרישה, מוותרת  7והחברה לא תעשה כן תוך 
בזאת החברה על כל טענה בגין נזק או הפסד או הוצאה 

 בקשר לחפצים אלה״

חדש   10.5יתווסף סעיף 
אם בהחזרת כלי  כדלקמן: "

הרכב ימצאו בו חפצים, החברה 
מתחייבת לקבלם לחזקתה, מיד 

. היה בכתב עם דרישת המשכיר
 14והחברה לא תעשה כן תוך 

 בכתב, ימים ממועד הדרישה
מוותרת בזאת החברה על כל 
טענה בגין נזק או הפסד או 

 הוצאה בקשר לחפצים אלה״
 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 10.8

״לכלי הרכב לא יהיה כל כיסוי ביטוחי החל מהמועד בו 
החברה היתה אמורה להחזיר את כלי הרכב כך שהחברה 
תישא בכל הנזקים וההוצאות שיגרמו לכלי הרכב 
ולאביזריו או למשכיר או לצדדים שלישיים או רכושם 

וש בכלי הרכב )לרבות בגין גניבתו(, הכול, בקשר עם השימ
מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למשכיר ע״פ ההסכם וכל 

 דין״ 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מובהר כי ככל ותשיב מעיינות זיו את הרכב )לרבות רכב  11.1.1
גישור ורכב חלופי( עם כמות דלק פחותה מהכמות עימה 

ות הדלק החסר בהתאם הוא נמסר, תחויב מעיינות זיו בעל
בשירות מלא הקבוע בצו הפיקוח על לתעריף בתחנות הדלק 

מצרכים ושירותים )מחירים מירביים בתחנות תדלוק( 
בתוספת תשלום בגין כל ליטר של דלק חסר  2000-התשס"ב

 .20% בשיעור

 .במסמכי המכרז אין שינוי

נבקש כי המנגנון בסעיף זה יחול גם על נתיבים מהירים וכי  11.1.2
תשפה את המשכיר על כל עלות הוצאה בה ישא  מעיינות זיו

 המשכיר בהתאם לסעיף זה.

הסעיף יתוקן כך שאחרי 
המילים "כבישי אגרה" יתווספו 
המילים "ו/או נתיבים מהירים 
כהגדרתם בחוק נתיבים 

 "2000-מהירים התש"ס
 נבקש לשנות את נוסח הסעיף: 11.1.2

"השוכרת מתחייבת להתקשר ולשאת ישירות כלפי בעל 
הזיכיון, כמשמעותו בחוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל( 

כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, , חוק 1995-התשנ"ה
, 2000-וכן בחוק נתיבים מהירים התש"ס 1995-תשנ"ה

לרבות כל שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת להם, וכן כל 
התקנות אשר הותקנו או יותקנו בעתיק מכח חוקים אלה, 
בכל חיוב בגין נסיעת המכוניות המושכרות, בכבישי אגרה, 

, ריבית פיגורים, לרבות אגרה, דמי גביה, הפרשי הצמדה
קנסות, החזר הוצאות הכרוכות בגביית האגרה ובאכיפת 
התשלומים, ופיצוי בשל כל נזק שנגרם לכביש האגרה, הכל 

 כמפורט בחוקים האמורים ובתקנותיהם."



 

 

 

 

 

 

 
 תשובת התאגיד שאלת המציע סעיף

נבקש להבהיר כי אנו לא מודיעים מראש על דוחות אלא רק  11.1.3
 מסבים.

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף:
את הקנסות הנקובים בדו"חות החניה  "השוכרת תשלם

ו/או דו"חות אחרים ביחס למכוניות המושכרות, במועד 
המצויין בהם, וכן תחתום על הסכמה בדבר הסבת 
הדו"חות וכתבי האישום על שמה בנוסח המפורט בטופס 
מסירת המכונית, נספח ג' להסכם, כפי שיעודכן על ידי 

רה ככל המשכירה מעת לעת, ותשתף פעולה עם המשכי
שידרש לצורך הסבת הדו"חות/ כתבי אישום כאמור על 

 שמה, לרבות הופעת המשתמשים מטעמה בבתי המשפט"

מעיינות זיו  כך: " הסעיף ישונה
תשלם את הקנסות הנקובים 
בדו"חות החניה ו/או דו"חות 
אחרים ביחס למכוניות 
המושכרות, במועד המצויין 

המשכיר יסב את הדוחות בהם. 
 והקנסות על שם החברה
מעיינות זיו תשתף פעולה עם 

ככל שיידרש לצורך המשכיר 
הסבת הדו"חות/כתבי האישום 
כאמור על שמה, לרבות הופעת 
המשתמשים מטעמה בבתי 

  המשפט."
נבקש להבהיר כי המשכיר הוא זה שיסב את הדוחות  11.1.3

)מאחר והדוחות מגיעים לרשות המשכיר ועל שמו( והוא לא 
בסעיף זה יידרש לעדכן את החברה על קיום הדוח כמפורט 

 אלא אך ורק יסב אותו על שמה.
נבקש להבהיר כי כל מיסוי או תשלום החל בקשר לשימוש  11.2

 ברכב יחול על החברה.
 .אין שינוי במסמכי המכרז

מס בולים בוטל בשנת ובהר כי מ
 נבקש להוסיף את הסיפא: 11.2.1 .ולא ברורה ההפניה בעניין 2008

"השוכרת תישא במסים ו/או היטלים ו/או באגרות ו/או 
בתשלומים שחלים ו/או ביחולו על מחזיק במכונית, 
במובחן מבעל מכונית, לרבות מס בולים, אשר יוטלו יועלו 
על פי דין לאחר מסירת המכוניות המושכרות לשוכרת 

 למשך יתרת תקופת שכירותן"
לאחר המילה ״ההסכם״ בשורה השניה נבקש להוסיף את  12

 המילים ״ובלבד שלא יסתרו הוראות הסכם זה״.
אין שינוי במסמכי המכרז. 

