מכרז מס'  39/2019שרותי אספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי ("המכרז")
(סה"כ  5דפים)
הודעה מס'  1תשובות לשאלות הבהרה
 .1כללי
 .1.1אלא אם יאמר אחרת ,לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז.
 .1.2ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז.
 .1.3השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי אחר שנשלח וישלח (ככל שנשלח וישלח) על ידי החברה במסגרת
המכרז.
 .1.4על המציעים לצרף להצעתם מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים (ככל שמצורפים) אליו ,כשהם חתומים בכל עמוד.
להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו נכון למועד זה אצל החברה:
עמוד
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תשובת

הערה
כללי
החברה לא מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר ,מהי ההצעה מובהר כי החברה תפעל על פי הדין .מעבר
לאמור אין שינוי במסמכי המכרז.
שתתקבל? ע"פ אילו קריטריונים?
נבקש להוסיף את המילים "והכל בכפוף לקבוע בהסכם זה"
נספח א
שימו לב כי תקופת ההסכם הינה לתקופה של  36חודשים מיום מסירת
החזקה ברכב עבור כל רכב בנפרד
לא ברור אם מדובר בתקופת שכירות של רכב
נבקש להוסיף שתקופת השכירות תחל מיום ההודעה שהרכב מוכן
למסירה
נבקש לשנות את הספרה  150ל 90כמקובל בענף
מה יקרה אם יעלו מחירי הרכבים בזמן זה?

אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז.
התקופה תחל עם מועד המסירה של הרכב
המוזמן או של רכב הגישור בהתאם למפורט
בנספח ב'
אין שינוי במשך תוקף ההצעה ,יחד עם זאת,
מובהר כי במידה ובחירת הזוכה תארך
למעלה מ 90-ימים והרי במקרה של עליית
מחירי כלי הרכב לפי מחיר היבואן ,הזוכה
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נבקש שפירעון הערבות יהיה במתן הודעה מראש זמן סביר לפני.
הערבות עד לתוקף 19/9/2020
אי המצאת הערבות תביא לפסילת ההצעה
נבקש למחוק דרישה זו.
יש סתירה עם סעיף  6בעמוד 3
נבקש למחוק את חילוט הערבות -לא מידתי
נבקש כי חילוט הערבות יעשה רק בהוכחת נזק ממשי וישיר שנגרם
לחברה
המחירים יהיו בתוקף לתקופה של ( 180סתירה עם סעיף  6טו ) ימים-
מה יקרה אם יהיו שינוים במחירי הרכבים?
נבקש לשנות ל 90ימים כמקובל בענף
נבקש להבהיר שרכבים שאינם מצוינים בהצעה ,יהיו כפופים למחירי
הזוכה אשר לא תהא חייבת לספקם אלא בהתאם לשק"ד הבלעדי.

יהיה זכאי להצמדת מחירי ההצעה ל60% -
משיעור עליית מחירי הרכב המיובאים.
אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז
אין סתירה .אין שינוי במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז
אין סתירה .אין שינוי במסמכי המכרז.
המחירים צמודים בשיעור של  60%לשיעור
עליית מחירי הרכב המיובאים.
מקובל חלקית.
מחירי הרכבים שאינם מצוינים בהצעה יהיו
בהתאם למחירי הזוכה וחברה לא תהיה
חייבת להזמינם אלא על פי שיקול דעתה
הבלעדי.

