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  מכרז לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור מועצה אזורית שדות נגב

 58/2020מכרז מס' 

 כללי: .1

 ( להלן הבהרות למכרז. "המכרז"למכרז שבנדון )להלן:   7.2בהתאם להוראות סעיף  1.1

פונה, אלא על י זהות הההתייחסות לפניות אינה על פ כדי לא לחשוף את זהות הפונה, 1.2
 פי נושא הפניה.

במקרים שבהם מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי  1.3
 הפונה.

יש לראותה כבקשה שנדחתה על  -כל בקשה שאין לה מענה ישיר בתשובות שלהלן  1.4
 ידי החברה.

ה ייחשבו כחלק בלתי נפרד ממסמכי יובהר, כי כל ההבהרות המפורטות במסמך ז 1.5
 ז.המכר

 בכל מקרה של סתירה בין קובץ ההבהרות לנוסח המכרז, יגבר הראשון.  1.6

 :1קובץ הבהרות מס' 

הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

תקופת  1
התקשרות 

4.1 
אופציה שנתיים  שלוש שנים+

 נוספות

 המכרזללא שינוי במסמכי 

2 

החזרה 
 מוקדמת 

 36חודשים ולא  30ים לאחר מבקש 5.3.1.5

 עסקה חידוש על קנס יחול לא כי בזאת מובהר
במקרה בו תחודש עסקה עם  חודשים 30 לאחר

  הספק.

 יחשב ל"הנככל שלא תחודש עיסקה עם הספק, 
 .זה הסכם תנאי י"עפ מוקדמת כהחזרה

החזרה  3
 3,2,1  מוקדמת

 כמפורט במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

5.3 

הזמנת רכבים  4
  חדשים

6.2.2 

 30התחייבות לספק את הרכב תוך 
  -יום 

 כפוף למלאי יבואן

 כמפורט במסמכי המכרז

  אבזור 5

6.2.2.4 

ם ואחוריים מרימי שמשות קידמיי
 2500+וו גרירה עד מפתחות  2+ 
 שח

 המכרז במסמכי מפורטכ

  דלקנים 6

6.2.5 
באחריות הספק להתקין דלקנים 

 אונברסליים

 כמפורט במסמכי המכרז

7 
  רכב גישור

6.2.9 

לא יותר משנה מתאריך העליה 
  -מיכל דלק מלא-לכביש

 כפוף למלאי  

 במסמכי המכרז ורטכמפ

  רכב גישור 8

6.2.9 

התקופה בו סופקו רכבי גישור  
 36תיכלל בתקופת ההתקשרות 

 לא מקובל  – חודשים

 רכבי הגישור לא יכללו בתקופת הליסינג

9 

  רכב גישור

6.2.10 

במידה  -יום לאספקת רכב  60עד 
דרוש הבהרה,  - ולא הפרת הסכם

 8אם מזמינים רכב שמגיע עוד 
 ?חודשים

 תלויה מובהר כי ככל שאי אספקת הרכב אינה
 ובלבד, חוזה הפרת משום בכך יהיה לא – בספק

 המועד תוך המועצה לידי ימסור שהספק
 גישור רכב האמור

10 

  צמיגים

6.3.3 
מאותו  -קרוע או שחוק  4-צמיגים

 מבקשים הבהרה פול -גדם /סרן

 על דגם מאותו צמיגים יותקנו הרכב כלי כל על
 יבואן. מניין/היצרן הרשאת פי-על, ןסר אותו

 ההתקשרות תקופת במהלך שיוחלפו צמיגיםה
 תקופת ובתוםייערך בפול  לעיל כאמור

 .הצדדים בין התחשבנות תיערך ההתקשרות

מצבר /  11
  מגבים

 ללא תשלום ללא הגבלה  6.3.3

 לרכב 1מצבר מאושר 

 שינויללא  –מגבים 

  כוח אדם 12

7.2.2 
עובד שמכיר את  -במוקד שירות 

 צהתנאי ההתקשרות עם המוע

 כמפורט במסמכי המכרז

  שמשות 13

 ללא עלות 8.3

 המכרז במסמכי כמפורט

  נזקים 14
ללא דמי השתתפות עצמית / ללא 

 וביטול לקדמות השבה מובהר כי בגין
 בחודש ₪ 80 המועצה תשלם עצמית השתתפות



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 לספק נוסף תשלום כל טלתבמ ובזאת, לרכב השבה לקדמות/חוסרים ללא עלות 8.3
 החודשית השכירות לעלות מעבר

15 

  אובדן גניבה

8.5 

ללא עלות החזרה מוקדמת במקרה 
לא מקובל, ניתן לקבל  -של אובדן 

רכב ליתרת התקופה או להזמין 
 חדש במקום

 את לסיים המועצה בחרה אם כי, מובהר
 רכב להזמין רשאית היא, השכירות תקופת

 של השכירות תקופת התימנ זה ובמקרה חדש
 .קבלתו ממועד החדש הרכב

 ק"מ בעסקה  16

  מ"ק 25,000 9.3.1

 כמפורט במסמכי המכרז

 ק"מ בעסקה  17

9.3.5 

יחושב בתום כל שנה קלנדרית בגין 
הרכבים שיוחזרו באותה שנה 

 בשיטת "פול

 כמפורט במסמכי המכרז

 תעריף חריגה  18

 אג  20תעריף חריגה  9.3.4

 כי המכרזכמפורט במסמ

ביטול  19
השתתפות 

עצמית 
שבה וה

  לקדמות

 שח לרכב לחודש 80תשלום של  9.4

 כמפורט במסמכי המכרז

  הסבת דוחות 20

 ללא עלות 9.6

 כמפורט במסמכי המכרז

  אופן תשלום 21

10.2 

הספק יחויב  לספק למועצה אחד 
לחודש דוח אקסל מפורט טרם 

 החיוב

 כמפורט במסמכי המכרז

  שלוםתנאי ת 22

  45הוראת קבע שוטף+ 10.4

 ט במסמכי המכרזכמפור

מורשים  23
  לנהוג

 כל נהג כולל צעיר וחדש  15.2

 כמפורט במסמכי המכרז

24 
שרותי דרך  

  וגרירה

הספק יספק שרותי דרך גם עבור 
לא מקובל -תקר כל שעות היממה 

 או בעלות

 כמפורט במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

6.4 

  שימוש ברכב 25

6.7.1 

הסרת מדבקות חראי להספק א
 הבהרה  דרוש -שילו מרכבים

 שילוט הרכב כלי על תדביק ככל שהמועצה
השילוט  להסרת אחראי יהא מזהה, הספק

 ההסכם בתום

אחריות  26
 ושיפוי 

14 

הספק יהיה אחראי לכל תאונה 
 ₪  500,000עד  -ונזקי גוף

 נתקבלה הבקשה 

הוצאות  27
  משפטיות

15.5 

טיות הספק ישא בהוצאות משפ
פליליים בגין עברות עבור הליכים 

לכל אחד מכלי  20Kתנועה עד 
 הרכב 

 הסעיף יימחק

  SLAפיצויים  28

22 

 SLAטבלת פיצויי עבור כל חריגה מ
מקובל חלקי , נבקש  -מוגדר

 הבהרות 

 תמחק -פיצויטבלת 

פי -נבקש למחוק את המילים: "על כללי - 1.6 29
 שיקול דעתה הבלעדי"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר כי ככל שהרכב מגיע    1סעיף   30
כסטנדרט עם האביזרים 
המבוקשים ע"י היבואן ו/או ניתן 
להתקינם. אבזור שאינו מגיע 

 מובנה יתומחר בנפרד.

 הבקשה מקובלת

 למפרט בהתאם יהיו למועצה שיסופק רכב כלי אביזר זה יתומחר בנפרד 1.1.13סעיף  31
. ככל שלא קיים במפרט היבואן ויידרש היבואן

 עבור המועצה, יתומחר בנפרד

נבקש להבהיר כי כל בקשה להזמנת   6סעיף  32
רכבים שאינם מופיעים בטבלה 
יתומחרו בנפרד, תוגש הצעת מחיר 

 "מ ביןחדשה לאותו רכב ויתנהל מו
 הצדדים

 הבקשה מקובלת

.נבקש לצמצם את רשימת 1 סעיף ב 33
לקוחות )איננו  5 –הממליצים ל 

 מעוניינים לחשוף מידע(

.נבקש למחוק עמודה של היקף 2
 כספי בשל סודיות מקצועית

 הבקשה מקובלת. 1

 

 

 . הבקשה מקובלת2

 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

פי -נבקש למחוק את המילים: על  4.1סעיף  34
 "שיקול דעתה הבלעדי

 שינוי במסמכי המכרזללא 

נבקש להבהיר כי אובדן מוחלט   5.2סעיף  35
 יקבע על פי חוות דעת שמאי

 הבקשה מקובלת

מובהר בזאת כי לא יחול קנס על   5.3.1.5סעיף  36
חודשים אך  33חידוש עסקה לאחר 

ללא חידוש עסקה הנ"ל יחשב 
כהחזרה מוקדמת עפ"י תנאי הסכם 

 זה.

