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 ב' שבט תשע"ה חמישי יום 
 2015ינואר  22 

 
 

 11/14מכרז פומבי מס' 
 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ליסינג תפעולי

 
 1הבהרה מס' 

 

 לכבוד

  11/14 במכרז המשתתפים

 
הבהרות המזמין למסמכי המכרז שבנדון. הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי  להלן

 המכרז. 

 

 www.haganot.co.ilך הבהרות זה, יפרסם המזמין באתר האינטרנט: בבד עם פרסום מסמ בד

)תחת לשונית "מכרזים"( נוסח מעודכן של מסמכי המכרז, כאשר הם כוללים את השינויים 

המפורטים במסמך ההבהרות להלן. מסמכים אלו יחליפו את המסמכים הקיימים ויהיו המסמכים 

המכרז הנוחות יפורסמו אף מסמכי שם ל הצעתו. המחייבים עליהם יחתום המציע ויגישם במסגרת

 בעקוב אחר שינויים אך מובהר כי על הספק לחתום על מסמכי המכרז הנקיים.

 

 
 הסכמה להוות כדי, בשאלה כלשהו לפרט או כלשהי לשאלה החברה של התייחסותה באי אין

 .המכרז תנאי פרשנות את כלשהי בדרך לשנות כדי או, השואל של להנחותיו
 

נפרד מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי -זה ייחשב כחלק בלתי מסמך

 המיועד במקום עמוד כל גבי על המציע בחתימת חתום כשהוא להצעתו רפולצ המציע ועלהמכרז, 

 . לכך

 

 הצעות להציע הזמנה
 תשובות/התייחסות המזמין שאלות/ הבהרות סעיף מספור

 רק מחויבת המשכירה כי מבוקש להבהיר 10 1
 את להוריד מבוקש. בהסכם שכתוב למה

, ועקיף ישיר שירות כל: "כוללים המילים
 מנת על הנדרש, לאו אם ובין ויןמצ אם בין

 "לרבות השירותים את לספק

הבקשה נדחית. יש ליתן כל שירות הנדרש 
על מנת לספק את השירותים שבמסמכי 

 המכרז.

 בוטל.הסעיף  המזמינה.ביוזמת הבהרה  12 2
 יום: "למעט את המילים להוסיף מבוקש 14.5 3

 ".הכיפורים
 . התקבלההבקשה 

. למסמך ה' להזמנה להציע 6ראה סעיף ב'
הבהרות  למסמך 38הבהרה ראה הצעות. 
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  זה.
 המכרז בתנאי שינוי ויהיה ככל כי מבוקש 26 4

 רק להסתפק)לא  בכתב הודעה נקבל
 (.האינטרנט באתר בהודעה

 תישלח הודעה באמצעות דוא"ל.

 המסמכים בין עדיפות סדרי לקבוע מבוקש 28 5
 על גובר)מה  ההסכם על חתימה בטרם

 ?(.מה

 הבקשה נדחית. 

 את האחרונה בשורה הורידל מבוקש 30 6
 טכניות יותוטע בהם לתקן: "או המילים

 ". חשבונאיות/או ו

 הבקשה נדחית. 
 או טכניות בטעויות רק מדוברמודגש כי 
 שכתוב כמו מטיות תארי /חשבונאיות

  ולא בטעויות מהותיות. בסעיף
האם ישנו נוסח נדרש לערבות  .1 31 סעיף 7

 .31 סעיף פ"ע המכרז 

 הבהרה ע"י המזמינה .2

לא מצרפת נוסח ערבות  החברה .1
למכרז. על הערבות לעמוד 

להזמנה. המציע  31בתנאי סעיף 
רשאי להעביר לידי החברה 

לדוא"ל 
sarahm@haganot.co.il  את

וזאת עד  נוסח הערבות לאישור
 .27.01.2014 לתאריך

יף נוספו בשורה השלישית לסע .2
בת פרעון תוך תקופה המילים "

 ".שלא תעלה על ארבעה עשר יום

לדעת מהם התנאים למימוש  מבוקש  32 8
 הערבות.

התנאים למימוש ערבות מפורטים בסעיף 
34. 

מזערי  מוגדר זמן לקבוע מבוקש .1 34 9
 .שימוע קיום על מראש להודעה

מבוקש להיות זכאי להיות  .2
 מיוצג בשימוע.

  .נדחית הבקשה .1

 הבקשה מקובלת. .2

 

: "מידע המיליםאת  הורידל מבוקש 34.3 10
 ".מוטעה

 הבקשה נדחית.

11 
 

 בוטל. 34.4סעיף  .34.4מבוקש ביטול סעיף  34.4

לקבל התראה בכתב של  מבוקש .1 38 12
 יום, בטרם מימוש הערבות. 14

 
 תיקון ע"י המזמינה .2

 
 

 .נדחית הבקשה .1

נמחקה המילה "ערבויות"  .2
 .38עיף סבשורה השלישית ל

 

13 40.1-
40.2 

האם על העותק השני להיות: "עותק 
עותק "מקורי" / "עותק נאמן למקור" / 

 מצולם" ?