נספח ב
א .נבקש לשנות את המספר הנקוב מ 21ל 30ולהכפיף להימצאות
הרכב במלאי היבואן.
ב .נבקש למחוק את המשפט המודגש ולציין כי תקופת
ההתקשרות תחל ביום קבלת הרכב הקבוע.
ג .מרימי שמשות יסופקו רק באם מגיעים כחלק אינטגרלי
מהרכב .במידה ובמהלך תקופת ההסכם יוחלף ספק הדלק,
המשכירה אינה תהא אחראית לביצוע ההחלפה .השינוי יהא
באחריות השוכרת.
א .מקובל
א .בשורה השנייה לאחר המילים  ":משרד התחבורה" נבקש
להוסיף את המילים" :ו/או יצרן הרכב"
ב .מקובל
בתקריה
לכך
המוסמך
ב .השיקול להחלפת צמיג יהיה של הגורם
ג .מקובל
ו/או של נציג המשכירה.
ד .מקובל.
עבודה
ימי
משני
ועד
המ
את
לעדכן
ג .בשורה השביעית נבקש
ה .מקובל למעט מקרים בהם התיקון
ניתן
המשכירה
לאתר
להצטרפות
בכפוף
לשלושה .יצוין כי
גרם ללכלוך הרכב.
יהיה לראות את הרכבים השוהים כבר באותו היום.
ד .יצוין כי אישור הבטיחות לא יהיה חתום על ידי קצין בטיחות.
ה .שורה  -13נבקש למחוק את המשפט .חברתנו אינה מתחייבת
לשטיפת הרכבים.
אין שינוי במסמכי המכרז.
נבקש להוסיף את המילים "ו/או ברשלנות".
א .נבהיר "בהתאם לצורך ,הזוכה"...
א .כתוב "בהתאם לצורך הזוכה" -נבקש להבהיר מתי מדובר
ביחס לאל סעיף הצורך מוגדר
ב .פסקה רביעית -יצוין כי תעריף החילוץ באזורים מרוחקים כגון
בהזמנה.
כביש הערבה ,רמת הגולן וכדומה יהיה כפי תעריף הלילה.
ב .מקובל
א .מקובל
ב .נדחה
ג .מקובל
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ג .בנוסף יובהר כי חילוץ הנדרש כתוצאה מנזק ברשלנות/זדון
יתומחר במלוא העלות (כפי תשלום המשכירה לספק).
ד .יובהר כי התקנת אביזרים תהא כפופה לאישור המשכירה בכתב
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.
א .נבקש למחוק את הסעיף .חשוב להבין שחברתנו פועלת ללא
לאות על מנת להוציא את הרכבים כמה שיותר מהר
מהמוסכים .יכול ויהיו לעיתים עיכובים שאינם באחריות
המשכירה (חלק שנדרש בהובלה אווירית וכדומה) ולכן החלפת
רכב במקרה שכזה תעשה לאחר הסכמת שני הצדדים.
ב .נבקש להבהיר כי המשפט האחרון קרי "החברה יכולה להחליף
הרכב בכלי רכב חדש לתקופה מלאה" מדובר רק במקרה של
גניבה או אובדן וכן בכפוף לפיצוי מוסכם
ג .וכן נבקש הבהרה – מהו רכב קבוע אחר?
נבקש להוסיף -אלא אם קרה נזק בזדון או ברשלנות החברה
נספח ג
נבקש להוסיף עמודה של מחיר קטלוגי לרכבים
סקודה אוקטביה  1.0אמבישן – הופסק יצור הדגם.
נבקש להחליף את דגם האופל קרוסלנד בסקודה סקלה שעולה 117,990
נספח ד -הסכם הליסינג
נא הבהרה מהו סעיף  6להסכם ההתקשרות שאליו מפנה הסעיף
המדד -נבקש להחליף את הנוסח לפי הנוסח הבא" :המדד"  -מדד
המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או
שיתפרסם על ידי גוף רשמי אחר ,שיבוא במקום הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
המדד היסודי"  -המדד האחרון שפורסם לפני מועד מסירת המכונית
לשוכרת
נא הבהרה – כתוב "כמצוין בסעיף  2.1.1לנספח ב'  -חסר סעיף 2.1.1
לנספח ב

