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 תפעולי ליסינג שירותי למתן הצעות לקבלת הזמנה -  8/17מכרז פומבי מס' 

  הבהרה

 לכבוד

 8/17במכרז  המשתתפים
 

"מ בע המלח ים להגנות הממשלתית החברהבמשרדי  ושנתקבל הבהרה תולשאל התייחסותהכולל  מסמך להלן

, הבהרות אלו יהפכו לחלק ההזמנה למסמך 21 לסעיףיחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם ב "(החברה)"

 בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

 המציע ועלזה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז,  מסמך

 . זה מסמך בתחתית חתום כשהוא להצעתו לצרפו

 

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

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

, מוסמך משפטי ייעוץ במקום באות הן אין, הדין של לפרשנות הנוגעות ותשובות שאלות זה במסמך שיש ככל

 .בלבד אחריותו על זאת עושה עליהן המסתמך וכל

 מענה שאלה הפניה ' מס

 'א מסמך - הצעות להציע הזמנה 

בקשות שונות לתנאי חידוש ההסכם בתום תקופת  9 1
 .ההתקשרות

 ת. והבקשות נדח
אופן ועדכון תקופת האופציה 

כפי שנקבע  והתמחור יישאר
 במסמכי המכרז.

 ישיר שירות כל: "כוללים המילים את למחוק מבוקש 10 2
 מנת על הנדרש, לאו אם ובין מצוין אם בין, ועקיף
: במילים ולהחליפם" לרבות השירותים את לספק

  ".בלבד בהסכם הקבוע את"כוללים 

 שירות כל ליתן יש, נדחית הבקשה
 השירותים את לספק מנת על נדרשה

 .המכרז שבמסמכי

 התקבלה.הבקשה  ."הכיפורים יום: "למעט להוסיף מבוקש 13.5 3

תישלח כי ככל ויהיה שינוי בתנאי המכרז  מבוקש 25 4
 .למתמודדיםבכתב  הודעה

ככל ויהיו שינויים/הודעות/הבהרות 
, על תישלח הודעה באמצעות דוא"ל

פי הפרטים שנמסרו במועד הרישום 
 .למכרז

 בטרם המסמכים בין עדיפות סדרי לקבוע מבוקש 27 5
  ההסכם על חתימה

 
 

י להזמנה. כן יובהר, כ 27ראו סעיף 
. להסכם נספחי 1.1בהתאם לסעיף 

ההסכם הכוללים את מסמכי המכרז 
השונים, מהווים חלק בלתי נפרד 

 ממנו.

: "או המילים את האחרונה בשורה למחוק מבוקש 29 6
 להבהירו" חשבונאיות/או ו טכניות יותוטע םבה לתקן

 כיו כי רק מסמך שהוגש על ידי הספק תקף בסעיף
 לא הספק אישור ללא ברההח ידי על שיעשו לתיקונים

  .תוקף יהא

 .הבקשה נדחית
 ודגש כי מדובר רק בטעויות טכניותמ

חשבונאיות/ אריתמטיות ולא  או
 בטעויות מהותיות.



 

  .מכרז ערבות נוסח להסכם יצורף כי מבוקש .1 31 7

  תנאי מימוש הערבות.ל באשר פירוט מבוקש .2

בסיפת הסעיף "לאחר מתן התראה  להוסיף מבוקש .3
  ם לספק, בכתב, בטרם המימוש".יו 14של 

לא מצרפת נוסח ערבות  החברה .1
מכרז. על הערבות לעמוד בתנאי 

להזמנה. המציע רשאי  30סעיף 
להעביר לידי החברה לדוא"ל 

sarahm@haganot.co.il  את
וזאת עד  נוסח הערבות לאישור

 .18.01.2018לתאריך 

למימוש ערבות מפורטים  התנאים .2
 להציע הצעות. להזמנה 33בסעיף 

להזמנה, תנאי  33כאמור בסעיף  .3
למימוש הערבות הינו עריכת 

 שימוע למציע.