 2מענה בסעיף 

מובהר בזאת כי המשכירה תעשה   6.2.8סעיף  37
ככל שביכולתה כדי לתקן כל קלקול 
או תקלה שנתגלו ברכב ובמידת 
הצורך ככל שתידרש לרכב חליפי עד 
לשביעות רצונה של השוכרת. כמו 
כן רכבים חלופיים יימסרו עם מיכל 

 דלק מלא ויוחזרו באותה מידה.

 הבקשה מקובלת

נות את נוסח המשפט קש לשבנ  6.2.9סעיף  38
"התקופה בה  –האחרון לסעיף 

סופקו רכבי הגישור לא תיכלל 
 בתקופת ההתקשרות". 
נבקש לחדד כי תקופת ההתקשרות 
תחל מיום קבלת הרכב הקבוע ולא 
החל מיום קבלת רכב גישור 
 כמקובל בענף.

כמו כן הספק יעשה מאמץ לספק 
 רכבי גישור בהתאם לבקשה.

 הבקשה מקובלת

נבקש להבהיר כי מדובר ברכבי   6.2.11 סעיף 39
גישור שנמסרים עם מיכל דלק מלא 
 וכן מוחזרים עם מיכל מלא.

 הבקשה מקובלת

נבקש לחדד כי אין המשכירה   6.4.1סעיף  40
אחראית על תיקון תקרים ו/או 
תשלום בגין תקרים, אלא על 
הפניית הלקוח לתקריה בהתאם 

 לדרישה

נים בכל רחבי ם זכייבאחריות הספק לעבוד ע
את הנהגים לזכיין הרלוונטי.  תהארץ ולהפנו

מובהר בזאת שעל הספק לעבוד בפרט עם זכיין 
 מ"ק 2 של עד במרחקו למועצה קרובאשר 

 . תקריםה לתיקון

 

נבקש להבהיר כי חלה חובת דיווח   8.2סעיף  41
בזמן אמת על אירוע נזק או תאונה, 
במידה ובסיום עסקה נמצא נזקים 

וחו בזמן, תחויב החברה שלא דו
בסכום שייקבע ע"י השמאי ללא 

 זמן לספק התאונה אירוע על תודיע המועצה
יתר   .התאונה על לה שנודע לאחר סביר

הבקשה אינה מקובלת, המועצה לא תישא 
בנזקים בלתי מוגבלים לפי הערכת שמאי מטעם 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 הספק. מגבלה בעלות השתתפות עצמית.

השכירות  ום דמיאי תשל 10.11סעיף  42
החודשיים באופן שוטף לא מקובל 

 לחלוטין והינו הפרה יסודית

 יחול במקרה של הפרת ההסכם במסגרתו
 לפי התחייבויותיו אחר ממלא אינו הספק
 החוזה

נבקש להוסיף בסיפא: "ו/או  14.2סעיף  43
 ברשלנות"

 הבקשה נתקבלה 

נבקש להוסיף בסיפא: "למעט  14.3סעיף  44
ה מרשלנות מו כתוצאקים שנגרנז

ו/או זדון של המועצה ו/או עובדיה 
 מטעמה". ו/או מי

 ה נתקבלה הבקש

לא מקובל! נבקש להבהיר  14.4סעיף  45
שהמועצה מתחייבת להודיע לספק 
על כל דרישה ו/או תביעה כאמור 
מיד לאחר שנודע לה על קיומה 

 ותאפשר לספק להתגונן בפניה. 

 מקובלתהבקשה 

קש להוסיף: "למעט נזק שנגרם בנ 14.5סעיף  46
 בזדון ע"י מי מטעם המועצה".

 הבקשה מקובלת

שנגרמו ע"י צד  מחדל או מדובר על מעשה סעיף לא מקובל. נבקש למחוק. 14.6סעיף  47
  הספק באחריות שלישי ושהם

הסעיף דרקוני. הספק יהיה אחראי  14.7סעיף  48
את בהם רק לנזקים שהתחייב לש

 עפ"י הסכם זה.

בהר כי, הספק יהא אחראי לנזקים שהתחייב ומ
 בהם ע"פ הסכם זה

נבקש להוסיף בשורה האחרונה  14.8סעיף  49
"מיד עם  –לאחר המילה "כאמור" 

קבלתה  ו/או מיד לאחר שנודע 
 עליה"

 הבקשה מקובלת

נבקש להוסיף: "מיד לאחר שנודע  14.9סעיף  50
 לה על כך"

 תהבקשה מקובל

"ו/או ברשלנות ו'או  הוסיף:נבקש ל 15.4סעיף  51
 באי סבירות".

  מקובלתהבקשה 

לא מקובל. איננו נושאים בהוצאות  15.5סעיף  52
משפטיות בהליכים פליליים ואיננו 
מעניקים להליכים פליליים כיסוי 

 ביטוחי.

  הסעיף יימחק

  מקובלתהבקשה ור נבקש להוסיף: "בהתאם לאמ 15.8סעיף  53



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 בפוליסה התקנית"..

נבקש למחוק סעיף זה. כאמור אין  15.15סעיף  54
 ביטוח להליכים פליליים.

  מקובלתהבקשה 

ביטוחי לכל מי שמורשה  כיסוי הביטוח יכלול נבקש הבהרה לסעיף זה. 15.20סעיף  55
נהג או \נהג צעיר וללנהוג על ידי המועצה, כולל 

 או\חדש ויכסה כל נזק תאונתי שיקרה לרכב ו
  או לצד ג'\להם ו

 

להסכם. ללא  יחול במקרה של הפרה יסודית נבקש למחוק או להפוך להדדי 22.6סעיף  56
 שינוי במסמכי המכרז.

לממש בסעיף זה. מימוש המועצה אינה נוהגת  .נבקש לבטל סעיף זה 22.7סעיף  57
כמפורט מעלה רק במקרה של סעיף שה יחול 

 הפרות חוזרות

אינה נבקש להבהיר כי החברה  22.8סעיף  58
ם כלשהם רשאית לקזז סכומי

מחיובים בגין דמי השכירות 
כן תינתן אפשרות החודשית, כמו 

להסתייג בחשבונות אקסטרה וזאת 
במגבלת זמן שיתואם בין החברה 

 לספק

לספק תנתן אפשרות להסתייג טרם קיזוז סכום 
 כלשהוא לספק

 במקרה של הפרה יסודית של ההסכם הפרה יסודית? 23.2.1סעיף  59

 הבקשה מקובלת עיף לא מקובל נבקש למחוק.ס 25.1סעיף  60

נבקש הדדיות לסעיף זה וכן במתן  25.2סעיף  61
יום ומתן  14הודעה מראש של 

 הסכמה בכתב לעניין קיזוז.

 ימים מקובל 14מתן הודעה מראש של 

תהא רשאית לקזז  המועצה -יתווסף
ם שהיא חבה לספק על פי הוראות מהתשלומי
 סכומים בהודעה מראש ובכתב הסכם זה

ביניהם  ים ידונוהצדד, ה הספק חב ל השלטענת
במידה והצדדים לא יגיעו . ויגיעו להחלטה

להסכמה יפנו לגישור /בורר שמקובל על שני 
 ".הצדדים

62 

תוקף ההצעה 
 10.1סעיף 

אנחנו  אבקש לבטל סעיף זה.
א ניתן לנמצאים בסוף שנה ו

להתחייב מראש שהמחיר לא יעלה 
. המחיר על המחיר החודשי שהוצע

היבואן ולכן אם כפוף למחירון 
אבקש  2021המחיר יעלה בינואר 

היבואן לשנה המחיר המוצע כפוף למחירון 
 הנוכחית. 

יבוצע  יתעדכן,היבואן הדגם אצל ככל שמחיר 
 -המוצע לדגם הספציפיעל בסיס האחוז חישוב 

 :לפי הדוג' להלן



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 ₪ 127,000 -מחיר מחירון שהמחיר החודשי יתעדכן בהתאם. 

 ₪ 2,300דמי שימוש חודשיים: 

 1.8% -יחושב האחוזון מגובה המחירון

 ₪ 132,000 -מחיר מחירון חדש

  ₪ 2,376 -חדשיםדמי שימוש חודשיים 

עיון במסמכי  63
המכרז סעיף 

15.3  

מתי משלמים על עיון מסמכי 
 המכרז ?

 הודעות למציעיםמשלוח לאחר 

בחירת  64
ה סעיף ההצע

16.3 
 אבקש לבטל את ערבות ביצוע

 ללא שינוי במסמכי המכרז

65 

   טבלת רכבים

הדגמי רכבים  אבקש לעדכן את.1
 שרשמתם :

 SUN 1.6טויוטה קורולה  -
. אין רכב כזה  –היברידית 

האם הכוונה לרכב לא 
 היברידי?

 1.5סקודה אוקטביה  -
יצא דגם  –טורבו אמבישן 

 חדש . מחירון עדכני
140,990 

 – ECOטויוטה יאריס  -
 112,900מחירון 

האם ניתן להוסיף עוד דגמים .2
 לרשימה ?