י נוסח הסעיף עצמו מובהר כ
"ככל שלא נקבע אחרת מדבר על 

 בהסכם זה".
 נבקש להבהיר כי תמחור דמי החכירה תעשה כדלקמן:  13.3

  ביחס לדגמים המופיעים בטופס ההצעה– 
התמחור יעשה על בסיס חישוב האחוז ממחירון 
היבואן הקבוע בהצעה בהתאם למחיר היבואן בעת 

 ביצוע ההזמנה.
 מופיעים בהצעה התמחור  ביחס לדגמים שאינם

 יעשה כפי שיוסכם בין הצדדים.
  ככל ויופסק ייצורו או זמינותו של דגם מסוים

תהיה מעיינות זיו רשאית להזמין רכב אחר, 
 מקביל לו בהתאם לתמחור שיוסכם בין הצדדים.

נוי במסמכי המכרז. אין שי
מובהר כי כאמור מפורשות 

כם רכב אחר של הסבמכרז וב
אותו יצרן יקבל את אותו אחוז 

 הנחה.

לאור הערתנו לעיל נבקש כי בשורה השלישית לאחר המילה  13.3.1
 לים ״בעת ביצוע ההזמנה״. ״הרשמי״ יתווספו המי

כן, נבקש למחוק את המשפט האחרון החל מהמילה כמו 
״לעניין״ ועד סוף הסעיף, באשר נראה כי הוא איננו רלוונטי 

 לאמור כאן.
כמו כן, יובהר כי הצעת המחיר אשר מוצעת על ידנו תהא 

 תקפה לשלושה חודשים. 

 אין שינוי במסמכי המכרז.

יתוקן כך שהתמחור לאור האמור לעיל, נבקש כי סעיף זה  13.3.2
 לרכב זה יהיה בהסכמת הצדדים.

 שינוי במסמכי המכרזאין 

", יירשם:" אשר תוצע 10%במקום המילים :"קבועה של  13.3.3
 ע"י המשכיר". 

 אין שינוי במסמכי המכרז

מרף  20%-נבקש להבהיר כי רכב החורג ביותר מ 13.5
 אלא בנפרד. POOL-הקילומטרים האמור לא ייחשב ב

 זאין שינוי במסמכי המכר

 שאלה לא ברורה ק"מ 25,000-ראו דרישה ל 13.5
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נבקש לתקן את המנגנון הקבוע כאן כך שחישוב  13.6-13.9
הקילומטרים ודמי החריגה יעשה על בסיס שנתי החל 
ממסירת כלי הרכב וזאת מבלי לגרוע מזכות המשכיר לערוך 

נבקש להוסיף שהעלות חישוב זה במועד מאוחר יותר. 
 צוינת בסעיף זה אינה כולל מע"מ לחריגת ק"מ כפי שמ

יתוקן כך שלאחר  13.6סעיף 
אג'" יובאו המילים  15המילים "

 "לפני מע"מ".

בהתאם לאמור לעיל נבקש כי החישוב לרכב חורג כאמור  13.8
אלף קילומטרים לשנה  33בסעיף זה יעשה עד לבסיס של 

אשר ככל שרכב יחרוג מרף גבוה זה המשכיר יידרש 
רות נוספים לכל ק״מ מעל לרף זה )כך אגו 20לתשלום של 

אלף ק״מ לשנה, דמי  33שבפועל רכב אשר יחרוג מעל 
 אגורות(. 30החריגה בגינו יעמדו על 

 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש לשנות את נוסח הסעיף לנוסח הבא: 13.9
 כל שנה קלנדריתבתום חישוב דמי חריגת הק"מ יבוצע "

תקופת החישוב"(, לכל )להלן: " ממועד חתימת הסכם זה
המכוניות המושכרות שתקופת שכירותן הסתיימה במהלך 
תקופת החישוב, יחד, תוך התחשבות בחלקיות השנה של 
מכוניות מושכרות שהיו ברשות השוכרת תקופה הפחותה 
מתקופת החישוב וכן ק"מ שנסעו מכוניות חלופיות 

 ".ומכוניות גישור שהיו ברשות השוכרת בתקופת החישוב

 ן שינוי במסמכי המכרזאי

נבקש כי כל התשלומים בהסכם יהיו כפופים לשינוי במדד  13.12
ביחס למדד הידוע במועד הפקת החשבונית כאשר ביחס 
לדמי השכירות מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד 
הזמנת הרכב וביחס לשאר התשלומים מדד הבסיס יהיה 

 המדד הידוע במועד חתימת ההסכם.