ג .אין שינוי במסמכי המכרז.
ד .אין שינוי במסמכי המכרז.
מקובל

א .מקובל חלקית כך שהתקופה תוארך
מ 30-יום ל 60-יום זאת רק במקרים
של רכב הנמצא בתיקון.
ב .אין שינוי במסמכי המכרז.
ג .רכב קבוע אחר הינו רכב חדש הזהה
לרכב המוחלף או רכב אחר שווה
ערך בהסכמת הצדדים.
כאמור במסמכי המכרז
אין שינוי במסמכי המכרז
מקובל
מובהר כי הכוונה לסעיף  4להזמנה.
מקובל חלקית.
תתוקן הגדרת ה"מדד" כמבוקש הגדרת
"המדד היסודי" יוותר ללא שינוי.

כמפורט בסעיף  .2בנספח ב.

נבקש להחליף את הפסקה האחרונה בעניין כבישי האגרה בנוסח להלן :אין שינוי במסמכי המכרז
החברה 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 –
 ,2000לרבות 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
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נבקש להבהיר כי חברתנו אינה מתחשבנת בנוגע לדלק .רכבים ימסרו עם מקובל
עד  1/8מיכל
נבקש להוסיף את הנוסח הבא " :החברה מתחייבת להנחות את מובהר כמבוקש.
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.
נבקש לשנות את הנוסח כדלהלן" :החברה מתחייבת שלא להשאיר את מקובל
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 ,והחברה ו/או המשתמש
במכונית המושכרת ידעו על כך ,או היה עליהם לדעת על כך או
כשמפתחות המכונית המושכרת נותרו בתוכה .פעלה החברה כאמור
לעיל ,הרי שעל אף האמור בהסכם זה ו/או בכל דין ,תישא החברה במלוא
הנזק שיגרם למשכירה ו/או למכוניות המושכרות
נבקש הבהרה על אילו רכבים ושירות מדובר כשמפנים לנספח א? אין במקום נספח א יבוא נספח ב.
נושאים כאלו בנספח
רכבים נוספים הינם כמפורט במסמכי המכרז
"רכבים נוספים"  -האם מדובר בסוגי רכבים שאינם מצוינים בהצעה?
נבקש להבהיר "למען הסר ספק יובהר ,כי למשכירה זכות שלא להיענות לרבות רכבים מהסוגים והדגמים המפורטים
להזמנה כלשהי של החברה ,ככל שההזמנה אינה עונה על צרכיה במכרז ו/או רכבים אחרים המצויים בין
העסקיים ו/או הכלכליים של המשכירה ואינה כדאית עבור המשכירה" הרכבים אותם מציע הספק.
אין שינוי במסמכי המכרז
נבקש לשנות את קנסות היציאה כמקובל בענף
בשנה הראשונה ישולמו  3חודשי שכירות
בשנה השנייה ישולמו  2חודשי שכירות
בשנה השלישית ישולמו  1חודש שכירות .מנגנון זה יחול על רכבים
שעלותם עד  . ₪ 175,000לרכבים שעלותם מעל  ₪ 175,000יתווסף חודש
קנס נוסף למנגנון הנ"ל.