שרכבים  .במכרז הקודם ציינתם3
אלו מיועדים לצורך שיטור .האם 
גם במכרז זה הרכבים ישמשו 

 ?סיור /לשיטור

1. 

 הכוונה לרכב שאינו היברידי 

 יש  -אמבישיין טורבו יהסקודה אוקטב
 לתמחר ע"פ המחירון המעודכן

140,990 ₪  

 שינויללא  – טויוטה יאריס 

 א ניתןל .2

 רכבי עובדים מיועדים ל .3

66 
תנאים 

כלליים  סעיף 
1   

הרכבים יסופקו לפי מפרט היבואן 
בואן. כל הרשמי וכפי שמגיעים מהי

תבקש המועצה אבזור/ מתקון ש
להוסיף יהיה ע"פ תמחור של 

 המתקין/ היבואן. 

 הבקשה מקובלת

תנאים  67
כלליים  סעיף 

2 
 כבלר 1 מצבר

 הבקשה מקובלת



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

68 
תנאים 

כלליים  סעיף 
4 

₪  120אבקש לשנות ל .1
 +מע"מ

תישא  המועצהאבקש להגדיר ש
בעלות בגין נזקי מרכב תחתון , 

 חוסרים ותאונות שלא דווחו.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תקופת  69
 ההתקשרות 

 4.1סעיף 

אבקש להבהיר שהאמור בסעיף זה 
 יהיה בכפוף להסכמת הספק.  

 הבקשה מקובלת

70 
תקופת 

ההתקשרות 
 4.4סעיף 

 לא מקובל. אבקש לבטל סעיף זה. 

 ללא שינוי במסמכי המכרז.

 המועצה, זה סעיף במימוש כי בזאת מובהר
 שהוזמנו רכבים בגין התחייבויותיה את תשלים

 כאמור ההודעה למועד עד

71 
תקופת 

החכירה של 
 כלי הרכב

 5.1סעיף 

אבקש להגדיר שרכב שסיים תקופה 
ם ולא התקבלה חודשי 36של 

של שני ובהסכמה  הארכה בכתב
תחויב במחיר  המועצההצדדים,  

$ ליום החל מסיום העסקה  70
 המקורית.  

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תקופת  72
החכירה של 

 כלי הרכב.

 5.2סעיף 

נס יציאה במקרה אבקש להגדיר ק
תבחר שלא להזמין רכב  המועצהבו 

  -אחר במקרה של גניבה/טוטאלוס 
כמו בהחזרת רכב מוקדמת 

 5.3וכמפורט בסעיף 

 הבקשה לא מקובלת

מוקדם  וםסי 73
של תקופת 

 ההסכם 

 5.3.1סעיף 

אבקש להגדיר שהחזרת רכב 
יום  30מוקדמת תהיה בהודעה 

 .מראש ובכתב

 יום מראש 60בהודעה של החזרת הרכבים 

סיום מוקדם  74
של תקופת 

 ההסכם 

 5.3.1.5סעיף 

 לא מקובל. אבקש למחוק סעיף זה . 

 2מענה בסעיף 

אפיון  75
 -השירותים

סעיף –כללי 
6.1.1 

 לא מקובל. אבקש למחוק סעיף זה

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

76 
פיון א

 -ותיםהשיר

סעיף –כללי 
6.1.4 

אבקש להבהיר שהחלפת רכב 
תתבצע רק במקרה של תקלה 

באישור יבואן , קצין בטיחותית 
בטיחות ומפקח מוסכים מטעם 

 . המחכירה 

 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

הזמנת כלי  77
רכבים 

חדשים סעיף 
6.2.2 

" 35" אבקש לרשום "30במקום "
 ובכפוף למלאי היבואן

 ללא שינוי במסמכי המכרז

הזמנת כלי  78
רכבים 

חדשים סעיף 
6.2.2.2 

" חודשים אבקש לשנות 3במקום "
 " חודשים.6" -ל

 ללא שינוי במסמכי המכרז

79 

הזמנת כלי 
רכבים 

חדשים סעיף 
6.2.2.4 

אבקש להבהיר שהרכבים יסופקו 
 כפי שמגיעים ע"פ מפרט היבואן

 המועצה נוסף  מפתח הרשמי . כל 
תבקש להוסיף יהיה בתוספת 
תשלום כמקובל אצל היבואן/ 

 המתקין. 

 

 הרכב יסופק ע"פ מפרט היבואן

הזמנת כלי  80
רכבים 

ם סעיף חדשי
6.2.3 

אבקש להוסיף מע"מ לסכום 
 שרשמתם. 

 הבקשה מקובלת 

הזמנת כלי  81
רכבים 

חדשים סעיף 
6.2.4 

לא מקובל. כל רכבי הספק נמסרים 
 . עם מיתוג על לוחית רישוי בלבד

 מקובל על לוחית רישוי בלבד

הזמנת כלי  82
רכבים 

 חדשים 

 -רכב גישור

 סעיף 

  6.2.10  +
6.2.9 

אבקש למחוק את המילים  .1
"שתאריך עלייתו על 

 12א יותר מהכביש היה ל
חודשים". לא ניתן לעמוד 

גישור בדרישה זו. רכבי 
מסופקים מצי ההשכרה 

של חברות הליסינג ובדרך 
כלל אין רכבים עד שנה, 

במיוחד בתקופה זו ולאור 
משבר הקורונה שחברות 

כרה לא חידשו את צי ההש
 3הרכבים. יש לשנות עד 

 ללא שינוי במסמכי המכרז .1

 כב גישור יהיה מאותה קטגוריהר .2

 הבקשה מקובלת .3

הרכב יסופק עם מיכל דלק מלא ויוחזר  .4
עם מיכל דלק מלא. ככל שלא יוחזר עם 
מיכל מלא המועצה תישא בעלות 

 התדלוק ללא כל תוספת.



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 שנים.
רכב גישור יהיה מאותה  .2

הקטגוריה ודומה ככל 
 שר.האפ

אבקש להבהיר שרכב  .3
גישור לא יכלל בתקופת 

 36ההתקשרות של 
 חודשים .

אבקש להבהיר שרכב גישור יסופק 
עם מיכל דלק מלא ויוחזר כך. 
במידה ולא יוחזר עם מיכל מלא 

תישא בעלות התדלוק  המועצה
 אחוז עמלת תדלוק. 20בתוספת 

83 

הזמנת כלי 
רכבים 
 חדשים

 6.3.3ף סעי

לטה אבקש להבהיר שההח .1
גים תהיה על החלפת צמי

פנצ'ריה  \על ידי מוסך
 מטעם הספק.

 4אבקש להגדיר שהחלפת  .2
צמיגים תתבצע כנגד בלאי 

 בלבד. 

 הבקשה מקובלת .1

 ללא שינוי במסמכי המכרז .2

 

 

 

הזמנת כלי  84
רכבים 
 חדשים

 6.3.4סעיף 

אבקש להבהיר לסעיף זה 
שהאחריות על עדכון הספק בדבר 
טיפולים שוטפים לרכב הינה על 

 החברה . \המשתמש ברכב

 תהבקשה מקובל

לי הזמנת כ 85
ם רכבי

 חדשים

 6.3.5סעיף 

 לא מקובל. אבקש למחוק סעיף זה . 

 -שינוי הסעיף

, תיקון/לטיפול הספק ידי על שיילקח רכב כל
 .ובלאי לכלוך למניעת ידאג הספק

הזמנת כלי  86
רכבים 
 חדשים

 6.3.11סעיף 

תקלות"  בפרק  6אבקש לשנות ל "
 ודשים".ח 6זמן של "

 הבקשה מקובלת

שירותי דרך  87
 וגרירה 

 6.4.1סעיף 

אבקש להבהיר ששירותי דרך 
וגרירה בגין החלפת תקר יהיו על 

₪  500בעלות של  המועצהחשבון 
 מ.+מע"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

88 
רכב חלופי יהיה מאותה הקטגוריה  רכב חלופי 

ודומה ככל הניתן לרכב הקבוע וגילו 

 מקובל -רכב חלופי מאותה קטגוריה

התשלום בגין הרכב החלופי יהיה זהה לתעריף 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 שנים. בכל מקרה 3יהיה עד  6.5.3סעיף 
התשלום בגין רכב חליפי יהיה 

 באותו תעריף של הרכב הקבוע.

אבקש להגדיר שרכב חלופי שיוחזר 
עם מיכל שאינו מלא כפי  שנמסר, 

לוק עלות התדתחויב ב ועצההמ
 עמלה. 20%בתוספת 

 

 הקבוע

ככל שהרכב יוחזר עם מיכל שאינו מלא,  -דלק
 תישא בעלות הדלק ללא תוספת המועצה

 רכב חלופי  89

 6.5.6סעיף 

תשלם   שהמועצהאבקש להבהיר 
מע"מ בגין הסבת דו"חות ₪ +  25

 ה.וחיובי כבישי אגר

 ללא שינוי במסמכי המכרז

השימוש  90
ברכב סעיף 

6.7.1 

אבקש להגדיר שבאחריות המועצה 
להחזיר את הרכב לאחר שהורידה 

 את המדבקות .