כך שבסיפת  הסעיף יתוקן
הסעיף יתווסך המשפט: 

ביחס לדמי  מובהר כי"
השכירות מדד הבסיס יהיה 

 מסירתהמדד הידוע במועד 
הרכב וביחס לשאר התשלומים 
מדד הבסיס יהיה המדד הידוע 

 " במועד חתימת ההסכם
נבקש כי דמי השכירות יחויבו מדי חודש מראש למשך כל  14.1

 תקופת השכירות.
אין שינוי במסמכי המכרז. 
מובהר כי מנוסח הסעיף עולה 
כי המדובר בתשלום חודשי 

"דמי שכירות -נוכח הביטוי 
 חודשיים".

נבקש לבטל סעיף זה ולהוסיף שחשבוניות ההשכרה ישלחו  14.2
 באופן דיגיטאלי.

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
הסעיף יתווסף המשפט הבא: 
"מובהר כי ניתן לשלוח את 
החשבוניות כמפורט בסעיף זה 
לעיל גם באמצעות הדוא"ל 
לדוא"ל חשב התאגיד. אחריות 
 המשכיר לאשר קבלת הדוא"ל"

 להוסיף את הסעיף הבא: נבקש )חדש( 14.4
״החברה תעמיד למשכיר בעת הזמנת כל רכב סכום של 
שלושה חודשי מקדמה אשר יהווה תשלום בגין דמי 
השימוש עבור מספר חודשי החכירה האחרונים של תקופת 
השירות וישמשו כבטוחה אשר המשכיר יהיה רשאי לחלט 
בכל מקרה בו תחוב החברה למשכיר כספים בהתאם 

מכרז וההסכם מכוחו )לרבות דמי החזרה להוראות ה
מוקדמת( ולא פרעה תשלום זה במועדו. בכל מקרה בו 
המשכיר יחלט את המקדמה כאמור, תידרש החברה 

 ימים מדרישת המשכיר״. 7להשלים את סכומה תוך 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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 לא ברור מה קורה אם החשבון לא יאושר.  14.4.1.2
יסרב לאשר, אלא מנימוקים נבקש להוסיף: "אשר לא 

 סבירים".

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
"אשר הסעיף יתווסף המשפט: 

לא יסרב לאשר, אלא מנימוקים 
 סבירים"

 לא ברור מה קורה אם החשבון לא יאושר.  14.4.1.3
נבקש להוסיף: "אשר לא יסרב לאשר, אלא מנימוקים 

 סבירים".

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
"אשר : הסעיף יתווסף המשפט

לא יסרב לאשר, אלא מנימוקים 
 סבירים"

נבקש כי יובהר כי בבדיקת חשבונות כאמור תתנהל החברה  14.4.1.3
בסבירות וככל שלא תאשר חשבון מסוים האמור יעשה אך 

 ורק על בסיס הוראות ההסכם ואסמכתאות מתאימות.

 ראה התיקון לעיל

ם הפקת מיו  30 נבקש לשנות את החיוב לשוטף +  14.4.1.4
 החשבונית.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש כי תימחק ההתייחסות לחשבוניות זיכוי. 14.4.1.4
נתיבים מהירים וכי  לנבקש כי הוראות הסעיף יחולו ע 14.4.3

יובהר כי כל חיוב בהתאם לסעיף זה ייעשה על בסיס תעריף 
כמוכן נבקש  טי.לקוחות מזדמנים של המפעיל הרלוונ

 למחוק את המילים : העתק מהודעת החיוב .

ן כך שאחרי קוהסעיף ית
המילים "כבישי אגרה" יבוא 
המשפט "ו/או נתיבים מהירים 
כהגדרתם בחוק נתיבים 

 ".2000-מהירים תש"ס
 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה ולבטל את דרישת הערבות.  15

 לא ברור אם מדובר בערבות הצעה או ערבות ביצוע. 15.1
רשום כי גובה הערבות הינו סך  3.10סעיף  7כמו כן בעמוד 

 .₪ 30,000של 

הסעיף יתוקן כך שבמקום 
 15,000של  המילים "בסכום

לכל רכב  (₪)חמישה עשרה אלף 
אשר המשכיר יספק למעיינות 
זיו" יבוא המשפט: "בסכום של 

אלף  חמישה עשר) ₪ 15,000
לכלל  שקלים חדשים(

 .הרכבים"
מובהר כי הסעיף נוקב בלשון 

. ברורה של "ערבות ביצוע"
היא  ₪ 30,000ערבות בסך של 

 ולא ערבות ביצוע. הצעהערבות 
 נבקש את ההודעה בכתב 15.5

כמו כן נבהיר שמימוש הערבות יעשה רק בהסכמת 
 המשכירה ולאחר פס"ד חלוט נגדה

 הסעיף יתוקן כך: 
הערבות תהא ניתנת למימוש 
אחר שהתקבלה אצל המשכיר 

וי או בדבר ליק בכתב הודעה
פגם וניתנה בידו האפשרות 
לתקן את הפגם ו/או הליקוי 

ן סביר שנסיבות העניין, כפי מבז
ובכל מקרה , קביעת המנהל

, והפגם או ימי עסקים 7לפחות 
 .הליקוי לא תוקנו 

 
יתוקנו כך  16.2-ו 16.1סעיפים  נבקש להפוך להדדי. 16

"המשכיר" ירשם  םשבמקו
 "הצדדים"

הסעיף יתוקן כך שבמקום  .נבקש להפוך להדדי 17
"המשכיר ישמור ויקפיד" 
יירשם "הצדדים ישמרו 

 ויקפידו"
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נבקש לתקן את הסעיף כך שדי יהיה לספק אישור מטעם  18.3
 נושא משרה של המשכיר.