 מספיק עותק מצולם.

mailto:sarahm@haganot.co.il
mailto:sarahm@haganot.co.il
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לרבות בדוא"ל  בכתב הודעה לקבל מבוקש 41 14
 .על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות

 הבקשה התקבלה.

 עד הוא ההצעה תוקף האם .1 42 15
 נוספים יום 30+  25.4.15 ליום

 74)סעיף  הזכייה הודעת לאחר
 (.להצעה

לרבות  בכתב דרישה תמבוקש .2
 תוקף הארכת לעניין דוא"ל

 .ההצעה

תוקף ההצעה הוא כמפורט  .1
להזמנה להציע הצעות  42בסעיף 

להזמנה  32אשר מפנה לסעיף 
להזמנה  74להציע הצעות. סעיף 

להציע הצעות אינו מאריך את 
 המועדים.

 התקבלה.הבקשה  .2

 מראש הודעה לקבל מבוקש .1 47.1 16
 .השימוע בטרם

 מיוצגים להיות הזכות מבוקשת .2
 "ד.עו ידי על

 

 תיתווספנה 47.1 סעיף בסיפת .1
)המציע יקבל התראה " המלים: 

בטרם עריכת לפחות ימים  3של 
 שימוע(;"

 מקובל. .2

 עודכן.הסעיף  ביוזמת המזמינה.הבהרה  66 17
 אפשרות יש סיבות מאילו הבהרה תמבוקש 76 18

 ?חתימתו לאחר ההסכם לבטל
המפורטים בהסכם ובהוראות כל מנימוקים 

 דין.
 הקשורים"הגופים  הכוונה מה .1 80 19

 "? אליה
 המשכירה כי להבהיר מבוקש .2

 שירותים ליתן מחויבת תהא לא
 .בהסכם נוספים על האמור

המילים  "וכן הגופים הקשורים  .1
 אליה" נמחקו.

 סיפת הסעיף השתנתה כלהלן: .2
תהא רשאית לנהל עם  המזמינה"

 בלתלקומתן -הזוכה משא
 האמור על נוספים שירותים

 להסכמת בכפוף בהסכם
 ."הצדדים

 -ל"  נכון לא"ממידע  לשנות מבוקש 81 20
 ".מהותי"למידע 

 הבקשה נדחית.

 מידע מסר/או ו נכון"מידע  לשנות מבוקש 83 21
 -ל"  מטעה מידע מסר/או ו בלבד חלקי

 ".מהותי"למידע 

 הבקשה נדחית

 קשר ללא אחרות בהצעות לעיין ניתן האם 85 22
 ? משפטי להליך

 רוצה אינה שהמשכירה לציין צורך יש האם
 מסחרי)סוד  בהצעה מסוים חלק לגלות
 (?"בוכיוצ

עיון בהצעות אחרות יתאפשר בהתאם 
לתקנות חובת המכרזים ככל שיתבקש עיון 
בהצעה של מציע במכרז רשאית וועדת 
המכרזים לפנות לאותו מציע לקבלת עמדתו 

לסודות מסחריים/מקצועיים בהצעתו באשר 
כאשר שיקול הדעת הסופי בנושא זה הינו 

 של וועדת המכרזים.
"מידע"  המילה לאחר השנייה בשורה 87 23

 "מהותי". המילה את להוסיף מבוקש
 הבקשה נדחית.
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 טופס הגשת הצעה -מסמך ב' -הזמנה להציע הצעות

" וסוג מין"מכל  המילים במקום 6 שורה 7 24
 "מהותית". המילה את לרשום מבוקש

 הבקשה נדחית.

 7הבקשה התקבלה. תתקבל התראה של  .בכתב התראה לקבל מבוקש 9 25
 . במזמינהימים מיום קבלת ההחלטה 

 להזמנה להציע הצעות. 42סעיף  ?מדובר 42 סעיף לאיזה הבהרה מבוקש 10 26

 נספח שירותים -ה'מסמך  -הזמנה להציע הצעות

 ניתן לא מהדגמים בחלק כי להבהיר מבוקש 4' א 27
 .אורות בקרת להתקין יהיה

 

 :התוווסף המשפט להלן לסיפת הסעיף
להנחת דעתו של  יוכח אשר ברכבים למעט" 

 "זאת להתקין ניתן לא כימנהל ההסכם 

 7א'  28

 

 .נההבהרה מטעם המזמי
 

" דיבוריתהמילה "מובנית" לאחר המילה "
הדיבורית הינה נמחקת. מודגש כי ככל ש

חלק אינטגרלי ממפרט דגם הרכב שהוזמן, 
ברכב הנידרש שככל ו , הרי שכך יסופק הרכב

אין דיבורית )בהתאם למפרט( על הספק 
להתקין דיבורית טרם מסירת הרכב 

 .למזמינה
מבוקש להתקין ברכבים שאינם מגיעים עם  10' א 29

מצלמה אחורית )בכפוף למפרט שלהם( 
 .רוורס" ני"חייש

 הבקשה נדחית.