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תאונות  91
 וגניבות 

 8.3סעיף 

תישא  המועצהאבקש להגדיר ש
בעלות בגין נזקי מרכב תחתון , 

 חוסרים ותאונות שלא דווחו.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תאונות  92
וגניבות סעיף 

8.4 
 קטגוריה רכב חלופי יהיה מאותה ה

 הבקשה מקובלת

93 

תאונות 
 וגניבות 

 8.5סעיף 

לא מקובל. אבקש להגדיר קנס 
תבחר  המועצהיציאה במקרה בו 

לקחת רכב  \שלא להזמין רכב אחר 
במקרה של המלאי מ

כמו בהחזרת   -גניבה/טוטאלוס 
 5.3רכב מוקדמת וכמפורט בסעיף 

 את לסיים המועצה בחרה אם כי, מובהר 
 רכב להזמין רשאית היא, השכירות תקופת

 של השכירות תקופת התימנ זה ובמקרה חדש
 .קבלתו ממועד החדש הרכב

94 
חריגה 

 ממכסת ק"מ

 9.3סעיף 

אבקש להגדיר שרכבים שחרגו 
מהק"מ שנקבע  20%מעבר ל 

בשנה( יוחרגו מחישוב הפול  25,000)
תשלם בגינם דמי חריגת מועצה וה

 .9.3.4ק"מ כאמור בסעיף 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תשלומים  95
הם נוספים ב

תישא 
 המועצה

 9.6סעיף 

תשלם   שהמועצהאבקש להבהיר 
מע"מ בגין הסבת דו"חות ₪ +  25

 וחיובי כבישי אגרה.

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

אופן  
 התשלום

 10.4סעיף 

שהתשלומים בגין  אבקש לשנות
שכירות שוטפת ישולמו בכל חודש 

 ולא בתנאי שוטף .

 ללא שינוי במסמכי המכרז

אופן  96
 התשלום

 10.7סעיף 

החודשים  3 -אבקש להגדיר ש
בגין כל רכב  ישולמו האחרונים 

 מראש כמקדמה.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

97 
ביטוח סעיף 

15.3  

ת המילים " אאבקש למחוק 
רעידות אדמה , נזקי טבע ונזקי 

  פרעות".

 ללא שינוי במסמכי המכרז

98 

אמנת שירות 
ופיצויים 

SLA- 

 22סעיף 

יש למחוק את טבלת לא מקובל. 
הפיצויים במיוחד במכרז בסדר 
גודל כזה שהדברים יתכנו במצבים 

מאיחורים ככל חריגים. הספק ימנע 
האפשר ויתאם מראש עם המזמינה 
אך יחסי ספק לקוח תקינים לא 

 נבנים באמצעות קנסות כאלה

 טבלת פיצויים תמחק

99 

 יזוזק

 25.2סעיף 

חליף את לא מקובל. אבקש לה
הסעיף בנוסח הבא: " על אף 

לא תהא  המועצההאמור בכל דין, 
ם שהיא רשאית לקזז מהתשלומי

חבה לספק על פי הוראות הסכם 
ה חב ל השלטענת סכומים זה.

, הצדדים ידונו ביניהם ויגיעו הספק 
להחלטה  ובמידה והצדדים לא 
יגיעו להסכמה יפנו לגישור /בורר 

 ". שמקובל על שני הצדדים

 61+ 60מענה בסעיפים 

כלל השרותים המפורטים במסמכי המכרז  נבקש לדעת מהם "שירותים נלווים"? 1.1 100
 וההסכם

נבקש להוסיף את המילים "בהתאם לסוגי  1.2 101
 הרכבים המוצעים בהצעת המחיר במכרז

 זה".

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז 1.2חוזר על האמור בסעיף  1.4 102

נבקש להבהיר מה עם מחירי הרכבים יעלו  1.6 103
 או ירדו בתקופת הארכה? 

 62מענה בסעיף 

 ע"פ המועדים הקבועים לא נקבע מועד  7.7 104

 במסמכי המכרז ללא שינוי חוזר על האמור בסעיפים הקודמים לו 7.11 105



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

נבקש כי לאור המצב שהגשת המכרז  9.12 106
 תעשה במייל 

 גיש מסמכי מכרז במייללא ניתן לה

 -ועד תוקף ההצעהנבקש להקטין את מ 10.1 107
כן, אם ישתנו מחירי הרכבים בזמן זה, ש

 האם ההצעה תשתנה בהתאם?

 במסמכי המכרז ללא שינוי

נבקש להוסיף שרק אם מדובר במידע  11.4 108
 מהותי הקשור במכרז זה )ולא כל מידע(

 במסמכי המכרז ללא שינוי

נבקש שפסילה  תהא רק לאחר  שנבדקו  11.6 109
הנתונים עם המציע  והוכח באופן וודאי כי 

 נים.הנתונים שמסר אינם נכו

 במסמכי המכרז ללא שינוי

אינו  ר שצמצום היקף המכרזנבקש להבהי 13.4 110
 החזרת רכבים וביטול ההסכם

 היקף את לצמצם רשאית המועצהצויין כי מ
 מסיבות לבטלו או העבודה או/ו המכרז

 אחרות או תקציביות, ארגוניות

 במסמכי המכרז ללא שינוי נבקש למחוק סעיף זה 15.3 111

 במסמכי המכרז ללא שינוי ימי עסקים 14נבקש לשנות ל  16.2 112

 נבקש למחוק את הסעיף. 17.1 113

נבקש להבהיר שמיום תחילת אספקת 
השירותים, לא ניתן יהא לבטל את המכרז 

 עו בהסכם השכירותאלא בתנאים שנקב

 במסמכי המכרז ללא שינוי

 במסמכי המכרז ללא שינוי  הסעיףאת  נבקש למחוק 17.2 114

בנזין דגם זה  1.6טויוטה קורולה  –טעות  2 115
ולא היברידי. נבקש להוריד דגם זה , דגם 

 . לא קיים יותר

  1.6יונדאי אלנטרה נבקש להחליף בדגם : 

Inspire S.R 'או  134,900שעולה  בנזין אוטו
 בנזין  אוטו' 1.0אמבישן סקודה אוקטביה 

 134,990שעולה 

המחיר הקטלוגי של סקודה  –טעות 
 134,990ולא  140,990אוקטביה הוא 

 65מענה בסעיף 

 

 

בתוספת ₪  110נבקש לשנות את הסכום ל 4 116
 מע"מ 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 נבקש לשנות את נוסח "המדד" כדלהלן: 5 117

מדד המחירים לצרכן  - "המדד"
מרכזית המתפרסם על ידי הלשכה ה

לסטטיסטיקה או שיתפרסם על ידי גוף 
ר, שיבוא במקום הלשכה י אחרשמ

 המרכזית לסטטיסטיקה.
המדד האחרון שפורסם  - "מדד הבסיס"

 לפני מועד מסירת המכונית לשוכרת.
המדד האחרון שפורסם  -"מדד הקובע" 

 ללא שינוי במסמכי המכרז 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 בגין התשלום.לפני הוצאת החשבונית 

 נוסח לא מקובל.  כללי 118

 גילהר נבקש כי הנוסח ישונה להצערה
 . ולא דוות דעת רו"ח 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוריד את העמודה של  .1 ב 119
 היקף כספי 

 ממליצים  3-5נבקש להפחית ל

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 הגדרת המדדנבקש לשנות את נוסח  1.3.2 120
 :  החדש

המדד האחרון  -"המדד החדש" 

הוצאת החשבונית בגין  שפורסם לפני

 .התשלום

 ללא שינוי במסמכי המכרז

לים "או מוקטן" לא מקובל ימחקו המי 1.3.7 121
 "או ירידת" 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המשפט המתחיל  1.3.13 122
המילים "הקובעת הבלעדית לעניין היות 

 המוצר שווה ערך..."

 ללא שינוי במסמכי המכרז

מבוקש גם שירות השכרת רכב? האם  2.1 123
 )שאינה חכירה(

לשירותי נבקש להוריד את הדרישה 
 לתקופות.השכרת כלי רכב 

ב נבקש להבהיר כי שירותי השכרת כלי רכ
לתקופות קצרות תהיה מול חברת 
ההשכרה ובכפוף לחתימה על הסכם מולה 

 וע"פ מחירון חברת ההשכרה )ח.פ אחר(

 הבקשה מקובלת

המילה "מיד" את נבקש להוסיף לאחר  3.7 124
 המילים "ככל הניתן"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז נבקש להפוך להדדי 3.11 125

נבקש להוסיף לאחר המילים "בשעת  3.13 126
חירום" את המילים "ככל הניתן ובצורה 

 ינה מסכנת את עובדיה"שא

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק 3.17 127

 מחויבים נהיההאם בתקופות הארכה  4.1 128
 למחירי ההצעה? 

 מה יקרה אן יעלו או ירדו מחירי הרכבים? 