 10%מכלל הצי יוחזר ללא קנס רק אם חלפו  12חודשי שכירות ושעלות
הרכבים לא יהיה מעל . ₪ 175,000
נבקש למחוק את המילים "בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי" ונבקש אין שינוי במסמכי המכרז
להציב תנאים להחזרה
נבקש להוסיף את הנוסח הבא :החברה מתחייבת להחזיר את המכוניות אין שינוי במסמכי המכרז
המושכרות לחזקתה ולשימושה של המשכירה עם סיום השכירות מכל
סיבה שהיא ,לרבות עקב בטול ההסכם ,או עם תום תקופת השכירות,
למעט אם מימשה החברה את האופציה לרכישת המכוניות המושכרות,
כשהן ריקות מכל חפץ השייך לשוכרת ,במצב טוב ותקין ,כפי שקבלה
אותן ,בהתחשב בבלאי עקב שימוש סביר בלבד במכוניות המושכרות .עם
מסירת המכוניות המושכרות לידי המשכירה ייערך טופס החזרת
המכוניות ,כפי שיעודכן על ידי המשכירה מעת לעת ,שיפרט את הנזקים
הבולטים לעין בלבד ,הניתנים לגילוי בבדיקה שטחית על ידי נציג
המשכירה .פירוט נזקים זה אינו ממצה את מכלול הנזקים שעלולים
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להתברר בבדיקת שמאי ,כמפורט להלן ,ומהווה רשימה ראשונית בלבד.
חיוב החברה ייעשה בהתאם לדו"ח נזקים שייערך על ידי שמאי מטעם
המשכירה (להלן" :דוח ההשבה לקדמות").
נבקש להוסיף את הנוסח הבא :עם החזרת מכונית למשכירה ,תיבדק
המכונית על ידי שמאי מטעם המשכירה ,אשר יקבע אם נגרם נזק
למכונית אשר אינו בגדר בלאי סביר בלבד ,וכן יקבע את סכום הנזק ,כפי
שיפורט בדוח השמאי.
מצא השמאי מטעם המשכירה כי נגרם נזק כאמור ,תשלם החברה
למשכירה ,עם דרישתה הראשונה ,את סכום הנזקים כמפורט בדו"ח
השמאי ,עד לגובה דמי ההשתתפות העצמית בגין כל מוקד נזק כפי
שייקבע בדוח השמאי ,עד ל 6 -מוקדי נזק ,בנוסף ,מובהר ,כי ,בכל מקרה,
תישא החברה במלוא עלותם של חוסרים במכונית המושכרת ,ובין היתר
תישא במלוא עלותם של חוסרים במפתח הנוסף ,סמלים ,צלחות נוי
ואביזרים המהווים חלק מהמכונית המושכרת ,הכל בהתאם לקביעת
המשכירה.
נבקש להוסיף את הנוסח הבא :חלקה החברה על חוות דעת השמאי,
ימונה שמאי מוסכם על הצדדים אשר יכריע במחלוקת לאחר שיקבל
לידיו את חוות דעת השמאי ויברר את הטענות השנויות במחלוקת,
לרבות על ידי קבלת הסברים מאת השמאי מטעם המשכירה .אולם
מובהר ,כי המכוניות המושכרות לא תועמדנה לבדיקת השמאי המוסכם.
בהוצאות השמאי המוסכם יישא הצד שגרסתו לא תהא מקובלת על
השמאי המוסכם.