 הסעיף יתוקן כך: 
מעיינות זיו תהיה רשאית, בכל 

כי המשכיר  בכתב עת, לדרוש
מורשה ימציא אישור מאת 

 או רו"חחתימה במשכיר ו/
בדבר עמידתו במחויבויות 
האמורות לעיל ותשלום שכר 

המשכיר ימציא  מינימום כדין.
ימים  14אישור כאמור בתוך 
 .ממועד דרישת החברה

 

נבקש למחוק את המילים "בכל עת" ולרשום במקומן  18.3
 "בהודעה בכתב זמן סביר מראש".

 לא מקובל! נבקש למחוק את הסעיף )לבטל את זכות 18.4
 העיכוב(.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף בסיפא את המילים: "ו/או באמצעות מי  19.1
 מטעמו".

הסעיף יתוקן כך שבסיפת 
"ו/או באמצעות הסעיף יירשם: 

 מי מטעמו"
נבקש למחוק את סעיף הפיצויים. חברתנו עושה מאמצים  21

לתת שירות ברמה גבוהה ולעמוד בכלל הדרישות גם ללא 
ציות. יש דברים שלא נתונים לשליטתנו, כגון פקקים הסנק

 ובלת"מים בכבישים, מחסור במלאי היבואן וכו'.

 חדש: 21.5יתווסף סעיף 
"טרם חיוב המשכיר בפיצויים 
כאמור יעביר המנהל התראה 
בכתב למשכיר בו תפורט כוונת 
החברה לחייב את המשכיר 
בפיצויים כאמור בסעיף זה. 
ההתראה תכלול פירוט 

מקרים והתאריכים בהם ה
איחר המשכיר. המשכיר יהיה 
רשאי להגיש השגה על החיוב 

ימי עסקים. בכפוף  7בתוך 
לאמור בהשגה המנהל ישקול 
באם יש צידוק בחיוב המשכיר 
בפיצויים. החלטת המנהל 

 תינתן בכתב"
 ראה האמור לעיל במלואו. נבקש למחוק את הסעיף  21

ימים מראש ובכתב  7של  נבקש כי החברה תיתן התראה 22.2
 לפני שתישא בכל תשלום בהתאם לסעיף זה.

בסוף הסעיף יתווסף המשפט 
הבא: "והכל בכפוף לכך 
שהחברה נתנה למשכיר התראה 

ימים טרם ביצוע  7בכתב בת 
התשלום והמשכיר לא פעל 

 לשלם את החיוב האמור"

כאמור בסעיף  15%נבקש להוריד את דרישת התוספת של  22.2
 זה.
ו כן, בשורה הרביעית לאחר המילה ״פסק דין״ נבקש כמ

להוסיף את המילה ״חלוט״ ובשורה הרביעית אחרי המילה 
״הסכם זה״ נבקש להוסיף את המילים ״ככל שהמשכיר 

 אחראי לו כאמור״.
 נבקש למחוק את תוספת התשלום. 22.2

כמו כן נבקש להבהיר ששיפוי יעשה רק בהתאם לפס"ד 
 חלוט נגד המשכירה.

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את זכות הקיזוז. 23
לאור דרישת מממני רכישת כלי הרכב כי לקוחות יוותרו על  23

 זכות הקיזוז, נבקש להחליף הסעיף בנוסח הבא:
״על אף האמור בכל דין, החברה לא תהא רשאית לקזז 
מהתשלומים שהיא חבה למשכירה על פי הוראות הסכם 

 ה חב לה המשכיר״נתלטעזה, סכומים ש

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז .עכבוןנבקש למחוק את זכות ה 24
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לאור דרישת מממני רכישת כלי הרכב כי לקוחות יוותרו על  24.1
 זכות העכבון, נבקש להחליף הסעיף בנוסח הבא:

״על אף האמור בכל דין, החברה לא תהא רשאית לעכב 
 יה״תחת ידה כלי רכב, כנגד חוב נטען של המשכיר כלפ

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה. 25.4
נבקש כי הוראות הסעיף יחולו באופן הדדי גם לטובת  26

 המשכיר.
הסעיף יתוקן כך שלאחר 
המילים "במקרים הבאים" 
בשורה ראשונה יבואו המילים 

בכפוף למתן הודעה מוקדמת "
ימים שבמהלכם לא  14של 

 "תוקנה ההפרה הרלוונטית

נבקש להוסיף בשורה הראשונה לאחר המילה ״הבאים״ את  26
ימים  14המשפט ״בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

 שבמהלכם לא תוקנה ההפרה הרלוונטית״
 נבקש להפוך את הסעיף להדדי. 26

נבקש כי כל הליך כזה לא יהווה עילה לביטול אלא לאחר  26.1
 ימים מהמועד הרלוונטי.  60שיחלפו 

ף יתוקן כך שסיפת הסעיף הסעי
יתווסף המשפט הבא: "והמינוי 

יום  60לא בוטל לאחר שחלפו 
 ממועד המינוי"

איננו  –נבקש להסיר את ההתייחסות למנהליו של המשכיר  26.2
רואים קשר בין התנהלות קלוקלת של מנהל אחד למערכת 

 היחסים העסקית בין הצדדים.

 אין שינוי במסמכי המכרז 

הוסיף במקום המילים ״מי מטעמו״ את המילים נבקש ל 26.3
״נושא משרה מטעמו״ ובסוף הסעיף להוסיף את המילים 

 ״בקשר להסכם זה״.