 עריכת: "ולאחר המילים לאחר להוסיף מבוקש .1 33 8
 מראש הודעה: "ומתן המילים את" למציע שימוע

  ".השימוע בטרם לספק יום 14 של

 להיות הזכות תעמוד לספק יכ להבהיר מבוקש .2
  "ד.עו ידי על מיוצג

: "מידע המילים למחוק מבוקש 33.3 בסעיף .3
  ".מוטעה

 .נדחיתהבקשה  .1

 

 .מקובלתהבקשה  .2

 

 .הבקשה נדחית .3

מכלל האחריות  מקרים מסוימיםכי יוחרגו  בוקשמ  52 9
 לרבות הניתנת מכוח ביטול דמי ההשתתפות העצמית

 .רכב באביזרי חוסרים

 הבקשה נדחית.
להסכם  5.6ראו סעיף  ,על אף האמור

  בו מפורטות התחייבויות החברה.
 ראו -באביזרי רכב חוסריםביחס ל

התייחסות במשפט השני תחת 
 .ההצעה הכספית-הטבלה במסמך ז'

 את לבטל תוכל החברה בהם המקרים מהם 75 10
  .הסכם חתימת לאחר הזוכה עם ההתקשרות

רטים בהסכם מנימוקים המפו
 ובהוראות כל דין.

 שניתנה: "לאחר המילים לאחר להוסיף מבוקש 76 11
 ימי 14: "בכתב + המילים את" הודעה לזוכה

  ".התראה

 הסעיף יוחלף כדלקמן: 
היה והזוכה במכרז לא יעמוד באי "

הא תאלו מהתחייבויותיו לעיל, 
לבטל את זכייתו  המזמינה רשאית

, וזאת במכרז בהודעה בכתב לזוכה
בכתב לאחר שניתנה לזוכה הודעה 

 על פיה הוא נדרש לתקן את המעוות
והזוכה לא פעל בהתאם  ימים 7תוך 

 ."להודעה

 מחויב יהא לא הספק לפיה הבהרה להוסיף מבוקש 79 12
  .בהסכם צוינו לא אשר שירותים ליתן

 
 
. 

 

 .79ראו סיפת סעיף 

 ומדובר אחרמ סבירה אינה הפרטים לקבלת הדרישה 80 13
  .הסעיף בתנאי להקל מבוקש. פרטית בחברה

 

כי לא מובהר נדחית, אולם הבקשה 
 מציעיתבקשו פרטים אשר פוגעים ב

 כחברה פרטית.
"  נכון לא"מידע  המילים את להחליף מבוקש 81 14

  ".מהותי: "מידע במילים
 הבקשה נדחית.

 מסר/או ו נכון: "מידע המילים את להחליף מבוקש 83 15
: במילים" מטעה מידע מסר/או ו בלבד חלקי מידע

  ".מהותי"מידע 

 הבקשה נדחית.

 להוסיף מבוקש"מידע"  המילה לאחר השנייה בשורה 86 16
 "."מהותי המילה את

 הבקשה נדחית.

  'ג מסמך - הצעה הגשת טופס  

לאחר המילים "כי אנו מסכימים לכל  6 בשורה 1 17
א כל הסתייגות או שינוי" האמור במסמכי המכרז לל

 הבקשה נדחית.

mailto:sarahm@haganot.co.il


 

להוסיף את המילים: "ובהמשך להסתייגויות  מבוקש
שהועלו במסגרת שאלות ההבהרה והתקבלו על ידי 

  החברה הממשלתית להגנות ים המלח".

מסמכי מכרז מתוקנים יצורפו 
 להבהרה זו.

 מבוקש" וסוג מין"מכל  המילים במקום 6 בשורה 7 18
 "מהותית". ההמיל את לרשום

 הבקשה נדחית.

 מתן לאחר תהא החברה החלטת כי להבהיר מבוקש 9 19
  .בכתב ימים 14 של התראה

 הבקשה נדחית.
 נעשית זכיה על הודעהכי  מובהר
 .בכתב

 הבקשה נדחית  ".90" במספר" 120" המספר את להחליף מבוקש 10 20

 .הצעות להציע להזמנה 41 סעיף ?מדובר 41 סעיף לאיזה הבהרה מבוקש 10 21

  'ו מסמך - שירותים נספח  

 האביזרים: "כל המילים את להוסיף מבוקש א 22
 פי על יהיו, רוורס חיישני למעט, זה בסעיף המפורטים

  ."תשלום בתוספת או המוזמן הרכב מפרט

 הבקשה נדחית.
על כל כלי הרכב לעמוד בתנאים 

המפורטים במסמך ו'. על המציע 
שות המזמין בהצעתו לשקלל דרי

 הכספית.