מקובל .יובהר כי תשלום כאמור יהיה רק
ביחס לנזקים שלא טופלו ו/או שולם בגינם
במהלך תקופת השכירות.

מקובל חלקית .יתווסף הנוסח הבא:
חלקה החברה על חוות דעת השמאי ,ימונה
שמאי מוסכם על הצדדים אשר יכריע
במחלוקת לאחר שיקבל לידיו את חוות דעת
השמאי ויברר את הטענות השנויות
במחלוקת ,לרבות על ידי קבלת הסברים
מאת השמאי מטעם המשכירה .החברה
תעמיד את המכוניות המושכרות לבדיקת
השמאי המוסכם אלא במקרים חריגים .ככל
שלא יועמדו המכוניות לבחינת השמאי
המוסכם ,החברה תידרש לשלם 85%
מהסכומים בהם הייתה אמורה לשאת על פי
קביעת השמאי .בהוצאות השמאי המוסכם
יישאו הצדדים במשותף ובחלקים שווים.
נבקש להוסיף את הנוסח הבא :מבלי לגרוע מהתחייבויותיה כמפורט אין שינוי במסמכי המכרז
לעיל ,מסכימה בזאת החברה ,כי בכל מקרה בו יבוטל ההסכם בין
הצדדים או עם תום תקופת השכירות ,והחברה לא תחזיר את המכוניות
המושכרות למשכירה כפי התחייבותה ,תהא המשכירה רשאית לתפוס
את המכוניות המושכרות ולהחזירן לחזקתה ,בין בדרך של התנעתן
ונסיעה בהן ,ובין בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
נבקש להוסיף את הנוסח הבא :החברה מתחייבת לקבל לחזקתה חפצים אין שינוי במסמכי המכרז
שנמצאו במכוניות המושכרות ,מיד עם דרישת המשכירה .היה ולא תעשה
כן ,תהא המשכירה זכאית לעשות בחפצים בתוך  7ימים ממועד הדרישה
כראות עיניה ,והחברה מוותרת על כל טענה בגין נזק או הוצאה שיגרמו
לה ו/או לצד ג' כלשהו עקב כך.
אין שינוי במסמכי המכרז
נבקש לשנות את הסיפרה  0.12לספרה 0.20
מקובל
נבקש לעדכן את הסעיף כי דמי טיפול בהסבת דוחות יהיה  ₪ 25לדוח.
נבקש להוסיף :אלא אם נגרם בזדון או ברשלנות מעובדי החברה או מי מקובל כמבוקש
מטעמה
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סעיף כללי מדיי -נבקש למחוק או לפרט בגין אילו מקרים ונזקים יחול אין שינוי במסמכי המכרז.
מובהר כי המשכיר זה הזוכה.
השיפוי.
שיפוי יעשה בהתאם לפס"ד חלוט כנגד הזוכה ורק לאחר הסכמת הזוכה
לחילוט
האם "המשכיר" הוא הזוכה?
סעיף כללי -נבקש למחוק או לפרט בגין אילו נסיבות נגרם הנזק ו/או אין שינוי במסמכי המכרז.
האובדן כמו כן על מי יחול התשלום
אין שינוי במסמכי המכרז.
נבקש למחוק
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נבקש למחוק את המילים שנגרמו כתוצאה מאירוע תאונתי מכל סוג

אין שינוי במסמכי המכרז.
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נבקש להוסיף נזק ברשלנות
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נבקש למחוק את המילה "סמוך" ולרשום "מיד"

אין שינוי במסמכי המכרז.
במקום המילים "למען הסר זוכה" יבואו
המילים "למען הסר ספק"
אין שינוי במסמכי המכרז.
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נבקש להבהיר ששיפוי יעשה בהתאם לפס"ד חלוט

אין שינוי במסמכי המכרז.
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נבקש למחוק דרישה זו

אין שינוי במסמכי המכרז.
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מקובל

לא ברור מה התשלום בגין השבת הרכב לקדמות
נבקש להחריג חוסרים שימצאו ברכב ובגינם ישולם תשלום ע"פ מחירון
היבואן.
אין שינוי במסמכי המכרז.
נבקש להוסיף נזק ברשלנות
נבקש להוסיף את הנסיבות הבאות האסורות לעשות על ידי משתמש מקובל
הרכב .ככל ויבצע אותם תשא החברה בכל עלויות ו/או הנזקים:
נהיגה על ידי נהג שאינו מורשה לנהוג במכונית המושכרת.
נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג המכונית המושכרת.
נהיגת נהג חדש/צעיר ללא היתר נהיגה כדין
שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת השפעת משקה
אלכוהולי ו/או סם האסור לשימוש על פי כל דין ו/או חומרים מרדימים.
שימוש במכונית המושכרת למטרות בלתי חוקיות.
גרימת נזק למרכב התחתון של המכונית המושכרת ,למעט פגיעה במרכב
תחתון כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה תוך כדי נסיעה על כביש או
דרך סלולה.
הסעת נוסעים בשכר ו/או בתמורה ו/או למטרת רווח.
שימוש במכונית המושכרת לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או
כל חפץ אחר ,למעט אם הותקן בה אביזר מתאים על פי היתר כדין.
שימוש ו/או נהיגה במכונית המושכרת לתחרות ו/או למבחנים ו/או
להוראת נהיגה.
הסעת נוסעים במכונית המושכרת מעבר למורשה על פי חוק ,או העמסת
מטען מעבר למורשה.
נהיגה במכונית המושכרת על דרך שאינה סלולה ו/או שאינה מתאימה