כי ההפניה לאתר האינטרנט של מבוקש  רבתי 'א 30
היבואן בכל הקשור למפרט הרכב לא תחול 
על מפרט מועשר שיציע היבואן למשך זמן 

 לקהל הרחב )למגזר הפרטי(.מוגבל 

 הבקשה התקבלה.

שחיוב בגין צבע מטאלי יהיה על  מבוקש .11'א 31
א ול היבואן הזמנת בטופסבסיס הרשום 

 ע"פ אתר האינטרנט של היבואן.

 הבקשה התקבלה. 

מבוקש כי המעקב אחר הנסועה  .1 1.1' ב 32
של כלי הרכב יתבצע על ידי 

 המזמינה. 

מבוקש להאריך את זמן  .2
יקונים וכן לבטל את השלמת הת

 הסנקציות בגינם.

 .התקבלה הבקשה .1

 וחלפה ותהאה 1.1' ב סעיףרישת 
 :כלהלן

 תדאג המזמינה. שוטפים טיפולים"
 הרכב כלי של הנסועה אחר למעקב

 שוטפים לטיפולים להכניסם בכדי
 ; הנידרש במועד

' בהבקשה התקבלה. סיפת סעיף  .2
 כלהלן הוחלפה ותהא 1.1

מכל סוג שהוא ומכל  תיקונים"
סיבה שהיא למעט בגין שימוש 
ברכב בניגוד לתנאי ההסכם; 
תיקון מכל סוג שהוא יושלם תוך 

ימי עבודה לכל היותר למעט  14
אם יאושר אחרת ע"י מנהל 

, , אשר לא יסרב לבקשהההסכם
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 ."אלא מסיבות סבירות

 1.2ב'   33
 

 

 ומים שמן מילוי כי להבהיר מבוקש
 של השוטפים הטיפולים במסגרת מתבצעים

 .הרכב
כמו כן, מבוקש כי ייבדק ע"י המחזיק ברכב 

 מעת לעת.

 הבקשה התקבלה. 
 

 בדיקת+  חורף שבדיקות להבהיר מבוקש 1.3 'ב 34
 ישראל מדינת חוקי אם רק יעשו חותבטי

 .זאת ידרשו

 הבקשה התקבלה.

 
 

 וצמיגים מצבר החלפת האם .1 1.4' ב 35
 מכל סיבה שהיא?  חלה

 
: המילים את להוריד מבוקש .2

 הפרה הינו זה סעיף"הפרת 
 ...". יסודית

סעיף שונה. החלפת מצבר ה .1
בלאי סביר.  בעקוצמיגים תהיה 

החלפת צמיגים עקב נזק שאינו 
תהיה כרוכה סביר נובע מבלאי 

 בתשלום ע"י המזמינה.

 הבקשה התקבלה.  .2

 
טיפולים/תיקונים במוסכים לאשר   מבוקש 1.5' ב 36

 משרד התחבורה. מורשי
 הבקשה התקבלה.

 הרכב איסוף כי להבהיר מבוקש .1 4 37
 נעשה התחזוקה שירותי לצורך

 ולא צההק משתמש מול בתאום
להגביל את איסוף הרכב  "עד 

 ".בבוקר 09:00

 החזרת מועד את לשנות מבוקש .2
 .17:00 לשעה עד הרכב

 הבקשה התקבלה. .1

 הבקשה התקבלה. .2

  
 

 יינתנו לא כי להבהיר מבוקש .1 6' ב 38
  ים.כיפורה ביום שירותים

ות זמן תגובה לשנ וקשמב .2
שלוש ובאיזור ים משעתיים ל

ת המלח, כביש הערבה ורמ
 .ארבע שעותמשלוש  ל הגולן

בשורה  הבקשה התקבלה. .1

השלישית לסעיף, התווספו 

למעט ביום המילים "

 ".הכיפורים

 הבקשה התקבלה. .2

את הסעיף כך שאת הרכבים תקן ל וקשמב 7' ב 39
ע"י ואת הנהגים יחלצו בין  גררה רויגר

 ובין באמצעות אספקת רכב חלופי.הספק 

 הבקשה התקבלה.
 

 : להוסיף מבוקש 1ג 40
שלם את הקנסות ת מזמינהה" .1

הנקובים בדו"חות חניה ו/או 
לכלי דו"חות אחרים ביחס 

ין בהם, וכן , במועד המצוהרכב

 .2'ז סעיף ראה .1

 הבקשה התקבלה. .2
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תחתום על הסכמה בדבר הסבת 
הדו"חות וכתבי האישום על 

 ."שמה

 
תשתף פעולה עם  המזמינה" .2

ככל שידרש לצורך  ציעהמ
כתבי האישום /הסבת הדוחו"ת

 הופעת לרבותכאמור על שמה, 
 בבתי מטעמה המשתמשים

 ."משפט

 

ימי  14 -ימים ל 10 -לשנות מ קשומב 1ג'  41
 . עסקים

 למזמינה יעביר המציעששונה כך  הסעיף
 דרישותאו פעם בחודש את כל הדוחות 

 .באותו החודששהתקבלו  תשלום

 50להוסיף חיוב דמי טיפול בסך של  קשומב 3ג'  42
 כולל מע"מ לדו"ח/קנס ₪ 

 הבקשה נדחית.