נבקש למחוק את המילה "זהים" ולרשום 
 במקומה "דומים"

 62במענה בסעיף 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 נבקש למחוק את הסעיף. 4.4 129

נבקש הבהרה מה הכוונה סיום חוזה? האם 
 וחזרים?גם הרכבים מ

נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה 
 שהיא ובכל עת"

בתשלום נבהיר כי ביטול הסכם ייעשה רק 
 פיצוי עבור כל הנזקים שנגרמו למשכירה

 ללא שינוי במסמכי המכרז.

 המועצה, זה סעיף במימוש כי בזאת מובהר
 שהוזמנו רכבים בגין התחייבויותיה את תשלים

 כאמור ההודעה למועד עד

 נבקש למחוק את המשפט האחרון בסעיף 4.5 130
 המתחיל במילים "הספק מוותר בזאת..."

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש לשנות את הטרמינולוגיה כך  5.1 131
ת ההסכם" ויבואו שימחקו המילים "תקופ

 המילים "תקופת השכירות"

 ההבהרה מקובלת

נבקש שאובדן מוחלט ייעשה רק על פי  5.2 132
 שמאי קביעת

הרכב  יום של 21לא ברור מה יהיה לאחר 
 החלופי.

יום של העמדת הרכב  21נבקש שלאחר 
החלופי תעמוד לשוכרת אופציה לסיים את 
עסקת השכירות או להזמין רכב חדש 

 םלתקופה חדשה בתנאים חדשי

 מקובל -קביעת שמאי

 יתר הסעיף ללא שינוי

 "בכל עת"  םהמילינבקש למחוק את  5.3 133

נבקש להוסיף תנאים מצטברים להחזרת 
 הרכבים:

ל התחייבויותיה ע( השוכרת עמדה בכל 1)
ירידה בצרכי  ( חלה2; )פי הסכם זה

 מושכרות עקבהשוכרת במכוניות 
(  שוויה של 3; )צמצומים ו/או מפיטורין

המכונית המושכרת, בנספח א', כולל 
( 4ש"ח )כולל(; ) 170,000עד  מע"מ, הינו

שוכרת הודיעה על רצונה כאמור ה
ימים לפחות  60למשכירה, בהודעה בכתב, 

 טרם מועד ההחזרה המבוקש

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 הבקשה מקובלת  יום מראש 60נבקש הודעה בכתב  5.3.1 134

הפיצוי המוסכם אינו נבקש להבהיר כי  5.3.1.4 135
גורע מיתר התשלומים שיש לשוכרת לשלם 

וגמא: בהתאם להסכם השכירות לד
 תביעות מאת צד ג', חריגת ק"מ

 מקובלת ההבהרה

נבקש למחוק סעיף זה . בשנה האחרונה  5.3.1.5 136
שנה יחול תשלום קנס אחד לאורך כל ה

 האחרונה. 

 2מענה בסעיף 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

קש כי המחיר בגין הדגם החלופי יהיה 4נב 6.1.1 137
 במו"מ בין הצדדים

 62 מענה בסעיף

נבקש למחוק את המילים "שנגרם מכל  6.1.2 138
 סיבה".

ל אף האמור נבקש להוסיף את הסיפא "ע
לעיל מוסכם כי השוכרת תשא במלוא 
הנזק שנגרם ברשלנות או בזדון". יובהר כי 

ון הנובע מבלאי המשכירה תשא בעלות תיק
וכן בנזקים הכלולים  סביר או פגם ביצור

רים חבמקרים אבפוליסה התקנית אולם 
 תשא השוכרת בעלות התיקון.

רשלנות ב שנגרם נזק למעט -יתווסף המשפט 
 המועצה מטעם מי י"ע זדוןו/או ב

 יתר הבקשה אינה מקובלת

 לשנות לימי עסקיםנבקש  6.2.2 139

ככל שהרכב נמצא במלאי נבקש להוסיף "
 יבואן הרכב"

אולם בכל  נבקש להוסיף את הסיפא "
מקרה לא תהא המשכירה אחראית 

במסירת המכוניות שעילתו לאיחור 
 ביבואן.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר כי הרכב יסופק ע"פ מפרט  6.2.2.4 140
 יבואן 

 הבקשה מקובלת

 נבקש להוסיף : בתוספת מע"מ.  6.2.3 141

 

נבקש פניה למשכירה בכתב מראש וקבלת 
 ישורה של המשכירה להתקנת וו הגרירה א

את נוסח הסעיפים  הוסיףנבקש ל
 העוסקים בהתקנת אביזרים:

מתחייבת לא לבצע כל שנוי  השוכרת
או המושכרות המכוניות  יבמבנה או בחלק

לרבות עקב קדיחה במיתקונים שבהן, 
לא להוציא לצורך התקנת דיבורית, וכן 

כל אביזר ו/או המושכרות מהמכוניות 
שיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים מכ

להן, וזאת בלי קבלת הסכמת המשכירה 
וי ביצעה השוכרת שינ מראש ובכתב.

כאמור לעיל, תפצה השוכרת את המשכירה 
 כןבגין כל נזק שיגרם לה מיד עם דרישה. 

לשלם למשכירה כנגד על השוכרת  אהי
המושכרות מצב המכוניות  החזרת

ל סעד אחר לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכ
גרם שינוי  לו תהא זכאית המשכירה.

, לא המושכרות כאמור להשבחת המכוניות
לתשלום כלשהו  תהא זכאית השוכרת

 מאת המשכירה.

המשכירה  לתוספת מע"מ ואישורהבקשה 
 מקובלתמראש 

 

 יתר הסעיפים ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

יצריך לא ברור מה יקרה במצב בו התיקון  6.2.8 142
 ימים? 10יותר מ

 יסופק רכב בהתאם לתנאי המכרז וההסכם

נבקש למחוק את המילים "שווה ערך"  6.2.9 143
 ולרשום במקומן "דומה"

 – 24לספרות  12הספרות  נבקש לשנות את
לא ניתן להתחייב . השכירה תעשה את 

 המיטב .

 ף :נבקש לשנות את נוסח הסעי

מכונית חילופית שהינה מכונית פרטית, 
חמישה מקומות בעלת מנוע בנזין, המכילה 

ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע 
המכונית המושכרת במקומה הועמדה 

מקרה לא  המכונית החילופית, אולם בכל
ליטר, והכל על פי  2יעלה נפח המנוע על 

זמינות המכוניות אצל המשכירה ושיקול 
 בלעדי.דעתה ה

 

נבקש להבהיר כי תקופת ההסכם תחל 
א מקבלת רכב ברגע קבלת הרכב שהוזמן ול

 הגישור כמקובל בענף!

 רכבי הגישור לא יכללו בתקופת הליסינג.

 יתר הסעיף ללא שינוי

. חברתנו אינה נבקש למחוק דרישה זו  6.2.11 144
פקו מתחשבנת בנושא הדלק. הרכבים יסו

 מיכל 1/8עם עד 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש למחוק את המילים "מכל סיבה  6.3.1 145
 אחרת"

בתיקונים  כירה תשאנבקש להבהיר שהמש
הנובעים מבלאי סביר / פגם ביצור ואילו 
מקרים אחרים כגון זדון ורשלנות שאינם 

 מכוסים בפוליסה יהיו באחריות השוכרת.

זדון רשלנות ו/או בנזק שנגרם בלמעט  -יתווסף 
 ע"י מי מטעם המועצה

 נבקש להוסיף את הנוסח הבא: 6.3.2 146

דע את המשכירה ית ליהשוכרת מתחייב
בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, 

יצרן ו/או הבהתאם להנחיות והוראות 
 היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניות

, ולמספר הק"מ שגמאו המושכרות
המושכרות וכן לפעול לביצוע  המכוניות

יובהר כי  .טיפולים שוטפים בהן במועדם
וי אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עש

ביא להסרת אחריות היבואן על לה
המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, 

תשפה את ידיים. השוכרת או עת מידיים
עקב  לה מושנגר יםנזקההמשכירה בגין כל 

כאמור בסעיף  מעשה או מחדל של השוכרת
עם דרישתה הראשונה של  מידזה לעיל, 

 המשכירה.

 את ליידע מתחייבת השוכרת -מקובל כי
 טיפולים לביצוע המועדים בדבר המשכירה

 או/ו היצרן והוראות להנחיות בהתאם, שוטפים
 המכוניות של הטיפולים בחוברת היבואן

 המכוניות שגמאו מ"הק ולמספר, המושכרות
 שוטפים טיפולים לביצוע לפעול וכן המושכרות

 .במועדם בהן

יובהר כי אי יידוע  -לא מקובלת התוספת 
ביא וי לההמשכירה כאמור בסעיף זה עש

להסרת אחריות היבואן על המכונית ולגרור 
ידיים. או עת מידייםנזקים בלתי הפיכים, 

 יםנזקהתשפה את המשכירה בגין כל השוכרת 
 עקב מעשה או מחדל של השוכרת לה מושנגר

עם דרישתה  מידכאמור בסעיף זה לעיל, 



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 

נבקש להבהיר כי הטיפולים/תיקונים יהיה 
 סכים מורשי משרד התחבורה .במו

נבקש להבהיר כי החלפים יהיו  מורשי 
 משרד התחבורה .