מסיבה אחרת כלשהי לשימוש במכונית המושכרת.
שימוש במכונית המושכרת באלימות ,למטרות פוליטיות לרבות שימוש
באלימות בשם או בקשר עם ארגון כלשהו.
שימוש במכונית המושכרת במקום שביתה ,מהומות ,או פעולת פועלים
שובתים או מושבתים או אנשים הנוטלים חלק בהפרעות עבודה ,אלא
אם נקלעה המכונית המושכרת באקראי לאותו מקום .במקרה כזה,
תפעל השוכרת או מי מהנוהגים במכונית המושכרת ,להרחיקה לאלתר
ממקום האירוע.
צריך להוסיף כותרת של אובדן מוחלט וסעיפים הנוגעים לעניין.
מה יקרה ואין במלאי הזוכה רכב משומש באותו סוג?
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נבקש לפרט את ההפרות היסודית ושאינן יסודיות

נבקש להפוך להדדי
נבקש להוסיף חריגים בהם גילוי המידע הסודי ,לא ייחשב כהפרת
הסכם הסודיות
החריגים הינם:
 .1מידע 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 מכתב התראה לפני ביטול הסכם וכן זמן לתיקון המצב

מקובל חלקית .במידה ויוכח כי אין במלאי
הזוכה רכב משומש מאותו סוג ,בהסכמת
החברה יימסר רכב באותה רמה.
מקובל חלקית.
יתווספו החריגים הבאים לסודיות:
הכלל;
נחלת
שהוא
מידע
.1
 .2מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד
המקבל ללא קשר למידע שנמסר לו במסגרת
הסודיות;
הסכם
 .4מידע שנדרש על פי דין ובלבד שתימסר
הודעה לבעל המידע ותינתן לו הזדמנות
למנוע את חשיפת המידע.
אין שינוי במסמכי המכרז
היסודיות

מפורטות

במפורש
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מצוין סעיף  28.3.3שהינו חסר בהסכם נא הבהרה
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 22נקודה 3

ביטול הסכם יעשה בהודעה בכתב זמן סביר מראש

ההפרות
בהסכם.
במקום הפניה לסעיף  28.3.3תבוא המילה
לעיל
מקובל חלקית .טרם ביטול ההסכם בשל
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 22נקודה 10

נא הבהרה מהו סעיף  -16.1הפניה שגויה
הבהרה -חסר סעיף  6.5המצוין בסעיף
סתירה לגבי הסכום עם סעיף  26עמוד 8

במקום  16.1יבוא 17.3
ימחקו המילים "כאמור בסעיף  6.5לעיל"
הסכום הנכון  60,000ש"ח
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הבהרה -נראה כי סעיף  26לא קשור לעניין
מימוש הערבות ייעשה באישור המשכירה ,בהודעה בכתב זמן סביר
מראש
שוב -נבקש התחייבויות ספציפיות שבגינם תחולט הערבות

אין שינוי במסמכי המכרז

כינוס נכסים ,הסדר עם או לטובת נושים,
עיקולים בהיקף מכביד ,פירוק מסוג
כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר
תשלח הודעה לצד הרלוונטי במסגרתו
תינתן לו שהות בת  7ימים לבטל הליכים
אלו .ככל שלא בוטלו יראו בהודעה
שהודעה בדבר ביטול ההסכם אשר יכול
מיד עם תום שבעת הימים.