 ככלכי הרמת שמשות תתאפשר  להוסיף מבוקש (4)א 23
על ידי יבואן/ יצרן הרכב ו/ או משרד  אישור יהשיה

  התחבורה.

 הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן: 
סטים של מפתחות לרכב  2"

שבשניהם שלט לפתיחה וסגירה של 
הרכב לרבות הרמת שמשות של 

ותה לחיצה החלונות החשמליים )בא
 ככל )קצרה( ובאופן אוטומטי

מאושר על ידי יבואן/יצרן הרכב ו/ ש
 "(.או משרד התחבורה

 היבואן מפרט"פ ע שמעמערכת לשנות ל מבוקש (6)א 24
 .היבואן באתר כמפורט

 הסעיף יוחלף ויהיה כדלקמן:
מצויד במערכת שמע ע"פ מפרט "

 ."כמפורט באתר היבואן היבואן

 התקבלה.הבקשה  . הסעיף את למחוק מבוקש (7)א 25

 הבקשה התקבלה. . הסעיף את למחוק מבוקש (8)א 26

 הסעיף יוחלף כדלקמן: . הסעיף את למחוק מבוקש (10)א 27
 ."הרכב בסכימראות "

 סעיף יוחלף כדלקמן:ה מבוקש לאשר תחליף ברמה דומה. (9א) 28
כלי הרכב יהיה מצויד בגלגל רזרבי "

בהתאם למסופק על ידי יצרן כלי 
יבואן בארץ, לרבות הרכב ו/או ה

מגבה, סט כלים להחלפת גלגל 
ומשולש אזהרה, והכל בהתאם לתקן 

הנדרש. ככל שיהיה תחליף ברמה 
דומה ובהתאם לתקן, ניתן יהיה 
לספק את הרכב בהתאם לאותו 

 "תחליף.

 הסעיף יוחלף כדלקמן: . הסעיף את למחוק מבוקש (11)א 29
הרכב יהיה מצויד במערכת "

 ."מפורט באתר היבואןכ מולטימדיה

 .הבקשה נדחית . הסעיף את למחוק מבוקש (12)א 30

: "ככל המילים את הסעיף של בסיפא להוסיף מבוקש (12)א 31
שהרכב מגיע עם מצלמה אחורית מובנית מטעם 

, מובנית מצלמה מכיל אינו הרכבהיבואן, במידה ו
  דרש התקנה שעלותה תחול על המזמין."תי

 .הבקשה נדחית
ת זאת בחשבון בעת תמחור יש לקח

 העלות החודשית.

 את" צבעים עבור"רק  המילים לאחר להוסיף מבוקש (13)א 32
  ".אביזרים או: "ו/ המילים

 .הבקשה נדחית

 ב 33
 )רישא(

שעות", ל :  24להחליף את המילים: "תוך  מבוקש
   ימי עסקים".  2"תוך 

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
ור המציע מתחייב לספק רכב גיש"



 

ממועד הזמנת כלי  ימי עסקים 2תוך 
 "הרכב הספציפי על ידי המזמינה.

 ב 34
 )סיפא(

 סיפת הסעיף תוחלף כדלקמן: להעלות את הק"מ שנתבקשנו לו. מבוקש
רכב הגישור יהא באותה רמה "

וקטגוריה לפחות ולא יעלה על  
ק"מ ובמצב מכני וחיצוני  25,000

 ".טוב

ספק בדבר המועדים לביצוע דע את הילי מבוקש  1.ג 35
 ובק"מ הרכב. טיפולים שוטפים

 הינה/רשלנות נזק כל כי זה בסעיף לציין מבוקש 
  .בלבד ברכב הנהג באחריות

 הבקשה נדחית.
 הנדרשותהאמור מצוין בהתאמות 

 על תתי סעיפיו. 1בסעיף ג.
להסכם בו  5.6כמו כן ראו סעיף 

 מפורטות התחייבויות החברה.