 הסעיף בוטל. .את הסעיף בטלל וקשמב 3ה'  43

 הבקשה נדחית. .את הסעיף בטלקש לומב  4ה'  44

 מזמינהה באחריות כי להבהיר מבוקש ו 45
, ברכב ימושהש בגמר האביזרים את להסיר

 כתוצאה הרכב לכלי נזק וייגרם במידה וכי
 תישא, אחר או כזה אביזר מפירוק

 .הנזק בעלות מזמינהה

השלישית ורה בש .חלקית הבקשה התקבלה
בהתאם  דיבורית תותקן" התווסף המשפט

הספק ככל שתינתנה וככל להוראות 
כך, לא יהא המציע זכאי לפיצוי שהותקנה 

ככל שפורקה באופן מקצועי. לאחר פירוקה, 
בכל נזק הנובע מהתקנה אחרת תישא 

  ".בכפוף להוכחתו קוןהמזמינה בעלות התי
 

 
להוסיף התחייבות לשלם עבור  מבוקש ז 46

 .אגרה י/נתיביכביש
 הבקשה התקבלה.

 

 הצעה כספית -מסמך ו' -הזמנה להציע הצעות
 הצעת 47

 מחיר
 כל ליד עדכני יבואן מחירון לציין מבוקש

 מבוקש. דגם
  הבקשה נדחית.

נסועה מבקשים הבהרה לתשלום בגין   48
 חריגה.

 10.7סעיף ב נסועה חריגה מופיעתשלום בגין 
 .להסכם

 הצעה 49
 -כספית
 'ו מסמך

 השבה שביטול להבהיר מבוקש .1
 .חוסרים כולל אינו לקדמות

 זכות למתן שבקשה מבוקש .2
/צעיר חדש נהג של לנהיגה

 בטרם. ובכתב מראש תהא
 .ורכב רכב כל הזמנת

 הסעיף לסיפתהתקבלה.  הבקשה .1
למעט בגין התווספו המילים "

  לאחר הוכחתם" חוסרים

 5.5.2 סעיף ראה צעיר נהג לעניין .2
ודעה תהא הבכל מקרה .להסכם

טרם הנהיגה על מראש ובכתב 
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 חתימת המציע: ______________

 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

 אך לאידי נהג צעיר/חדש, 
 . הזמנת הרכב בהכרח טרם 

 

 מסמך ח' -הסכם
 28 בסעיף האמור את סותר זה סעיף 1.2 50

 .הבהרה תמבוקש -הצעות להציע להזמנה
 בוטל. 1.2סעיף 

51 2.2 
 הגדרת

"כלי 
 "רכב

"המפורטים  להוסיף מבוקש .1
 למסמכי שצורפה בטבלה

 ."מכרז

 .חברההבהרה ביוזמת ה .1

הבקשה נדחית. החברה רשאית  .1
להזמין כלי רכב שאינם מופיעים 
במסמך ו' להזמנה להציע הצעות 

 להסכם. 5.4.3כמפורט בסעיף 

 

 :כלהלן ויהיה יוחלף 5.4.3 סעיף .2

יפסק יצורו של אחד והיה "
הדגמים המפורטים בנספח ג' 

מובהר )חדש דגם ובמקומו יקבע 
ב דגם ששל דגם לא יח יפטפייס ל כי 

 דגמים תדרוש שהחברהאו ( חדש
 ניתן, 'ג בנספח מופיעים שאינם

 בין שיוסכם ככל להוסיפם יהיה
 "שיסוכמו ובתנאים הצדדים

יהיה לשאת  חברההכי על  להוסיף מבוקש 3.7 52
ל מס/ אגרה וכיוצא בזה החלים בתשלום כ

 .השימוש ברכבעל מטבעם 

הבקשה התקבלה. לסיפת הסעיף יתווסף 
תישא בתשלום  חברההמובהר כי המשפט "

מס/ אגרה וכיוצא בזה החלים מטבעם על כל 
 השימוש ברכב להבדיל מהבעלות עליו."

 מחויבת תהא ספקה כי להבהיר מבוקש 3.9 53
 .בטבלה המצוינים הרכבים את רק לספק

המזמינה תוכל  להסכם. 5.4.3ראה סעיף 
נמצאים בטבלה אינם להזמין רכבים אשר 

 בכפוף להסכמה בין הצדדים.
 אינה השירותים נספח -'ב לנספח הההפני 5.1 54

 .הבהרה תמבוקש -נכונה
 להסכם. 1.3ראה סעיף ההפניה נכונה. 