 הראשונה של המשכירה.
 

 ספקבאחריות ה -תיקונים וטיפולים

מצבר לרכב לתקופה  1נבקש להגביל  6.3.3 147
 כמקובל בענף

סטים של מגבים לתקופה  3נבקש להגביל 
 כמקובל בענף

לא יוחלפו צמיגים נבקש להבהיר כי 
בעל ההסמכה תקינים שלא נפסלו ע"י 

  בפנצריה

 הבקשה מקובלת חלקית

 מקובל -1מצבר 

 ללא שינוי במסמכי המכרז -מגבים

יות הנוהג ברכב לדווח על הצורך רבאח 6.3.4 148
שעות לפני  48בטיפול למוקד השירות 

 המועד

 באחריות הנהג לדווח על הצורך בטיפול

 85מענה בסעיף  נבקש למחוק דרישה זו.  6.3.5 149

לאחר המילה ברשלנות נבקש להוסיף ו/או  6.3.7 150
 בזדון. 

 קשה מקובלתהב

 86בסעיף  מענה נבקש למחוק סעיף זה 6.3.11 151

נבקש למחוק את המילים "לרבות בגין  6.4.1 152
יר עלות החלפת תקר"  או לחילופין להגד

 להחלפת גלגל ו/או תיקון תקר. 

נים בכל רחבי ם זכייבאחריות הספק לעבוד ע
את הנהגים לזכיין הרלוונטי.  תהארץ ולהפנו

מובהר בזאת שעל הספק לעבוד בפרט עם זכיין 
 מ"ק 2 של עד במרחקו למועצה קרובאשר 

 . תקריםה לתיקון

 

 ללא שינוי במסמכי המכרז שעות  4 –אזור רמת הגולן  נבקש להוסיף 6.4.3 153

 K2Kנבקש הבהרה : האם מדובר בשרות  6.5.1 154
 )מפתח תמורת מפתח( ? 

קחו בחשבון שבקשה זו מייקרת את הצעת 
המחיר ואין טעם לכלול את כלל הרכבים 
בשרות זה. מומלץ לבחור את הרכבים 

רכבים לכל  2-3הבכירים בלבד )כלגורמים 
 היותר( 

ילים "איסוף לצורך נבקש להוריד את המ
 טיפול" , "תיקונים או טסט". 

 כפי המפורט בסעיף:

 בכל חלופי רכב למורשה יספק הספק 6.5.1
, טיפול לצורך איסוף, תאונה, תקלה של מקרה

 : להלן הקבוע הזמן פרק תוך, טסט או תיקונים

 המחייבת ברכב תקלה של במקרה 6.5.1.1
 שעות( ארבע) 3 עד – גרירה או דרך שירותי
( חמש) 4 עד או התקלה על ההודעה ממועד
 בכביש נמצא הרכב אם ההודעה ממועד שעות

 . 25 לכביש דרומית או הערבה

 לצורך הרכב איסוף של במקרה 6.5.1.2



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 עד – מראש בתיאום שנעשה טיפול או תיקונים
 הרכב הוחזר לא אם, היום באותו 17:00 השעה

 .לטיפול שנלקח

 ללא שינוי במסמכי המכרז

מה הכוונה הרכב המושכר? האם הרכב  6.5.2 155
 וע?הקב

 כן

נבקש למחוק דרישה זו . חברתנו אינה  6.5.3 156
מתחשבנת בנושא הדלק. הרכבים יסופקו 

 מיכל 1/8עם עד 

 גדרת רכב החלופי: את ה נבקש להוסיף

טית, מכונית חילופית שהינה מכונית פר
בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה מקומות 
ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע 

המושכרת במקומה הועמדה המכונית 
המכונית החילופית, אולם בכל מקרה לא 

ליטר, והכל על פי  2יעלה נפח המנוע על 
ושיקול  זמינות המכוניות אצל המשכירה

 דעתה הבלעדי.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז .נבקש למחוק -ףמשפט אחרון בסעי 6.5.6 157

בכפוף להצטרפות המזמינה לאתר  6.6 158

)אתר פנימי של קבוצת  B2Bהמשכירה 
 שלמה(

 ת המילה בכפוף.יש למחוק א

 המועצה תצטרף לאתר המשכירה.

נבקש להוסיף לאחר המילים "ובני  6.7.2 159
 משפחתם" את המילים "מקרבה ראשונה"

 הבקשה מקובלת

נבקש למחוק את המילים "זמן סביר"  8.2 160
 ולרשום "מיד"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

ברכב יחויבו שימצאו  לא מקובל!! חוסרים 8.3 161
 ע"פ מחירון יבואן. 

נבקש להחריג ארועים שנגרמו ברשלנות 
 או/זדון . 

נבקש להבהיר כי ככול שבבדיקת השמאי 
ים שלא דווחו עימצאו נזקים עקב אירו

ישלם המזמין השבה לקדמות עד לגובה של 
 בתוספת מע"מ. ₪  1,200

לביטוח מקיף,  נבקש להוריד את הדרישה
נו נוהגת בשיטת נבקש להבהיר כי חברת

 .חיתום עצמי כמקובל בענף 

 ללא שינוי במסמכי המכרז.

 וביטול לקדמות השבה כי בגין ,יש לשים לב
 בחודש ₪ 80 המועצה תשלם עצמית השתתפות

 לספק נוסף תשלום כל טלתבמ ובזאת, לרכב
 .החודשית השכירות לעלות מעבר

 רועים שנגרמו בזדוןייוחרגו א

נבקש למחוק את המילים "מאותו סוג  8.4 162
ובאותו מצב כמו כל רכב שהושאר בידי 

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 הספק"

נבקש להבהיר שדמי השכירות אינם  9.2 163
כוללים נזקים שלא מכוסים בפוליסה 

 ובהסכם זה , דמי חריגת ק"מ וכדו'

כל  ש כי התשלום יהיה בהוראת קבענבק
 לחודש עבור החודש שחלף.  10

נבקש כי תשלמי אקסטרה )כל חיוב שאינו 
דמי שימוש ( ישולמו בהוראת קבע בשיטת 

 .  30שוטף +

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר שדמי ביטול ה.ע אינם  9.4 164
כוללים נזקים שנגרמו בניגוד להוראות 
הפוליסה כגון נזק בזדון, אשר השוכרת 

 .הם במלואםתשא ב

ברכב יחויבו ע"פ מחירון  חוסרים שימצאו
 יבואן.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

תפות עצמית אינם תדמי ביטול השמובהר כי 
 כוללים נזקים שנגרמו בזדון

 נבקש להבהיר כי : 9.6 165

 הסבה על מורשה = נהג

נוהל לחתימה על ה ההסבה תהיה בכפוף 
 :צורףהמ

נוהל הסבת דוחות ע"ש נהג / משתמש 
 ברכב

נחתם הסכם הסבת דוחות  כל לקוח שאיתו
חניה, תנועה, כתבי אישום והזמנות 

שם נהג / משתמש יתבצע  לבימ"ש על
 פ"י הנוהל הבא:ע

הלקוח יכין טבלת אקסל שבה  .1
 מופיעים הפרטים הבאים:

 מס' רישוי של הרכב. .א
שם + שם משפחה של הנוהג  .ב

 משתמש ברכב.
מס' תעודת זהות מלא כולל   ג.

 (.ספרות 9ספרת ביקורת )סה"כ 

כתובת מלאה של הנהג /  ד.
משתמש ברכב )רחוב מס' בית + 

 ישוב ומיקוד(. מס' דירה,

ושעת קבלת הרכב לידי תאריך  ה.
 המשתמש / נהג.

במידה והוחזר הרכב תאריך   ו.
 ושעת ההחזרה.

הטבלה תישלח למחלקת דוחות  ז.

 NK-Hasavatבמייל, לכתובת  

פק הזוכה ובאישור נוהל יאושר רק מול הס
 המועצה על נוסח מוסכם

mailto:amirh@shlomo.co.il
mailto:amirh@shlomo.co.il


הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

Dochot@shlomo.co.il 

יש לשלוח עדכון מיידי של כל שינויי  .2
לעיל  1המוזכרת בסעיף בטבלה 

 ז.1ל לכתובת שבסעיף במיי
 

בכל מקרה יש לשלוח את הטבלה  .3
 3לעיל אחת ברבעון )כל  1בסעיף 

ז 1חודשים( לכתובת המייל שבסעיף 
 לעיל.

הלקוח יחתים כל נהג  .4
משתמש ברכב על  /

טופס הצהרת נהג 
( 1המצ"ב )נספח 

במייל, וישלח אותו 
 NK-Hasavatלכתובת 

Dochot@shlomo.c
o.il  יש להעביר

הצהרות בכתב יד 
 ברור וקריא.