המשכיר או הסעיף יתוקן כך: 
נתפס או  נושא משרה מטעמו

נחשד בגניבה, במעשה שוחד, או 
 בכל מעשה מרמה.

נבקש  למחוק את המילים "מי מטעמו" ולרשום "מי  26.3
 ממנהליו".

 ראה תיקון לעיל

נבקש להוסיף לאחר המילה "הוכח" את המילים מעל לכל  26.4
 ספק סביר".

 נבקש למחוק את המילים "או מכל סיבה אחרת".

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את הסעיף. 26.4
 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 26.7

משכיר לבטל הסכם זה בהתאם ״מבלי לגרוע מזכותו של ה
להוראותיו ו/או על פי כל דין, יהא המשכיר רשאי לבטל 
הסכם זה באופן מיידי, במקרה בו החברה  לא שילמה איזה 
מתשלומי דמי השכירות החודשיים ו/או כל תשלום אחר 

ימים מהמועד שעליה  7המוטל עליה על פי החוזה, בתוך 
ב חשבון בנק לשלם תשלום כזה ו/או אם ההרשאה לחיו

אשר באמצעותה החברה מבצעת תשלומים שונים על פי 
החוזה בוטלה או פקעה מכל סיבה שהיא וזאת בכפוף 

 ימים לתיקון ההפרה״. 7להודעה מראש של 

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המילים "והחשב ע"פ שיקול דעתו  27.4
הבלעדי יחליט האם לקבל את הבקשה או להתנותה 

 אים".בתנ

ביקש "הסעיף יתוקן כדלקמן: 
המשכיר לעדכן את פרטי חשבון 
הבנק, יפנה לחשב מעיינות זיו 
בבקשה בכתב, בצירוף טופס 
פרטי חשבון בנק מעודכן, 

  "להסכםנספח ו' כדוגמת 
 נבקש להוסיף סעיף חדש בנוגע לסודיות כדלקמן: )חדש( 29

 ״החברה מתחייבת לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל
מידע אשר יועבר אליה מהמשכיר או מי מטעמו במהלך 
תקופת ההסכם או עובר לכך לרבות מבלי לגרוע מכלליות 
האמור מידע אודות המשכיר, הוראות ההסכם, הצעות 
מחיר, שיטות עבודה וכיוב׳ לרבות מידע או מסמכים 
שיצרה החברה בהתבסס על מידע כאמור )להלן: 

 חדש: 30יתווסף סעיף 
״החברה מתחייבת לשמור על 
סודיות מוחלטת ביחס לכל 
מידע אשר יועבר אליה 
מהמשכיר או מי מטעמו במהלך 
תקופת ההסכם או עובר לכך 
לרבות מבלי לגרוע מכלליות 
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בסודיות מוחלטת את  ״(. החברה מתחייבת לשמורהמידע״
המידע ו/או כל חלק ממנו ולא לגלות אותו לצד שלישי 
כלשהו, במישרין ו/או בעקיפים, בכל דרך שהיא, לרבות 
באמצעות שכפול, העתקה, צילום ו/או תדפיס, לכל אדם או 
גוף שהוא, בכל עת שהיא, כל פרט הכלול במידע ו/או 

מטעמה הקשור למידע למעט לעובדיה או נותני שירותים 
הנדרשים לדעת את המידע לצורך ההתקשרות בין הצדדים 
ובלבד שהינם מחויבים בהתחייבות לסודיות בהיקף שאינו 
פחות מההיקף הקבוע לעיל. התחייבויות החברה לא יחולו 
ביחס למידע המצוי בנחלת הכלל או שהחברה נדרשת 
לגלותו על פי כל דין. חיובי החברה על פי סעיף זה יוגבלו 

שנים לאחר  5פת ההתקשרות בין הצדדים, ולמשך לתקו
 מכן״

האמור מידע אודות המשכיר, 
יר, הוראות ההסכם, הצעות מח

שיטות עבודה וכיוב׳ לרבות 
מידע או מסמכים שיצרה 
החברה בהתבסס על מידע 

״(. המידעכאמור )להלן: ״
החברה מתחייבת לשמור 
בסודיות מוחלטת את המידע 
ו/או כל חלק ממנו ולא לגלות 
אותו לצד שלישי כלשהו, 
במישרין ו/או בעקיפים, בכל 
דרך שהיא, לרבות באמצעות 

ו/או  שכפול, העתקה, צילום
תדפיס, לכל אדם או גוף שהוא, 
בכל עת שהיא, כל פרט הכלול 
במידע ו/או הקשור למידע 
למעט לעובדיה או נותני 
שירותים מטעמה הנדרשים 
לדעת את המידע לצורך 
ההתקשרות בין הצדדים ובלבד 
שהינם מחויבים בהתחייבות 
לסודיות בהיקף שאינו פחות 
מההיקף הקבוע לעיל. 