הבהרה מה הכוונה "דגם שאושר  תמבוקש 5.4.1 55
 .רה"על ידי החב

 5.4.3לדגם שנבחר מכח סעיף הכוונה 
 .51להסכם. ראה הבהרה מס' 

 תוקן בהתאם. 5.4.1סעיף 
 

 .5.4.2סעיף  בטלל מבוקש .1 5.4.2 56

 ה.חברהבהרה ביוזמת ה .2

 5.4.2סעיף . הבקשה התקבלה .1
 בוטל.

 
 תוקן בהתאם לבקשה 10.5סעיף  .2

 ויהיה כלהלן:

התמורה עבור דגם שמחיר "
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 חתימת המציע: ______________

 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

המחירון של היבואן עבורו השתנה 

ביחס למחירו בעת הגשת ההצעה 

 תהיה:

 יבואןהפרש בין מחירון הה

התקף נכון ליום הגשת ההצעה 

ביצוע  יוםלבין מחירון היבואן ב

 התמורה, Y=הזמנת הרכב 

המקורית או התמורה לדגם 

 X המקורי=

 X+Y/36   :התמורה

 יפחת היבואןמחירון מחיר היה ו

 תופעל הנוסחה הנ״ל בהתאמה. -

במהלך  האמור לא יחולהמנגנון 

חצי השנה הראשונה ממועד 

הגשת ההצעות גם אם במהלך 

תקופה זו יחול שינוי המחיר 

 "מחירון היבואן.

 בו רהלמק התייחסות תמבוקש .1 5.4.4 57
 מצוי אינו המוזמן הרכבכלי 

 .היבואן במלאי

 למועד התייחסות מבוקשת .2
  .החברה ידי על הרכב קבלת

זמן האספקה  את לשנות מבוקש .3
 .עבודה ימי 21-ל יום 30 -מ

 נוספה התייחסות בגוף הסעיף. .1

 נוספה התייחסות בגוף הסעיף. .2

 התקבלה. הבקשה .3

 

 מילהב"זהה"  המילההחליף את ל מבוקש 5.4.7 58
 "דומה".

  .התקבלההבקשה 

 
 תקופת ההתקשרות תהא שתחילת וקשבמ 5.4.8 59

 ולא שהוזמן החדש הרכב מסירת מיום
 .הגישור רכב מסירת מיום

 

 הבקשה התקבלה. 

 תוריד לא הסעיף מחיקת. בוטל הסעיף .זה סעיף בטלל מבוקש 5.4.9 60
 מדרישות אחת לכל באשר המציע מאחריות

 .נספחיהם על וההסכם ההזמנה
לשנות סעיף זה כך שבמקרה והגיע  מבוקש 5.4.12 61

רכב בעל ליקויים מהותיים,  חברההלרשות 
 תיקוניםאת הרכב לצורך  יקח הספק

 ה התקבלה.הבקש
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 חתימת המציע: ______________

 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

 .התיקון בגמר" חברה"ל הרכב את חזיריו
 

שטחים שהכניסה אליהם  להחריג מבוקש 5.5.1 62
אסורה ע"י כוחות הביטחון של מדינת 

 ישראל.

 הבקשה התקבלה. 

ספק יעמיד ההסעיף הוחלף ויהיה כלהלן : "
את כלי הרכב המוזמנים לצרכים 

יים של החברה ו/או פרטיים ועסק
עובדיה ברחבי הארץ, במשך כל תקופת 
השכירות, למעט בשטחים שבשליטת 
הרשות הפלשתינית בהתאם להסכמים 
בינלאומיים שישראל צד להם, או 
שטחים שהכניסה לישראלים נאסרה 
אליהם בהתאם לצו מוסמך של כוחות 
הביטחון, ולתקופה בה נאסרה הכניסה 

 "כאמור.

 של ההוראות שכל להבהיר מבוקש 5.6.5 63
 זה הסכם על יחולו התיקנית הפוליסה

 .המכרז במסמכי הקבוע לרבות

 הבקשה נדחית.

 נגרם האמור אם"אלא  להוסיף מבוקש 5.7.2 64
 בפוליסה המנויים מהחריגים כתוצאה

 ".קניתהת

והכל לסיפת הסעיף התווספו המילים "
 "בפרק השיפוי והביטוח בכפוף לאמור

 יבוא" עבודה ימי"שני  במקום .1 5.7.3.2 65
 ".שעות 24"תוך 

לשם קבלת רכב  כי מבוקש .2
 מידית יועבר"ח הדוחליפי 
 המוקד נציג מול טלפונית

ויהווה חלופה עד למועד הגשת 
 הדו"ח בכתב.

 .נדחית הבקשה .1

התווספו . 5.7.3.1סעיף לסיפת  .2
ולמסור את כל הנידרש " המילים

עד למילוי  לשם קבלת רכב חלופי
 " .5.7.3.2 הדו"ח כמפורט בסעיף

 שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.
 