הלקוח יצרף לטופס הצהרת נהג  .5
 ( צילום רישיון נהיגה .1 )ניספח

באחריות הלקוח לעדכן על כל שינויי  .6
בפרטי המחזיק ברכב, במידה ולא 
יעודכנו השינויים הנ"ל לא יבוצעו 

ות כפולות בגין העברת רכב הסב
 תמש למשתמש.ממש

במקרה ולקוח מקבל רכב חליפי יש  .7
לציין מועדי הרכב החליפי בטבלת 

לעיל, להחתים  1האקסל שבסעיף 
 משתמש על תצהיר המצ"ב /נהג 

הלקוח יקבע איש קשר עם מחלקת  .8
לכל דבר  SIXTהסבת דוחות בשלמה 

ועניין הקשור בהסבת הדוחות 
יד, פקס וכתובת וימסור טלפון ני
 ר שנקבע.מייל של איש הקש

 

 7העיכוב בזמן סביר )עד נבקש להגביל את  10.4 166
 ימים(

נבקש כי התשלום יהיה בהוראת קבע כל 
 לחודש עבור החודש שחלף.  10

נבקש כי תשלמי אקסטרה )כל חיוב שאינו 
 ש ( ישולמו בהוראת קבע בשיטתדמי שימו

 . 30שוטף +

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז נבקש לבטל את הסעיף 10.9 167

 לא מקובל. 10.11 168

 הסעיף.נבקש לבטל את 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

mailto:amirh@shlomo.co.il
mailto:NK-Hasavat%20Dochot@shlomo.co.il
mailto:NK-Hasavat%20Dochot@shlomo.co.il
mailto:NK-Hasavat%20Dochot@shlomo.co.il
mailto:NK-Hasavat%20Dochot@shlomo.co.il


הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

בות יעשה נבקש להבהיר כי חילוט ער 11.5 169
זדמנות לאחר התראה בכתב מראש וה

 ככל שבוצעה. -לתיקון הפרה

כמו כן חילוט יעשה רק בכפוף לפס"ד 
 טחלוט, ואישור הספק לחילו

חילוט הערבות יעשה לאחר התראה בכתב 
 פרהדמנות לתיקון ההזומראש וה

 יתר הסעיף ללא שינוי

 הבקשה מקובלת ימי עסקים 14להאריך את המועד ל נבקש  11.6 170

לא מקובל החילוט אלא בכפוף להוכחת  11.7 171
נזק שנגרם לשוכרת כתוצאה מאי הארכת 

 החילוט

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף: "ובלבד שלא יהא כפל  11.8 172
 פיצוי"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 ללא שינוי במסמכי המכרז נבקש להפוך להדדי 12 173

נבקש להוסיף את  -המחאת זכויות 13.1 174
 הסיפא:

מוסכם כי הספק יהיה יל על אף האמור לע
על דרך השעבוד  רשאי לשעבד ולהמחות

את זכויותיו על פי הסכם זה לטובת גורם 
  שמימן את רכישת הרכבים״.

 הבקשה מקובלת

נבקש להוסיף בסיפא את המילים : "ו/או  14.2 175
 ברשלנות"

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להבהיר שיפוי / פיצוי כאמור יהיה  14.4 176
רק לאחר פס"ד חלוט ובלבד שניתנה לזוכה 

ה על ניהול הליך כאמור וניתנה לו ודעה
אפשרות להצטרף לניהול ההגנה ושלא 
יתקבל כל הסדר טיעון או פשרה מבלי 

 אישורו מראש

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש להוסיף בסיפא את המילים "פרט  14.5 177
גרמה למשכירה  השוכרתש יםלנזק

 ברשלנות או בזדון"

למעט נזק שנגרם בזדון ע"י מי מטעם  -יתווסף
 . יתר הסעיף ללא שינויהמועצה

שנגרמו ע"י צד  מחדל או מדובר על מעשה נבקש לבטל את זכות הקיזוז 14.6 178
 הספק באחריות שלישי ושהם

נבקש  -מדיי ל! סעיף כללילא מקוב 14.7 179
 רק תביעות הנובעות מחוזה זה למחוק!

בהר כי, הספק יהא אחראי לנזקים שהתחייב ומ
 בהם ע"פ הסכם זה

מיד נבקש להוסיף בסיפא את המילים " 14.9 180
 בהיוודעה על התביעה"

 הבקשה מקובלת

נבקש להוסיף כי "לספק אפשרות לערוך  15.2 181
 ביטוח "עצמי". 

 יש לעמוד בכל תנאי הביטוח כמפורט בחוזה 

נבקש להוריד את הדרישה לביטוח מקיף,  15.3 182
בשיטת נבקש להבהיר כי חברתנו נוהגת 

 יש לעמוד בכל תנאי הביטוח כמפורט בחוזה



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 בל בענף .חיתום עצמי כמקו

 נבקש להחריג נזקים ברשלנות ו/או זדון 

 אחראי יהיה לא הספק כי 15.4ין בסעיף מצו
 ידי על או המועצה ידי על בזדון שנגרמו לנזקים

 .הקבוע לשימושו ניתן הרכב שכלי מי

  

 הבקשה מקובלת נבקש להוסיף נזק ברשלנות 15.4 183

 הבקשה מקובלת נבקש למחוק סעיף זה. 15.5 184

נבקש למחוק את המילה "סמוך" ולרשום  15.9 185
 את המילה "מיד"

 א שינוי במסמכי המכרזלל

שיפוי / פיצוי כאמור יהיה רק לאחר פס"ד  15.10 186
ניתנה לזוכה הודעה על חלוט ובלבד ש

אמור וניתנה לו אפשרות כניהול הליך 
להצטרף לניהול ההגנה ושלא יתקבל כל 

 הסדר טיעון או פשרה מבלי אישורו מראש

 תנתן לזוכה הודעה על ניהול הליך.

 יתר הסעיף ללא שינוי

נבקש להוסיף את המילים "ו/או  15.11 187
 ברשלנות"

 הבקשה מקובלת

נבקש שסירוב או התניה של קבלן יהא רק  16.2 188
מטעמים סבירים להנחת דעתה של 

 המשכירה

 א שינוי במסמכי המכרזלל

חלוט לאחר פס"ד נבקש ששיפוי יהיה רק  18.7 189
ובלבד שניתנה לזוכה הודעה על ניהול הליך 
כאמור וניתנה לו אפשרות להצטרף לניהול 
ההגנה ושלא יתקבל כל הסדר טיעון או 
פשרה מבלי אישורו מראש )ולא בכל מקרה 

 של תביעה(

 תנתן לזוכה הודעה על ניהול הליך.

 יתר הסעיף ללא שינוי

 ללא שינוי במסמכי המכרז נבקש למחוק 19 190

חר פס"ד חלוט נבקש ששיפוי יהיה רק לא 19.2 191
ליך לזוכה הודעה על ניהול הובלבד שניתנה 

כאמור וניתנה לו אפשרות להצטרף לניהול 
ההגנה ושלא יתקבל כל הסדר טיעון או 
פשרה מבלי אישורו מראש )ולא בכל מקרה 

 של תביעה(

 תנתן לזוכה הודעה על ניהול הליך.

 יתר הסעיף ללא שינוי

  לא מקובל הקיזוז 22.5 192

נבקש להוסיף: "ולא מעל סכום הנזק  22.6 193
 שנגרם למועצה"

 הבקשה מקובלת

למחוק את סעיפי הקנסות. חברתנו לא  22.7 194
ת. המטרה של שני עובדת תחת סנקציו

 הגורמים משותפת. 

 הפיצויים תמחקטבלת 

ימי עסקים ורק לאחר  14נבקש לשנות ל 22.8 195
שהתקבלה דרישה בכתב לתיקון ההפרה , 

 ימים. 14וההפרה לא תוקנה תוך 

נתן אפשרות להסתייג טרם קיזוז ילספק ת



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

 לא מקובל –נבקש לבטל את זכות הקיזוז 
חברתנו לא  למחוק את סעיפי הקנסות.

עובדת תחת סנקציות. המטרה של שני 
 הגורמים משותפת.

 סכום כלשהוא לספק

 

למחוק את סעיפי הקנסות. חברתנו לא  22.9 196
עובדת תחת סנקציות. המטרה של שני 

 הגורמים משותפת.