 סוג מכל תיקון להשלמת הדרישה את לבטל קשמבו 1.1.ג 36
 התיקון שהשלמת שייקבע כך עבודה ימי 7 תוך שהוא
 .התקלה לחומרת בהתאם תהא

 ולא במידה. נדחית הבקשה
 יש עבודה ימי 7 תוך תיקון מתאפשר

 . 1.1.1.ג בסעיף כמפורט לפעול

" הספק ידי על: "יעשה המילים את למחוק מבוקש 1.2.ג 37
 את לבדוק הרכב נהג שבאחריות בסעיף יובהר וכי

  (.מים)שמן,  ברכב הנוזלים מצב

 הסעיף יוחלף כדלקמן:

ומים יעשה  שמן של שוטף מילוי"
ע"י הספק בטיפולים השוטפים 

ובהתאם להתראותיו של המחזיק 
 "ברכב.

לשנות את הדרישה המבוקשת להחלפת  שבוקמ 1.4 .ג 38
 צמיגים ומגבים מקוריים.

 דלקמן:הסעיף יוחלף ויהיה כ
 צמיגיםשמשות, ספקת והחלפת א"

, , מצבריםק"מ( 50,000)אחת לכל 
)אחת לשנה, לכל הפחות,  מגבים

מגבי סיליקון תואמי מקור, תקינים 
וחדשים( וכן חלפים אחרים, לפי 

ללא הגבלת מספר, תהא ו הצורך
סיבת התקלות ו/או הליקויים ו/או 

 .תהא הפגמים אשר

 

מובהר כי יש לתמחר זאת בהצעה 
 הכספית.

" 15.00להחליף את המילים "עד השעה  מבוקש 4.ג 39
  ". 17.00במילים: "עד השעה 

 .הבקשה נדחית

 הק"מ כמפורט בסעיף. בקשות שונות לשינוי 5.ג 40

 
 רישת הסעיף תוחלף כדלקמן:

 במוסך רכב להשאיר ונדרש במידה"
רכב חלופי  יתמייד מעבר לכך, יינתן

 כאשר גיל דומה מקטגוריה ואפיון
על שנה וכאשר  יעלה לא הרכב

הקילומטרים אשר ביצע הרכב 
אלף קילומטר  30החלופי לא יעלו על 

 ".רכב חלופי"()להלן "

 הבקשה התקבלה. ."יםכיפורה יום"ולמעט  להוסיף מבוקש 6-7. ג 41

 מחוץ רכב ירתגר של במקרהכי להבהיר  מבוקש 8.ג 42
 .חליפי רכב יסופק, הפעילות לשעות

 הסעיף יוחלף כדלקמן:

 ויגררם הרכב כלי את יחלץ המציע"
 תאונת או תקלה של במקרה למוסך
 24 הרכב את המשביתה דרכים
 את. בשבוע ימים 7 ביממה שעות

 הרכב כלי של ונוסעיהן נהגיהן
 באמצעות המציע יחלץ הנגררים
 זמן . אליהם חלופי רכב אספקת

 מרגע בפועל הגרירה לביצוע תגובה
 רכב אספקת לרבות הקריאה מסירת

. שעות שלוש על יעלה לא חלופי



 

 הערבה כביש ,המלח ים באזורי
 ארבע על יעלה לא הגולן ורמת

 ".שעות

"סיוע  המילים שלאחר המילים את למחוק מבוקש 9.ג 43
 סיוע לקבל יהא ניתן כי ולהבהיר" גלגל בהחלפת
 בתוספת תשלום. גלגל בהחלפת

עלות את יש לתמחר הבקשה נדחית. 
 בהצעת המחיר. השירות

יר כי במקרה של גניבה יסופק רכב הלהב מבוקש 10.ג 44
  חלופי.

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
גניבה,  מוחלט או אובדן של במקרה"

יעמיד הספק לחברה רכב חלופי 
ונוסעיהן  כמוגדר לעיל. את נהגיהן

ץ המציע יחל הגנובשל כלי הרכב 
באמצעות אספקת רכב חלופי 

הגרירה  לביצוע תגובה זמן .אליהם
לרבות  הקריאה מסירת מרגע בפועל

 על יעלה אספקת רכב חלופי לא
 כביש המלח, ים שלוש שעות. באזורי

 על יעלה לא הגולן הערבה ורמת

 ."שעות ארבע

 הינו המציעמסמכי המכרז כי להבהיר במבוקש  11.ג 45
 בעלים כמנהג בו לנהוג המזמין ועל בהרכ של הבעלים

  .בחזקתו שהוא בעת שייגרם נזק לכל האחראי והוא

הסעיף מדבר על החברה הזוכה בזמן 
 שהרכב בחזקתה.