נספח ה
1

 48/2014יוחלף ב 39/2019

מספר המכרז שגוי
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מספר המכרז שגוי
36
מבוקש להבהיר שההסכם דל וחסר בהרבה סעיפים חשובים ,נבקש להוסיף ולהשלים מס' סעיפים חשובים :
מקובל
השוכרת תחתום על טופס הזמנת מכונית ,לגבי כל אחת מהמכוניות
שברצונה לשכור מאת המשכירה ,ותציין פרטי מיופה כוחה לקבל בשמה גובה השיפוי (בגובה הכפלה ב 3של דמ"ש)
תקף לכל סוגי הרכבים ללא קשר לעלות.
ועבורה את המכונית ולחתום מטעמה על טופס מסירת המכונית ,כפי
שיעודכן מעת לעת על ידי המשכירה.
אישרה המשכירה את הזמנת השוכרת ,בחתימתה על טופס הזמנת
המכונית ,תזמין ותרכוש המשכירה את המכוניות שהוזמנו על ידי
השוכרת ,בהסתמך על התחייבות השוכרת לשכור את המכוניות (להלן:
"המכוניות המושכרות" או "המכונית המושכרת" ,על פי העניין).
ביטלה השוכרת את הזמנתה לגבי מכונית מהמכוניות המושכרות,
תשפה השוכרת את המשכירה ,עם דרישה ,בגין כל העלויות ו/או
ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו למשכירה עקב בטול ההזמנה כאמור,
לרבות תשלום בגין העמדת מכונית גישור לשוכרת .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,בגין ביטול הזמנת מכוניות שמחירן בטופס הזמנת
המכונית ,כולל מע"מ ,הינו עד  130,000ש"ח ,אשר הינן מכוניות
אוטומטיות ,תשלם השוכרת פיצוי מוסכם בגובה הכפלה ב 3-של סכום
דמי השכירות ,כפי שנקבעו בטופס הזמנת המכונית ,כולל מע"מ.
המשכירה תמסור את המכוניות המושכרות לשוכרת עם שחרורן על ידי
היבואן ,ולאחר שתושלם התקנת המתקונים והאביזרים בהן ,ככל
שניתן במועד המסירה המשוער
מקובל
עם מסירת כל מכונית מושכרת לשוכרת ,תחתום השוכרת בין בעצמה
ובין על ידי מיופה כוחה ,על טופס מסירת המכונית,
השוכרת תבדוק את המכוניות המושכרות עובר למסירתן בפועל
לחזקתה ,ועם מסירתן תחשב השוכרת כמוותרת על כל טענת אי
התאמה ו/או ברירה ,למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר.
מקובל
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.
מקובל חלקית.
מובהר בזאת להסרת הספק ,כי השוכרת מתחייבת להחזיר למשכירה
את המכונית החילופית עם קבלת המכונית המושכרת במקומה הועמדה השוכרת אינה נדרשת להשיב את המכונית
החלופית כאשר מיכל הדלק שלה מכיל את
המכונית החילופית .לא תעשה כן ,תישא השוכרת בכפל דמי השכירות
אותה כמות דלק כפי שנתקבלה מאת
בגין כל יום איחור בהחזרת המכונית החילופית וזאת בנוסף לדמי
המשכירה.
השכירות בגין המכונית המושכרת בגינה הועמדה המכונית החילופית.
בנוסף ,על השוכרת להחזיר למשכירה את המכונית החילופית כאשר
מיכל הדלק שלה מכיל את אותה כמות דלק כפי שנתקבלה מאת
המשכירה

נספח ו

.63

.64

.65

.66

.67
.68

כללי
כללי

.69

כללי

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.
כמה כלי רכב יש כיום בידי חברת יפה נוף.
מהו הק"מ הממוצע של כלי הרכב
האם כלי הרכב מיועדים להנהלה/אנשי שטח – או שהרכבים עומדים
לנסוע בתוך אתרי בניה.

אין שינוי במסמכי המכרז .על כל יום איחור
ישולם הדמ"ש הרגיל הקבוע בחוזה.

לחברה יש צי של כ 30 -רכבים.
על פי הנתונים הקיימים בחברה ,הקמ'
הממוצע של רכבי החברה עומד על כ33 -
אלף קמ' בשנה.
הנהלה