 הפיצויים תמחקטבלת 

 -נבקש להפנות לסעיף ספציפי או למחוק 22.10 197
 סעיף כללי מדיי

או להוסיף את המילים "והכל בהתאם 
 זה" בהסכםלקבוע 

 בהסכםוהכל בהתאם לקבוע " -מאושר להוסיף
 זה"

נבקש להפוך להדדי )כך שגם המשכירה  23 198
 תוכל לסיים את החוזה(

 ללא שינוי במסמכי המכרז

נבקש לשנות לימי עסקים, נבקש הודעה  23.2 199
 בכתב

 הבקשה מקובלת

 61+  60מענה בסעיפים  נבקש למחוק 25 200

 ערבות ביצוע -נספח א' להסכם

נבקש כי חילוט הערבות יעשה רק לאחר  2 201
פס"ד חלוט ולאחר הסכמת המשכירה 

 לחילוט
וט הערבות יעשה במקום נבקש כי חיל

 תשלום פיצוי המוסכם ולא בנוסף.
 נבקש כי לא יהיו כפל בתשלומים

 ללא שינוי בתנאי המכרז

 נבקש הבהרה: כללי 202
 מה קורה במצב של עליית המחיר הקטלוגי

של הרכב? נבקש כי תחול הצמדה למחיר 
 כמקובל בענף.  70%של 

 62מענה בסעיף 

מבוקש להבהיר שההסכם דל וחסר   203
הוסיף בהרבה סעיפים חשובים, נבקש ל

 ולהשלים מס' סעיפים חשובים :

 ללא שינוי במסמכי המכרז

השוכרת מתחייבת להנחות את   
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 

להחרמת  מביצוע עבירות תנועה שיגרמו
איזה מהמכוניות המושכרות על ידי 
רשויות האכיפה. השוכרת תשפה את 
המשכירה בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או 

רה כתוצאה חבות אחרת בה תחוב המשכי
מהפרת האמור בסעיף זה, לרבות תשלום 
הקנס בגין עבירת התנועה, דמי הטיפול 
בגינו, עלות גרירת המכונית המושכרת, 

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

וכן הוצאות משפטיות בהם  עלות אחסונה,
תישא המשכירה בשל תביעה כאמור, 
ובתנאי שהודיעה לשוכרת על תביעה 
כאמור, אפשרה לה להתגונן מפניה ולא 

פשרה או עסקת טיעון ללא  הגיעה להסכם
הסכמתה. השוכרת לא תהא זכאית 

 למכונית חילופית בנסיבות סעיף זה.

השוכרת מתחייבת להודיע למשכירה בתוך   
ן סביר אודות כל הליך משפטי בו זמ

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 

נזק המשכירה ולשם מניעות או הפחתת כל 
והפסד העלולים לפגוע במשכירה ובין 
היתר בכל הנוגע להשכרת המכוניות 

 המושכרות והשימוש בהם.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

השוכרת מתחייבת לבצע את הנחיות   
, המתחייבות על פי דין הוראות המשכירהו

לעניין ביקורת בטיחות ותקינות לרבות
להודיע למשכירה על קיום תקלות, נזקים ו

מיד עם ות המושכרוליקויים במכוניות 
, בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ודעםוהי

 ובין אחרים.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

דע את המשכירה יהשוכרת מתחייבת לי  
בדבר המועדים לביצוע טיפולים שוטפים, 

היצרן ו/או בהתאם להנחיות והוראות 
 היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניות

, ולמספר הק"מ שגמאו המושכרות
וע המושכרות וכן לפעול לביצ המכוניות

יובהר כי  .טיפולים שוטפים בהן במועדם
אי יידוע המשכירה כאמור בסעיף זה עשוי 

ביא להסרת אחריות היבואן על לה
המכונית ולגרור נזקים בלתי הפיכים, 

תשפה את מיידיים או עתידיים. השוכרת 
עקב  לה מושנגר יםנזקההמשכירה בגין כל 

כאמור בסעיף  מעשה או מחדל של השוכרת
ייד עם דרישתה הראשונה של זה לעיל, מ
 המשכירה.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

בדוק את המכוניות רשאית להמשכירה   
מעת לעת בתאום מראש עם  המושכרות

למען הסר  ר תקינותן.וריהשוכרת, לב
ספק, יובהר שהאמור בסעיף זה אינו גורע 
מאחריותה הבלעדית של השוכרת ליידע 
את המשכירה בדבר המועדים לביצוע 

 טיפולים שוטפים

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

וכרת מתחייבת שלא להשאיר את הש  
המכוניות המושכרות ללא אמצעי זהירות 

 היתר מתחייבת שלא לעזובמתאימים ובין 
מכל סיבה המושכרות ת והמכוניאת 
ולכל פרק זמן  , לכל מרחק שהואשהיא

על ידי יציאה מתא הנהג של שהוא, 
ללא המכונית המושכרת, ללא שמירה או 

תקן מוש באמצעי המיגון המוישוהפעלה 
גון המותקן בה אינו יבה, או כשאמצעי המ

 תקין, והשוכרת ו/או המשתמש במכונית
ידעו על כך, או היה עליהם  המושכרת

לדעת על כך או כשמפתחות המכונית 
פעלה השוכרת  נותרו בתוכה.המושכרת 

כאמור לעיל, הרי שעל אף האמור בהסכם 
זה ו/או בכל דין, תישא השוכרת במלוא 

כירה ו/או למכוניות הנזק שיגרם למש
 המושכרות.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

למען הסר ספק יודגש, כי בכל מקרה בו   
יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק מכל סוג 
שהוא לחפץ אישי אשר הושאר במכונית 
המושכרת על ידי מי מהמשתמשים בה, 
לרבות סחורה, כספים, מערכות 
מולטימדיה, אביזרים נוספים שהותקנו 

ץ שהוא, לא במכונית המושכרת, וכל חפ
ל המשכירה, יהא הדבר תחת אחריותה ש

אלא תחת אחריותו הבלעדית של 
המשתמש במכונית המושכרת, והמשכירה 
לא תצטרך לפצותו ו/או לשפותו בגין אותו 
נזק. מוסכם בין הצדדים, כי השוכרת 
תשפה את המשכירה בגין כל תביעה 
שתוגש כנגדה על ידי צד שלישי כלשהו 

 בעניין זה.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

וכרת תשפה את המשכירה בגין כל הש  
סכום נזק בו תחוייב המשכירה בתובענה 
שתוגש כנגדה עקב נזקי גוף, בגין מעורבות 

בתאונת המושכרות איזו מהמכוניות 
דרכים, במקרה בו חברת הביטוח לא 
שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף 
כאמור, עקב מעשה או מחדל השוכרת ו/או 

בנגוד מושכרת ה מי מהנוהגים במכונית
לפוליסת בטוח חובה ו/או בנגוד להוראות 
חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

טוח רכב יב ודתו/או פק 1975-תשל"ה
ו/או חוק  1970 -מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל

המשכירה  .1981-תשמ"אה ,טוחיחוזה ב
תודיע לשוכרת על קבלת כל תביעה ו/או 
 דרישה בגינה תחוייב המשכירה, תעביר

שוכרת את כל החומר הרלבנטי בקשר עם ל
כל תביעה ו/או דרישה כאמור, שהתקבלה 
אצלה, ותשתף פעולה עם השוכרת. 
המשכירה תאפשר לשוכרת להתגונן בפני 
התביעה ו/או הדרישה כאמור וכן תימנע 

 ללא שינוי במסמכי המכרז



הסעיף  מס"ד
במסמכי 
המכרז/ 
בחוזה/ 
 בנספח

 התייחסות מ.א. שדות נגב השאלה 

מלהתפשר או מלהעמיד סיוע כלשהו 
למגיש התביעה ו/או הדרישה, או פרטים 

במקרה  עטכלשהם לכל צד שלישי, למ
שנדרשה לעשות כן על פי כל דין או שיש 

להתגונן    באמור כדי לאפשר למשכירה 
מבלי לפגוע בפני התביעה ו/או הדרישה. 

 השוכרתבכלליות האמור לעיל, מתחייבת 
לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולשתף 

 ,במידת הצורךהמשכירה, פעולה עם 
לביטול כל דרישה ו/או תביעה אשר יוגשו 

, שעניינן ו/או עילתן, פעולה ירההמשכנגד 
ו/או  השוכרתו/או מעשה ו/או  מחדל של 

 מי מטעמה.

לא החזירה השוכרת את המכוניות   
למשכירה בתום תקופת המושכרות 

השכירות או עם סיומה, תפצה השוכרת 
את המשכירה בפיצוי מוערך ומוסכם 

לכפל דמי השכירות סך השווה מראש של 
ונית מושכרת, לפי החודשיים, עבור כל מכ

, בגין כל יום של פיגור חלקם היחסי
בהחזרת כל אחת מהמכוניות לידי 
המשכירה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד 

פי ל אחר המוקנה למשכירה לפי ההסכם וע
  דין.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

השוכרת לא תהא זכאית לעכב תחת ידה   
, כנגד חוב נטען המושכרות את המכוניות

 של המשכירה כלפיה.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

אמור בסעיף להסכם, שעניינם על אף ה  
תשלום דמי השכירות ואמצעי התשלום על 
ידי השוכרת, במועד, תהווה הפרה יסודית 
של הסכם זה על ידי השוכרת, אשר 

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

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

 המושכרות. 

 ללא שינוי במסמכי המכרז

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של   
 3-הפרה חוזרת ונשנית של למעלה מ
ת פעמים, הנוגעת לאי תשלום דמי השכירו

ם, אפילו ותוקנה ההפרה במהלך במועד
שעות כאמור לעיל, תהא  48תקופת 

המשכירה זכאית לבטל לאלתר את 
ההסכם, ולשוכרת לא תהיה כל טענה ו/או 
תביעה כנגד המשכירה בגין הביטול 

 כאמור.

 ללא שינוי במסמכי המכרז

 



 המכרז. אין שינוי ביתר מסמכי 

  בהצעת המציע למועצהיש לצרף מסמך זה, חתום כנדרש,  להצעה המוגשת. 

 