להסכם בו מפורטות  5.6ראו סעיף 
 התחייבויות החברה.

 .הבקשה נדחית יף דמי הסבת דוחות.סלהו מבוקש 3.ד 46

: "של המילים את קלמחו מבוקש השלישית בשורה ה 47
  ".שעות שלוש: "של במילים ולהחליפן" שעה

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
 ללא המזמינה לרשות יעמיד המציע"

 אשר נוספת, מנהל תיק לקוח תמורה
 חשבונו ועל יועסק על ידי המציע

בכל הנדרש למתן  מטעמו ויטפל
שירותים. מנהל תיק הלקוח יעשה 

כמיטב יכולתו לשמור על זמינות 
ה ולכל הפחות, יעניק מענה מלא

טלפוני ו/או באמצעות הודעה בכתב, 
החל  ,שעתייםשל עד לפרק זמן 

ממועד קבלת הפנייה, זאת בתוך 
למעט  8:00-17:00שעות העבודה 

במקרים חריגים הדורשים התערבות 
 "דחופה.

להדגיש כי על המזמינה לעדכן את הספק  מבוקש ז 48
היערך בהתאם בזהות ספק הדלק על מנת שנוכל ל

  להתקנות הדלקנים בכלי הרכב ולביצוע הנפקות.

החברה תעדכן את הזוכה עם זכייתו 
 מי ספק הדלק של החברה.

  ההצעה הכספית -מסמך ז   

  עודכן.  מסמךהההצעה הכספית,  - מסמך ז  49

 'י מסמך -סכםה                  

 את" רכב"כלי  הגדרת של לסיפא להוסיף מבוקש  2.2 50
 למסמכי שצורפה בטבלה"המפורטים  המילים

 ". מכרז

 . נדחית הבקשה
 רכב כלי זמיןת החברהיתכן מצב בו 

 להזמנהג'  במסמך מופיעים שאינם
בתנאים המפורטים  הצעות להציע

 בהסכם.
: "לספק המילים שלאחר המילים את למחוק מבוקש 3.9 51

 המצוינים הרכבים: "את יבוא ובמקומן" לחברה
 ". בלבד' ד שבנספח בטבלה

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
במסגרת שירותי  חברהלספק ל"

את כלי רכב אותם תדרוש הליסינג 
ובתנאים  , בטיב, בסוגחברהה

 ".זה על נספחיו הסכםהמפורטים ב
כמו כן, ישנה הגדרה לכלי רכב 

 במסגרת ההסכם.



 

 אך יהא הקטגוריות תמהיל ששינוי יובהר כי מבוקש 5.3 52
 שצורפה בטבלה המנויים רכביםל הנוגע בכל ורק

 . המכרז למסמכי

 הבקשה נדחית
 

 לא ניתן. .'ד שבנספח הרכב לכלי חלופות להציע ניתן האם 5.4.1 53

 להיענות שלא הזכות תעמוד לספק כי להוסיף מבוקש 5.4.2 54
 מנויים אינם אשר רכבים לספק המחכירה לבקשת
 '. ד שבנספח בטבלה

 .5.4.2ראו סעיף 

לשינוי מספר הימים הנדרשים ע"י בקשות שונות  5.4.3 55
 אספקת הרכב לחברה.החברה ל

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
הספק ימסור את הרכב לידי  .5.4.3 "

ימי עבודה ממועד  21החברה, תוך 
ההזמנה, למקום שנתבקש על ידי 

החברה בכפוף לאמור ולתנאים 
שנקבעו בנספח השירותים )נספח ב'( 

מראש בין הצדדים ובמועד שיתואם 
בתוך מסגרת הזמן דלעיל. במידה 

והספק אינו יכול למסור הרכב 
 –במועד בשל היעדרו ממלאי היבואן 

ימים ממועד  7יעדכן הספק תוך 
ההזמנה את החברה באשר למועד 

המשוער להגעתו למלאי היבואן 
ימים  7והחברה תודיע לספק תוך 

נוספים האם ההזמנה בתוקף. 
וותר בתוקף במידה וההזמנה תי

סור הספק את הרכב לחברה תוך ימ
ימי עבודה לכל היותר ממועד  18

הגעתו למלאי היבואן למקום 
שנתבקש על ידי החברה בכפוף 

לאמור ולתנאים שנקבעו בנספח 
השירותים )נספח ב'( ובמועד 

שיתואם מראש בין הצדדים בתוך 
"מועד  :מסגרת הזמן דלעיל )להלן

 אספקת כלי הרכב"(.