ה לא יחולו התחייבויות החבר
ביחס למידע המצוי בנחלת 
הכלל או שהחברה נדרשת 
לגלותו על פי כל דין. חיובי 
החברה על פי סעיף זה יוגבלו 
לתקופת ההתקשרות בין 

 הצדדים״
 הצעת המשתתף

 נבקש לשנות לימי עסקים. 3נספח א' סעיף 
 לא פרופורציונלי. -נבקש לבטל את חילוט הערבות

יתוקן כך שבמקום  3סעיף 
ימים" יבוא  10המילים "

 ימי עסקים". 10המשפט "
 אין שינוי במסמכי המכרז למחוק את כל האמור בנושא הערבות. נבקש  3נספח א׳ סעיף 
 אין שינוי במסמכי המכרז הבנות.-נבקש להוסיף את מחירי היבואן ע״מ למנוע אי א׳ 4נספח א׳ סעיף 

ב מהמפורטים נבקש להבהיר האם יש צורך בתמחור כל רכ נספח א׳
 למכרז. 9.3כאן או רק דגם אחד בהתאם לסעיף 

יש לפרט תמחור כל הרכבים 
 המפורטים

בהתאם להערותינו לעיל נבקש להבהיר כי האחוז האמור  נספח א׳ סעיף **
ישמש כבסיס לחישוב התמורה אך ורק ביחס לדגמים 
המוצעים על ידי המשתתף )ולא בעבור רכבים אחרים של 

 כן אנו מבקשים למחוק סעיף זה. ל אותו יצרן(.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נא תקנו את אישור העורך דין בשולי ההצעה כך שיצוין כי  נספח א׳
 החתימות האמורות מחייבות את החברה לצורך הצעה זו. 

בסיפת אישור עו"ד יתווסף 
המשפט "והם מחייבות את 
החברה לכל דבר ועניין בקשר 

 עם הצעה זו"
נא הבהירו האם הזוכה ייבחר על בסיס העלות המשוקללת  נספח א׳

הזולה ביותר בהתאם לכמות הרכבים המפורטת בכתב 
 הכמויות.

ההצעה הזוכה תבחר בהתאם 
 למכרז  11לאמור בסעיף 
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האם נדרש המציע למלא גם את ההצעה בעמ׳  –נא הבהירו  כתב כמויות

 כאשר נדמה כי שניהם 37וגם את כתב הכמויות בעמ׳  35
 זהים לחלוטין בנוסחם.

 יש למלא את שני העמודים. 

כדוגמת: טויוטה נבקש להוסיף דגמים נוספים להצעה  כתב כמויות 
 קורולה, יונדאי איוניק , קיה סיד סטיישן 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז הבנות.-נבקש להוסיף את מחירי היבואן ע״מ למנוע אי 2סעיף  –נספח א' 
נבקש להבהיר כי כלי הרכב יימסרו עם מע' בטיחות  ספורס' חדש ללא מי

 אינטגרלית כפי שמגיעה מהיבואן.
 כמבוקש

השוכרת מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה  ס' חדש ללא מיספור
במכוניות המושכרות לשמור על המכוניות המושכרות בכל 
עת ולנהוג בהן מנהג בעלים השומר על רכושו, להימנע 

התקף במהלך תקופת השכירות ובכלל זה מהפרת כל חוק 
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 

ת התנועה, דמי הטיפול זה, לרבות תשלום הקנס בגין עביר
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 

 ת חילופית בנסיבות סעיף זה.למכוני
 

. אין שינוי במסמכי המכרז
 6הנחיות מפורטות בסעיף 

 להסכם ההתקשרות.

 השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות המשכירה ס' חדש ללא מיספור
, לרבות לעניין ביקורת בטיחות המתחייבות על פי דין

להודיע למשכירה על קיום תקלות, נזקים וותקינות 
, בין מיד עם היוודעםהמושכרות וליקויים במכוניות 

 שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.
 

 כמבוקש

דע את המשכירה בדבר המועדים יהשוכרת מתחייבת לי ס' חדש ללא מיספור
היצרן לביצוע טיפולים שוטפים, בהתאם להנחיות והוראות 

, המושכרות היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניותו/או 
כן לפעול המושכרות ו ולמספר הק"מ שגמאו המכוניות

יובהר כי אי יידוע  .לביצוע טיפולים שוטפים בהן במועדם
המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות 
היבואן על המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מיידיים 

 יםנזקהתשפה את המשכירה בגין כל או עתידיים. השוכרת 
יף כאמור בסע עקב מעשה או מחדל של השוכרת לה מושנגר

 זה לעיל, מייד עם דרישתה הראשונה של המשכירה.
 

כי המכרז. ראו אין שינוי במסמ
להסכם  8.10לסעיף  לעיל תיקון

  .ההתקשרות

מעת המושכרות בדוק את המכוניות רשאית להמשכירה  ס' חדש ללא מיספור
למען  ר תקינותן.ורילעת בתאום מראש עם השוכרת, לב

הסר ספק, יובהר שהאמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותה 
המשכירה בדבר המועדים הבלעדית של השוכרת ליידע את 

 .לביצוע טיפולים שוטפים

 חדש להסכם 8.16 יתווסף סעיף
בדוק רשאית להמשכירה "כך: 

מעת המושכרות את המכוניות 
לעת בתאום מראש עם 

 "ר תקינותןוריהשוכרת, לב
השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל סכום נזק בו תחוייב  ס' חדש ללא מיספור

המשכירה בתובענה שתוגש כנגדה עקב נזקי גוף, בגין 
בתאונת דרכים, המושכרות מעורבות איזו מהמכוניות 

נפגע פיצויים בגין במקרה בו חברת הביטוח לא שילמה ל
נזקי גוף כאמור, עקב מעשה או מחדל השוכרת ו/או מי 