 ".ספקה למלאי"בכפוף  להוסיף יש. 1 5.7.4 66
 ויחולו שבמקרה להבהיר מבוקש. 2

 יסופק לא, התיקנית הפוליסה של החריגים
 .חלופי רכב

 ה.חבר. הבהרה ביוזמת ה3

 . הבקשה נדחית.1
 . הבקשה נדחית.2
 יוחלף ויהיה כלהלן: 5.7.4סעיף . 3
 כלי יצאו כאמור תאונה היה ובעקבות"

ע"י  יילקחו או/ו שימוש מכלל הרכב
 רכב לחברה לטיפול, יספק הספק הספק

 עבר התאונה."ש רכבה יכלדומה ל חלופי
במילה  "מזמינה"המילה תוחלף  .חברהביוזמת ההבהרה  5.8.1 67

 ."חברה"

 .  החברידי ה עדכון הסעיף על 5.9.4 68
 

 החזרת לאחרלהלן הנוסח המעודכן: "

 ספקהיהא  הספק ידי על הרכב כלי

 והוצאה נזק, קנס לכל בלעדית אחראי
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 חתימת המציע: ______________

 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

 המוחזר הרכב כלי בגין שיחולו אחרת

 ".מועד החזרת הרכב לאחרושנעשו 

 

 :כלהלן תוקן ויהיהסעיף ה ה.חברעדכון הסעיף מטעם ה 5.9.5 69
 כלי החזרת ועדמ לאחר ימים 10 עד"

 לגבי סופית התחשבנות הרכב, תיערך
 "שהוחזר הרכב כלי

 בוטלו. 5.9.5.2וסעיף  5.9.5.1סעיף 
  הבהרה ביוזמת המזמינה.  6.1 70

 
 

 :יוחלף ויהיה כלהלן 6.1סעיף 
 מיום החל הינה התקשרות, תקופת"

חתימת ההסכם על ידי החברה ועד תום 

 )חודשים ושישה םשלושי( חודשים 36
ממועד אספקת כל אחד מכלי הרכב 

)להלן: במסגרת ההתקשרות שהוזמנו 
 "."(ההתקשרות תקופת"

 
 שיקול פי: "על המילים את החליףל מבוקש 6.2 71

 להסכמת: "ובכפוף במילים" הבלעדי דעתה
  ".החברה

 

 .בוטל 6.2סעיף 
 

ימחקו המלים "לרבות תקופת  5.2בסעיף 
 ("ההארכה )ככל שתחול

 הסעיף  בוטל. . זה סעיף בטלל מבוקש 8 72
להבהיר שביטול ההסכם ככל  מבוקש 9 73

יהיה רלוונטי רק לגבי  –שיהיה מקרה כזה 
הרכב שלגביו בוצעה הפרה יסודית ולא 

 תוקנה.

 הבקשה נדחית.

 את השלישית בשורה הורידל מבוקש 9.1 74
 "לפירוק בקשה נגדו: "שהוגשה המילים

  .התקבלההבקשה 

 הבקשה נדחית. לבטל סעיף זה. מבוקש 9.3 75
 הסעיף בוטל. נבקש לבטל את הסעיף. 9.5 76
 לתשלום תשלוםה שיטתאת  לשנות מבוקש 10.3 77

 ניתנים בו החודש עבור חודש בתחילת
 .השירותים

 הבקשה התקבלה.
 

כתובות  2לעניין משלוח חשבוניות ל  10.3 78
להבהיר כי חשבונית מקור  מבוקש -דוא"ל

ל אחת שתבחרו. "אאחת תישלח לכתובת דו
יה יישלח העתק ילכתובת הדוא"ל השנ

 חשבונית.

שלוח בפעם אחת את החשבונית לשתי ניתן ל
 במקביל.דוא"ל  כתובות

 חישוב אופן שינוי מבוקש .1 10.7 79
חישוב ראשון  .העודפת הנסיעה

עם סיום שלוש שנים לרכבים 
שהוזמנו תוך שלושה חודשים 
ממועד חתימת ההסכם, לאחר 
מכן בתום כל שנה קלנדארית 

הבקשה התקבלה. ראה . 1
 שינויים בגוף הסעיף. 

התווסף  10.7בסיפת סעיף . 2
נסועה מובהר כי המשפט "

ברכבים חלופיים ורכבי גישור 
נסועה לא תחושב לצורך חישוב 
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 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

 לכלל כלי הרכב שחברה.

 ה.חברהבהרה ביוזמת ה .2

 "חריגה

שהעסקה תהא צמודה למדד  מבוקש 10.8 80
 המחירים באופן חודשי.

 הבקשה התקבלה. 