ו אישרה החברה לספק כי במקרה ב
ההזמנה בתוקף לא תוכל החברה 
לבטל את ההזמנה כל עוד הספק 

 ."כאמור לעיל זמניםלוחות העומד ב

 החכירה שדמי כך הסעיף תנאי את לשנות מבוקש 5.4.6 56
 הרכב. הזמנת בנספח כמפורט יהיו הגישור רכב בגין

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
מתן ארכה  ההסכם אישר מנהל"

ור לעיל, יספק הספק כאמ
לחברה, באם יידרש לכך על ידי 

, רכבי גישור ההסכם מנהל
בכמות ולתקופה שתידרש ע"י 

מסר יהמנהל. כל רכב גישור שי
 דומהלחברה כאמור יהא ברמה 

. לרכב החדש שאספקתו מתעכבת
גובה דמי השכירות  יובהר, כי

 עבור רכב הגישורהחודשיים ב
בלבד  85%יהיו בשיעור של 

דמי השכירות החודשיים  מגובה
 ."בגין הרכב המוזמן

 דאח הפרת של במקרה כי להבהיר מתבקשים הנכם  5.6 57
בהוצאות הנובעות  החברה תישא, 5.6 סעיף מתתי

 מאותו המקרה.

, להזמנה 52ראו הבהרה לסעיף 
  .לעיל 9במסגרת שאלה 

תת סעיף להסכם התווסף 
 כדלקמן: 5.6.5.10

ה ו/או שימוש במכונית לגריר"
דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל 

חפץ אחר, למעט אם הותקן בה 



 

 ."אביזר מתאים על פי היתר כדין

 על יחולו התקנית הפוליסה שהוראות להבהיר מבוקש 5.6.5 58
 . המכרז במסמכי הקבוע לרבות זה הסכם

 הבקשה נדחית.

 למלאי"ובכפוף  הסעיף של בסיפא להוסיף . מבוקש1 5.7.4 59
 ."פקהס

 של החריגים ויחולו במקרהכי  ריהבהמבוקש ל. 2
 .חלופי רכב פקוסלא י, התיקנית הפוליסה

 .נדחית בקשהה. 1
 . הבקשה נדחית.2
 

 רוצים שלא במצב קורה מה להבהיר מבוקש. 1 5.8.2 60
  .חדש רכב מזמינים ולא החלופי הרכב עם להמשיך

 ".45" במספר "7להחליף את המספר " מבוקש. 2

 להסכם.  7ראו סעיף  .1
 
 הבקשה נדחית.. 2

 באמצעות נגרם הנזק אם: "אלא  להוסיף מבוקש 5.9.4 61
 ."מטעמה מי או החברה

מדובר בתקופה בה  הבקשה נדחית.
 הרכב נמצא אצל הספק.

 החזרה: שייקבע כך בסעיף האמור את לשנות מבוקש 7.2 62
 - הרכב קבלת ממועד חודשים 12 תום לפני בפועל

 חודשים 12 חלוף לאחר"ש. דמ חודשי 3 של תשלום
 בגין"ש דמ חודשי 2 של תשלום - הרכב קבלת ממועד
 חודש של תשלום - השלישית ובשנה, מוקדמת החזרה

 . מוקדמת החזרה בגין"ש דמ אחד
 

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
לספק תמסור ככל שהחברה  .7.2"

לעיל,  7.1בסעיף אמור הודעה כ
יצוי מוסכם החברה תשלם לספק פ

בגין כל כלי רכב שיוחזר כמפורט 
 להלן:

 12החזרה בפועל לפני תום  .7.2.1
 –חודשים ממועד קבלת כלי הרכב 
פיצוי מוסכם בשווי תמורה עבור 

שלושה חודשי שירות עבור כל כלי 
 רכב.
החזרה בפועל לאחר חלוף  .7.2.2

חודשים ממועד קבלת כלי הרכב  12
עבור פיצוי מוסכם בשווי תמורה  –

 שני חודשי שירות עבור כל כלי רכב.
החזרה בפועל לאחר חלוף  .7.2.3

חודשים ממועד קבלת כלי הרכב  24
פיצוי מוסכם בשווי תמורה עבור  –

 ."חודש שירות עבור כל כלי רכב

  מבוקש לבטל את הסעיף. 8.2 63
 
 
 