 אין שינוי במסמכי המכרז
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בנגוד לפוליסת בטוח חובה המושכרת מהנוהגים במכונית 
ו/או בנגוד להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

טוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ יב ודתו/או פק 1975-תשל"ה
 .1981-תשמ"אה ,טוחיו/או חוק חוזה ב 1970 -התש"ל

המשכירה תודיע לשוכרת על קבלת כל תביעה ו/או דרישה 
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 

שר או מלהעמיד סיוע כלשהו כאמור וכן תימנע מלהתפ
למגיש 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 להתגונן בפני התביעה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייבת ו/או הדרישה. 
לשתף פעולה עם לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ו השוכרת

לביטול כל דרישה ו/או תביעה  ,במידת הצורךהמשכירה, 
, שעניינן ו/או עילתן, פעולה ו/או המשכירהאשר יוגשו נגד 

 ו/או מי מטעמה. השוכרתמעשה ו/או  מחדל של 
 

השוכרת מתחייבת לקבל לחזקתה חפצים שנמצאו  ס' חדש ללא מיספור
, מיד עם דרישת המשכירה. היה ולא ותהמושכר במכוניות

 7תעשה כן, תהא המשכירה זכאית לעשות בחפצים בתוך 
ימים ממועד הדרישה כראות עיניה, והשוכרת מוותרת על 
כל טענה בגין נזק או הוצאה שיגרמו לה ו/או לצד ג' כלשהו 

 עקב כך.
 

חדש  10.5ראה הערה לגבי סעיף 
 לעיל

, מסכימה בזאת כמפורט לעיל היתיובוימבלי לגרוע מהתחי ס' חדש ללא מיספור
כי בכל מקרה בו יבוטל ההסכם בין הצדדים או  ,השוכרת

עם תום תקופת השכירות, והשוכרת לא תחזיר את 
למשכירה כפי התחייבותה, תהא המושכרות המכוניות 

המושכרות המשכירה רשאית לתפוס את המכוניות 
ולהחזירן לחזקתה, בין בדרך של התנעתן ונסיעה בהן, ובין 

 בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

 שינוי במסמכי המכרזאין 

 השוכרת לא תהא זכאית לעכב תחת ידה את המכוניות ס' חדש ללא מיספור
 , כנגד חוב נטען של המשכירה כלפיה.המושכרות

 

 24.3כמבוקש. יתווסף סעיף 
" על אף חדש בנוסח הבא: 

 24.2-ו 24.1האמור בסעיפים 
השוכרת לא לעיל מובהר כי 

תהא זכאית לעכב תחת ידה את 
, כנגד חוב המושכרות המכוניות

 "נטען של המשכירה כלפיה.
 

האמור  לעיל, הפרת סעיפים שעניינם תשלום דמי על אף  ס' חדש ללא מיספור
השכירות ואמצעי התשלום על ידי השוכרת, במועד, תהווה 
הפרה יסודית של הסכם זה על ידי השוכרת, אשר תאפשר 

שעות מעת שהודיעה על כך לשוכרת  48למשכירה, תוך 
בכתב, לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את המכוניות 

השוכרת, בגינן לא שולמו דמי  המושכרות המוחזקות על ידי
השכירות במועדם. במקרה כאמור, השוכרת מצהירה 
שידוע לה והיא מסכימה לכך שהמשכירה תיכנס לחצריה 

 על מנת לתפוס את המכוניות המושכרות. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של הפרה חוזרת ונשנית 

פעמים, הנוגעת לאי תשלום דמי השכירות  3-של למעלה מ

 אין שינוי במסכי המכרז
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שעות  48ועדם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך תקופת במ
כאמור לעיל, תהא המשכירה זכאית לבטל לאלתר את 
ההסכם, ולשוכרת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד 

 המשכירה בגין הביטול כאמור.
 

נבקש להבהיר כי כלי הרכב יימסרו עם מע' בטיחות  ס' חדש ללא מיספור
 לית כפי שמגיעה מהיבואן.אינטגר

 ראו תיקון לעילכמבוקש. 

 נספח ג'
נבקש להבהיר כי המשכיר לא עורך פוליסת מקיף אלא  1.2

 כיסוי מקיף.
נבקש להבהיר כי אחריות צד ג׳ הינה בגבולות אחריות של 

600,000 ₪. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

כל דין נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: ״ובכפוף ל 1.2
 הוראות ההסכם״לו

 אין שינוי במסמכי המכרז

 נבקש הבהרה מיהו נהג "חסר ותק בנהיגה". 1.2
בנזקי צד שלישי  ₪ 350,000של גבול אחריות נבקש לציין 

 .בשל נזקי רכוש
בנוסף, נבקש לשנות המילים: "מאירוע תאונתי מכל סוג" 

 למילים: "מתאונת דרכים".