 התנאים מהם לדעת מבוקש .1 11 81
 .הביצוע ערבות למימוש

 ביוזמת החברה.הבהרה   .2

 הסעיף בוטל. .1

 בוטל. -נספח ד':.1.3סעיף  .2

 יוחלף ויהיה כלהלן: 12.2סעיף   מתייחס הסעיף."ט שכ איזהבוקש לדעת למ 12.2 82
ישלם עבור עצמו את תשלומי מס  ספקה"

ההכנסה והביטוח וכל מס ו/או תשלום 
שיגיע ממנו עקב ביצוע ההתחייבויות או 

 ."עקב ההכנסות
 בשל חל האמור אם: "אלא להוסיףמבוקש  12.4 83

 מי או חברהה של מחדל או מעשה
 ".מטעמה

 הבקשה נדחית.

 הסעיף בוטל. .בטל את הסעיףל מבוקש 12.5 84
 פי"על  המילים את הורידל מבוקש. 1 12.6 85

  ."ראשונה דרישה
 
 .בתביעה להתגונן מבוקש לאפשר למציע. 2

 הבקשה התקבלה.. 1
. הבקשה התקבלה. לסיפת הסעיף יתווספו 2

החברה תעדכן את הספק בדבר המילים "
אפשר לספק תתביעה כאמור והגשת 

 ".להתגונן מפניה לרבות בשמו של המזמין
 

  לעניין ביטוח מקיף לרבות צד ג' 14 86

 מבוקש לאפשר כיסוי ביטוחי בדרך של
 .ביטוח עצמי

 הבקשה התקבלה.

 

 500,000 -ל הנזק את סכום להפחיתמבוקש  14.2 87
 .₪ 

 

 

 הבקשה נדחית.

להחריג כיסוי לנזקי מרכב תחתון  מבוקש  14.2 88
לנסיעה בדרך שתואמת את סוג הרכב 

 בלבד. 

 14.2לסיפת סעיף הבקשה התקבלה. 
התווסף המשפט "ולמעט נזקים בגין מרכב 

אינה נסיעה בדרך שתחתון הנובעים מ
ואשר על הספק יהיה רכב תואמת את סוג ה

 הנטל להוכיח טענתו" 

 הקבועים לחריגים בהתאם: "ו/או להוסיף 14.3 89
 ".התקנית בפוליסה

 הבקשה נדחית.

 הבקשה התקבלה. .1להגדיר סכום לצורך  מבוקש .1 14.6 90
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 הממשלתית  החברה
 ים המלח בע"מלהגנות 

 

  .הגנה משפטית

 םירועיא להחריג מבוקש .2
פליליים ששם לא ניתן כיסוי 

 בגין שירותי הגנה משפטית.

 הבקשה נדחית.  .2

את הדרישה בסעיף לביטוח  בטלמבוקש ל 14.8 91
הנ"ל  –לנזקי גוף שאינם מכוסים בחובה 

אסור ע"פ המפקח על הביטוח )תקנות 
סעיף  2תקנה  -הביטוח ע"פ עסקי הביטוח 

4 ) 

הבקשה נדחית. מדובר בסעיף אחריות ולא 
 בסעיף ביטוחי. 

 הקבועים לחריגים בהתאם: "ו/או להוסיף 14.9 92
 ".התקנית בפוליסה

לסיפת הסעיף יתווספו הבקשה התקבלה. 
ו/או בהתאם לחריגים הקבועים "המילים 

 "בפוליסה התיקנית.
 

 מעשה בשל חל האמור אם: "אלא להוסיף 15.1 93
 ".מטעמה מי או השוכרת של מחדל או

 הבקשה נדחית.
 

 רק יהא/שיפוי שפיצוי להבהיר מבוקש 15.2 94
 עליו הוגש שלא חלוט"ד פס קבלת לאחר
 להתגונן הזכות ספקל ושניתנה ערעור

 לקבל מבלי תתפשר לא חברהה וכי בתביעה
 .ספקה של ובכתב מראש ואישור את

עיף לסיפת הסהבקשה התקבלה חלקית. 
החברה תאפשר לספק "יתווספו המילים 

 "להתגונן ע"י הודעה בכתב על הליך כאמור.
 

 החברה באחריות כי להוסיף מבוקש 15.3 95
 נזק לה נגרם כי ובמפורט בכתב להוכיח

 של  מקצועית/מחדל/הזנחה שגיאה עקב
 .הספק

ובלבד "לסיפת הסעיף יתווספו המילים 

 המקצועית השגיאהאת  הפירט חברהשה

 " הזנחה האמורים./או המחדל והאו ו/

 הסעיף בוטל. . זה סעיף בטלל מבוקש 15.6 96

 .ל סעיף זהמבוקש לבט. 1 15.7 97

 .חברהה. הבהרה ביוזמת 2

 הבקשה נדחית. . 1

 " בשורה השנייה.. הוספת המילה "לרבות2

 

 

מבוקש לקבל את אישור הספק להסבת  16.1 98
  ההסכם מראש ובכתב.

 הבקשה התקבלה.

רשאי להמחות את  מבוקש כי הספק יהא 16.2 99
זה, כולן או פי הסכם  לע ובויותיייחהת

 .,  לאחר/יםחלקן

 

הסכמת החברה להבקשה התקבלה בכפוף 
לא תתנגד אלא היא , אשר לכך מראש ובכתב

  מסיבות חריגות בלבד.