 

 ספקההסעיף יוחלף בנוסח הבא: "
הפר אחת או יותר מהוראות הסכם 

לא תיקן את ההפרה  הספקזה ו
על כך שתי התראות שקיבל למרות 

, ולא תיקן את ההפרה מאת החברה
 .במהלכן"

 הסעיף יוחלף כדלקמן: .הסעיף את בטלל מבוקש 8.3 64
שלוש פעמים לפחות החברה בספק "

שהשירותים, כולם או מקצתם, 
אינם מבוצעים לשביעות רצון 

ימים  14החברה והספק לא נקט תוך 
ההתראה צעדים מתאריך 

המבטיחים ביצוע השירותים 
 "לשביעות רצון החברה.

 ועד" האמור: "המנגנון מהמילים החל למחוק מבוקש 9.5 65
 . הסעיף לסוף

 סיפת הסעיף תוחלף כדלקמן:
לא יחול במהלך "המנגנון האמור 

חודשיים ממועד הגשת ההצעות 
למכרז גם אם במהלך תקופה זו 

 יחול שינוי במחיר מחירון
 "היבואן.

 הבקשות נדחות. בקשות שונות לשינוי שיטת החישוב. 9.7 66

 כך" לשנה"אחת  המילים את למחוק מבוקש 9.8 67
 למדד בצמוד, לחודש: "אחת יבוא שבמקומן

 :כדלקמן יוחלף הסעיף
תוצמד למדד התמורה : הצמדה



 

המחירים לצרכן לאחר תום שנת  ". לצרכן המחירים
עודכן תוההתקשרות הראשונה 

ביחס )מעלה או מטה( אחת לחודש 
 למדד הבסיס המוגדר בהסכם. 

 סעיפים הפרת כי הקובע סעיף להוסיף מבוקש 9.9 68
 ידי על השכירות דמי תשלום שעניינם, להסכם
 זה הסכם של יסודית הפרה תהווה, במועד, החברה

 .החברה ידי על

 איחור: "כדלקמןיתווסף  9.9סעיף 
 החברה ידי על התמורה בתשלום

 אשר, זה הסכם להפרת תיחשב
מוסכם  בפיצויאת הספק  זכהת

"ל על כל חשכבגובה ריבית פיגורים 
סכום שבפיגור. איחור כאמור העולה 

יום ייחשב להפרה יסודית של  30על 
 בכל הספק את תזכה אשר, ההסכם

 דין פי על לספק המוקנות התרופות
, כאמור יסודית הפרה של במקרה

 בכתב התראה כך על שניתנה ובלבד
 לא אשר, לפחות יום 14 של לחברה
 ". תוקנה

 רישת הסעיף תוחלף כדלהלן: .הסעיף את למחוק מבוקש 10 69

מבלי לגרוע מיתר הוראות "
ההסכם והסעדים להם זכאית 

החברה על פי כל דין, הספק 
ישלם לחברה, מיד עם 

דרישתה הראשונה, כפיצוי 
 ,שקבוע מוסכם ומוערך מרא
פיצויים מוסכמים בגין כל 

אחד מהאירועים המפורטים 
)להלן  שלהלןבשיעורים  מטה

יחדיו ובנפרד: ״הפיצוי 
,הפיצויים בגין  (המוסכם״

חודש התקשרות לא יעלו על 
   ם."משכר ההסכ 5%

 .הבקשה נדחית . הסעיף את למחוק מבוקש 10.1.1 70

 חית.הבקשה נד . הסעיף את למחוק מבוקש 10.1.2 71

 .הבקשה נדחית . הסעיף את למחוק מבוקש 10.1.3 72

 .הבקשה נדחית . הסעיף את למחוק מבוקש 10.1.5 73

 רשאית תהא"והחברה  המילים את למחוק מבוקש 11.2 74
 ". דין"פ ע חובה ניכוי כל מהתמורה לנכות

לאחר המילים "על פי דין" 
יתווסף: ""וזאת לאחר מתן 

 לספק".הודעה על כך 

 האמור אם: "אלא הסעיף של בסיפא להוסיף מבוקש 11.4 75
 ". מטעמה מי או החברה של מחדל או מעשה בשל חל

הבקשה נדחית. המילה "הדנות" 
 תוחלף במילה "הדנים".