 אין שינוי במסמכי המכרז

יר כי המשכיר לא עורך פוליסת מקיף אלא נבקש להבה 1.3
 כיסוי מקיף.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המילים ״מרעידת אדמה ונזקי טבע״, שכן  1.3
אלו סיכונים שאינם נמנים בכיסוי הביטוחי שמספק 

 המשכיר.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף במשפט השלישי אחרי המילים ״על פי כל  1.3
 ״ את המילים: ״ובכפוף להוראות ההסכם״דין

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המשפט השני של הסעיף שמתחיל בשורה  1.3
 השלישית במילים ״ובנוסף לכך״ ועד סוף הסעיף.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק המילה "פרעות", ובנוסף להחריג נזק במרכב  1.3
 תחתון.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש להוסיף נזק ברשלנות. 1.4

 נבקש להוסיף סעיף חדש: )חדש( 1.4
״על אף האמור לעיל, מובהר כי החברה תהיה אחראית 
לנזקים אשר יגרמו מהפרת הוראות הסכם זה ולנזקים 
שיגרמו לגג, לצמיגים ולאביזריהם )לרבות תקרים ושסתום 

ון של המכונית ו/או חוסרים לחץ האוויר( או למרכב התחת
של אביזרים מהמכונית כפי שנמסרו לה והם אינם מכוסים 
בכל דרך שהיא ללא קשר לנסיבות בהן נגרמו או לאחריות 
החברה לנזק, למעט ככל שהנזק נגרם מאירוע תאונתי 
ואותו אירוע תאונתי לא נגרם על ידי החברה ו/או מי 

המשכיר לא  מטעמה כתוצאות מהפרת הסכם זה. כמו כן,
יהיה אחראי לנזקים ו/או לאובדן כלשהו לתכולת המכונית 
ו/או כל רכוש שהיה במכונית או אוחסן בה ו/או נזקים 
תוצאתיים הנובעים מהם, מכל מין וסוג שהוא, והאחריות 

 לכיסוי נזקים אלה תחול על החברה בלבד״
 

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז .₪ 15,000-ף לנבקש לתקן את הסכום המופיע בסעי 1.5

נבקש להוסיף לסוף הסעיף את המשפט: ״ובלבד שמדובר  1.5
 בנושא שהנו באחריות החברה בהתאם להוראות סעיף זה״

 אין שינוי במסמכי המכרז
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נבקש להבהיר שהמשכירה נותנת יצוג משפטי רק בעיניינים  1.5
 של הסבות דוחות.

. 15,000-ל 20,000בנוסף נבקש לשנות את המספר 
 ובאמצעות עו"ד מטעם המשכירה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המילים: ״וזאת אף מעבר לגבולות  1.7
האחריות הנזכרים לעיל״ ולהחליפן במילים: ״והכל בכפוף 

ובהתאם למכוסה על פי הפוליסה  להוראות הסכם זה
 ״התקנית שמספק המשכיר

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק. 1.8

״והכל בכפוף נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא  1.8
ובהתאם למכוסה על פי הפוליסה  להוראות הסכם זה

 ״התקנית שמספק המשכיר

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק את המילה "סמוך" ולרשום "מיד". 1.9

 אין שינוי במסמכי המכרז החליף את המילה ״סמוך״ במילה ״מיד״נבקש ל 1.9

 :"על פי דין" לאחר המילים :להוסיף את המיליםנבקש  1.10
 "באחריותו של המשכיר".

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר כי חובת תשלום השתתפות עצמית תחול אך  1.11
תנהל ורק על מעיינות זיו. אין זה מקובל כי על המשכיר לה

 מול עובדי לקוחותיה. 

 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף: "פלוס מע"מ" לסכומים הנקובים בסעיף  1.11
 זה.

 אין שינוי במסמכי המכרז

השתתפות עצמית על תשלום הוצאות חול תנבקש כי  1.12
 משפטיות בהליכים פליליים.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה. 1.12

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק סעיף זה. 1.13

 אין שינוי במסמכי המכרז נבקש כי תחול השתתפות עצמית במקרים של אבדן/גניבה. 1.14

 נבקש להוסיף את הסעיף הבא: )חדש( 1.14
רכב בתאונת דרכים בה כלי במקרה של גניבה או פגיעה של 

משוויו, על פי חוות  40%על  הרכב ניזוק בשיעור העולהכלי 
)להלן:  הרכבכלי בחר שלא לתקן את  והמשכירדעת שמאי, 

  שתי חלופות כלהלן: מעיינות זיויוצעו ל"אובדן מוחלט"(, 

 רכב חדש ברמה  כלי הזמנת
דומה לרכב הקבוע לתקופת 

בתנאים שיקבעו  חכירה חדשה
 .בין הצדדים

  השלמת יתרת תקופת החכירה
דן מוחלט של הרכב שהוגדר כאב

שווה ערך וברמה באמצעות רכב 
דומה שיוצע ע"י המשכיר 

בהתאם לזמינות כלי הרכב אצל 
המשכיר באותה עת ובאותם 

 .תנאים
בחר שלא לממש אף ת אם מעיינות זיומובהר ומוסכם כי 

אחת מהחלופות האמורות לעיל, תגיע תקופת החכירה בגין 
קרות יום לאחר  21הרכב שהוגדר כאבדן מוחלט לסיומה 

של כלי  האבדן המוחלט והדבר ייחשב החזרה מוקדמת
והתנאים המפורטים בו  להלן 10.3סעיף ל בהתאם הרכב
 .יחולו

 אין שינוי במסמכי המכרז
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 נספח ד' כתב ערבות טיב/ביצוע
נבקש להבהיר שחילוט ערבות יעשה לאחר הסכמת  3

 המשכירה וקבלת פס"ד חלוט כנגדה.
 אין שינוי במסמכי המכרז

נבקש הודעה  –מו כן במקרה של אי עמידה בהתחייבות כ
 בכתב מראש וזמן חסד לתיקון.

 אין שינוי במסמכי המכרז

 