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  -נספח ו' -הסכם

 הבקשה התקבלה.  .לשנות מבוקש -רלוונטי לא נוסח 1 100
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 נוספות:ת הבהרושאלות/בקשות 

מה קורה במקרה בו מוחרם הרכב עקב   101
 עבירת תנועה?

 לן:. כלה5.6.7התווסף סעיף 
"במקרה של החרמת הרכב עקב עבירת 

שהחברה תחליט שהיא  ככלותנועה 
הרכב  עלמעוניינת ברכב חלופי היא תשלם 

 ".שהוחרם הרכב עבור בנוסףוהחלופי 
מתחייבת להודיע למשכירה בתוך  השוכרת  102

זמן סביר אודות כל הליך משפטי בו 
מעורבות המכוניות המושכרות, ולהודיע 

אים שהמכוניות המושכרות לגורם המת
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 

 הנוגע בכל היתרלפגוע במשכירה ובין 
 והשימוש ותהמושכר המכוניות להשכרת

 .בהם

 . כלהלן:5.6.6התווסף סעיף 
 חברהככל שתהיינה תביעות שלדעת ה"

 "החברה לספק. ןקשורות בספק תודיע עליה
 

מבוקש להחריג את אחריות הספק לנזק או   103
, סחורה או כסף ציוד ,חפצים גניבה של

ברכב בעת קרות תאונה או גניבה או  ושהי
חלק אינטגרלי  , למעט ציוד שהינופריצה

או מערכות או ציוד שהותקן מהרכב 
ו' למסמך ה' להזמנה להציע  במסגרת סעיף

 ., דיבורית ודלקןהצעות

 15.9תווסף סעיף ה .הבקשה התקבלה
 להסכם.

שפה את הספק בגין ת החברהמבוקש כי   104
נזק בו יחויב הספק בתובענה שתוגש כנגדו 
עקב נזקי גוף, בגין מעורבות איזה מכלי 
הרכב בתאונת דרכים, במקרה בו חברת 
הביטוח לא שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי 

 חברהגוף כאמור, עקב מעשה או מחדל ה
ו/או מי מהנוהגים במכונית המושכרת 

ה ו/או בנגוד בנגוד לפוליסת בטוח חוב
להוראות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות 

ו/או פקודת ביטוח  1975-דרכים תשל"ה
ו/או  1970 -רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל

  .1981-חוק חוזה ביטוח, התשמ"א
על קבלת כל תביעה  חברההספק יודיע ל

ו/או דרישה בגינה יחויב הספק, יעביר 
 ה את כל החומר הרלבנטי בקשר עםחברל

כל תביעה ו/או דרישה כאמור, שהתקבל 
ה. הספק חבראצלו, וישתף פעולה עם ה

להתגונן בפני התביעה ו/או  חברהיאפשר ל

 .15.8התווסף סעיף 
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הדרישה כאמור וכן ימנע מלהתפשר או 
מלהעמיד סיוע כלשהו למגיש התביעה ו/או 
הדרישה, או פרטים כלשהם לכל צד שלישי, 
למעט במקרה שנדרש לעשות כן על פי כל 

 חברהו שיש באמור כדי לאפשר לדין א
  ה.להתגונן בפני התביעה ו/או הדריש

 
את  לא תהא זכאית לעכב תחת ידה חברהה  105

 כלפיה. ספקה, כנגד חוב נטען של כלי הרכב
 .5.6.8תווסף סעיף ה התקבלה.הבקשה 

ביטול ההסכם כולו יעשה במקרה בו   106
ההפרה היסודית שלא תוקנה, מתייחסת 

 למרבית המכוניות המושכרות.

 הבקשה נדחית. 

מסמך ו'  107
להצעה 
להציע 
 הצעות

 :תווסף הדגםהלקטגוריה א'  ביוזמת המזמינה.הבהרה 

OPEL ASTRA BERLINA, SEDAN, 

ENJOY, TURBO 1.4L 
 בקטגוריה א' התבטלו שני דגמים:

1. FORD FOCUS, SEDAN, 

SPORT, 1.6L 

2. OPEL ASTRA, HB, 

ENJOY, TURBO 1.4L 

 :בקטגוריה ב' התבטל הדגם
FORD FOCUS, HB, TITANIUM, 

2.0L 
מך ו' מס 108

להצעה 
להציע 
 הצעות

יתווספו המילים בשורה השנייה בבולט  לא ניתן להציע את אותו הרכב בגימור אחר
 " שונה גימור ברמת דגמים אותם ואינם"

 9.4סעיף  109
 להסכם

 " נמחקו.(,1.4.)1.ב(, 1.1.)1.ב המילים " ה.חברתיקון ביוזמת ה

 
 

 ,רב בכבוד

 

 "מבע המלח ים להגנות הממשלתית החברה