 הבקשה נדחית . זה סעיף למחוק מבוקש 11.5 76

 דרישה פי על"וזאת  המילים את למחוק מבוקש 11.6 77
 כי: "יובהר, המילים את להוסיף מבוקש". ונהראש
 קבלת לאחר רק יהא  הספק מצד שיפוי/או ו פיצוי

 לספק ושניתנה ערעור עליו הוגש שלא חלוט"ד פס
 לקבל מבלי תתפשר לא החברה וכי בו להתגונן הזכות

  ".הספק של ובכתב מראש אישורו את

 הסעיף יוחלף כדלקמן:
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק "

מתחייב לשפות את החברה בגין 
פס"ד חלוט שעניינו, במישרין או 

מעביד בין -בעקיפין, יחסי עובד
הספק לבין החברה, לרבות שכר 

עבודה וזכויות סוציאליות מכל מין 
וסוג. החברה תעדכן את הספק בדבר 
הגשת תביעה כאמור ותאפשר לספק 

גונן מפניה לרבות בשמה של להת
  "החברה.

 .להסכם 5.6.5ראו סעיף   ביטוח חריגי להוסיף קשמבו 13 78

 גבוהה הינה ₪ 1,000,000 של אחריות לגבול דרישה 13.2 79
 .₪ 350,000: ל לשנות מבוקש. המקובל מן

 .הבקשה נדחית



 

 גבוהה הינה ₪ 1,000,000 של אחריות לגבול דרישה 13.2 80
 . ₪ 399,000: ל לשנות מבוקש. המקובל מן

 .חיתהבקשה נד

 .הבקשה נדחית .35,000 המספר את פחיתלה מבוקש 13.6 81

המשפט הראשון של הסעיף יוחלף  מאת המציע. הבהרה 13.9 82
בגין  מציעאחריות ה: "כדלקמן

נזקים לכלי הרכב ונזקים לרכוש של 
 צד שלישי תהיה בהתאם לקבוע

פוליסה בהסכם זה ולא תפחת מה
 "התקנית.

: "אלא המילים את הסעיף לש בסיפא להוסיף מבוקש 14.1 83
 מי או החברה של מחדל או מעשה בשל חל האמור אם

 ". מטעמה

 הבקשה נדחית.

 .הסעיף מבוטל את הסעיף. ללבט מבוקש 14.3 84

 .הבקשה נדחית . זה סעיף למחוק מבוקש 14.4 85

 המילה את ולהוסיף הקיזוז זכות את לבטל מבוקש 14.6 86
 כי ולהבהיר" רשאיתתהיה " המילים לפני"לא" 
 נטען חוב לקזז מקרה בשום רשאית תהיה לא החברה

 . החכירה מדמי

 .הבקשה נדחית
 

 7יתווסף המשפט: " ףלסיפת הסעי  . זה סעיף למחוק מבוקש 14.6 87
על כך מאת הודעה מתן לאחר ימים 

 החברה"

 הבקשה נדחית. . זה סעיף למחוק מבוקש 14.7 88

 החברה הסכמת"לאחר  המילים את למחוק מבוקש 15.2 89
 מסיבות אלא תתנגד לא אשר, ובכתב מראש לכך

 ולא ידהמב: "וזאת יבוא שבמקומן כך" בלבד חריגות
 על הספק התחייבויות את המפר כלשהוא נזק ייגרם

 ". זה הסכם פי

 .הבקשה נדחית

  נספח ה'  

 למועד עדכני יבואן מחירון טבלת -נספח ה'  יוסף  90
 .ההצעות הגשת

 

 הספק שיעניק הביטוח כיסוי כי יובהר בו סעיף להוסיף בוקשמ 91
 ללא תקנית ביטוח פוליסת פי על יהא, זה הסכםל בכפוף, לחברה

 תשא הפוליסה בתנאי תעמוד לא החברה בהם ובמקרים הרחבות
 במידה ופיצויים הוצאות לרבות מכל המשתמע בכל החברה

 . ויהיו

 .הבקשה נדחית

 
 
 ,רב בכבוד

 
 "מבע המלח ים להגנות הממשלתית החברה                                                 
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