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המרכז האקדמי לב (פומבי) 03/19הבהרות מכרז ליסינג רכבים 
 ללא גג שמש2.0 4*2הדגם המלא הינו מיצובישי אאוטלנדר אינטנס : הבהרה בנוגע לדגם מיצובישי אאוטלנדר

:לבקשת מציע מצורפת טבלת קילומטראז של המציעים

שאלה

 ובפעם אחת או מפוזרים ללוחות 2019האם כל הרכבים הינם לשנת , מבוקש להבין מהם לוחות הזמנים להספקת הרכבים

במידה ותדרשו ,  ולרכבים שהוזמנו בשנה זו בלבד2019כמו כן נבקש להבהיר הצעת המחיר עבור המחירים תקפה לשנת 

.להזמין רכב בשנה קלנדארית אחרת המחיר יהיה שונה

הספקת הרכבים בכפוף להימצאות הרכב במלאי היבואן: נבקש לחדד את הסעיף

 בתום כל שנה קלנדארית עבור רכבים POOL ומעלה כמו כן ה20%,10%מ מתבצעת בצורה מדורגת "מובהר כי חריגת הק

מ"מע+ הינו  ₪ 0.10עוד מובהר כי המחיר , שסיימו עסקה

סעיף לא ברור מבוקשת הבהרה לסעיף זה
מועבר לטיפול , לאחר מכן. 'במידה ולא נגבה מצד ג,  יום90מבוקש לתקן סעיף זה כך שהשתתפות עצמית תגבה לאחר 

.סכום השתתפות העצמית מוחזר ללקוח', במידה ומתקבל תשלום מצד ג, משפטי

מבוקש לסייג סעיף זה כך שהשתתפות עצמית לא תהיה תקפה במקרים של נזק בגין רשלנות או במקרים בהם לא מכוסים 

.במקרים כאלו יחויב הלקוח במלוא עלות הנזק. נהיגה תחת השפעת סמים וכו, נהיגה בשכרות: בפוליסה כגון

חברתנו אינה משתתפת בהוצאות משפט בגין הליכים פליליים במקרה ביטוחי. נבקש להוריד סעיף זה מההסכם

מלצמת רוורס בהתאם למפרט היבואן, חברתנו אינה מספקת מראה פנורמית

י היבואן ובהתאם למפרט היבואן"מערכות בטיחות כגון מובילאי ודומיה מסופקות ומותקנות ע

מובהר כי מערכת ניווט תסופק בהתאם למפרט יבואן בעבור הרכב המוזמן

 תסופק בהתאם למפרט יבואן בעבור הרכב המוזמןUSBמובהר כי מערכת שקע 

מובהר כי דמי השימוש ישולמו בהוראת קבע בתחילת כל חודש עבור אותו חודש

 חודשים1- שנה שלישית,  חודשים2- שנה שניה,  חודשים3- שנה ראשונה: מובהר כי קנסות היציאה כדלקמן

PRIME אלא דגם I20 אין דגם פרסטיז לרכב היונדאי I20 PRIMEנבקש לפתוח בטבלה את היונדאי 

נבקש לפתוח את האופציה ליונדאי איוניק פרימיום שכן פיאט טיפו בשלב זה אינה מגיעה לארץ בעקבות בעיות תקינה של 

זיהום אויר

אספקת הרכב כפופה למלאי היבואן,  ימים45אין אפשרות להתחייבות לאספקת רכב עד 

(1בהתאם לרשום בהערה מספר )אספקת הרכב בכפוף למלאי היבואן 

חריגה מעבר , ( חודשים12)מ עודפים תעשה בתום שנה קלנדרית "התחשבנות בעבור ק,  0.12₪מ עודף "תשלום בעבור כל ק

לכל רכב  אשר ייצא מהפול הכללי ויחושב  באופן פרטני ₪ 0.3 25%ל

!לבשימו
עד  20.06.2019סיוון ז"יש להגיש הצעות עד ליום חמישי י

על כל מסמכי המכרז להיות חתומים בחותמת  . 12:00השעה 
.כולל פרוטוקול תשובות הבהרה זה, המציע



 חודשים ראשונים של 12רכב שהוזמן לאחר ,  חודשים36 רכב אשר הוזמן בשנה הראשונה לחוזה הוא ייכנס לספירה של עד 

 חודשים או פחות24לא יהפוך לעסקה של ,  חודשים 36החוזה יספרו לגביו 

4בהתאם להערה 

אין אפשרות להתחייבות להחזרה תוך יום אחד במידה והתגלו .בכפוף לתקינות הרכבהשבתו אליו בתוך יום עסקים אחד 

תקלות חדשות ונוספות

.לא כולל באזורים מעבר למחסומים, מתן שירות לנהגים בכל הארץ

.שירות נהגים לא יינתן מעבר למחסומים

מ" חודשים ומוגבלת בק36-ישנם דגמים בהם האחריות מופחתת מ, האחריות הינה בכפוף לאחריות היבואן

.לחודש ₪ 250או חדש בעלות של / ו21נהג צעיר מתחת לגיל 

.וזאת במידה שיעמוד בתנאי פוליסה תקנית

.אינו מבוטח' או במקרה וצד ג' השתתפות עצמית תיגבה במיידי לאחר דחיית אשמה מצד ג

 1500₪תגבה השתתפות עצמית של 

.או חדש/השתתפות עצמית כפולה במידה של נזק של נהג צעיר ו

.איסוף הרכבים לא כולל איזורים מעבר למחסומים

.ללא פול צמיגים,  צמיגים ומצבר אחד בכל תקופת ההתקשרות במידת הצורך4החלפת 
ללא חיוב - במידה ולא קיים במפרט היבואן אז כרוך בתשלום מראה פנורמית , מצלמת רוורס  בכפוף למפרט היבואן ודגם הרכב

ישנם דגמים אשר מגיעות עם מערכות דומות בהם לא מומלץ להתקין , בהתאם למפרט היבואן- מערכת בטיחות כגון מובילאיי נוסף

מובילאיי בנוסף
במידה ולא קיים כרוך בתשלם נוסף. בהתאם למפרט היבואן- מערכת ניווט מובנית 

.בהתאם למפרט היבואן- רדיו דיסק 

בהתאם לדגם לא ניתן לשינוי- גלגל רזרבי תקין ושמיש 

 ימי עסקים כל עוד הרכבים במלאי יבואן45מבקש להוסיף 

 בחישוב שנתי20%מ רכבים שחרגו ביותר מ " קPoolמבקש להחריג מ 

מ"מע + 0.15מ עודף ל "מבקש לשנות עלות ק

 חודש לעסקה תתייחס לכל רכב לגופו בהתאם למועד אספקתו36מבקש להגדיר שתקופת 

מבקש לבטל סעיף זה

מבקש לבטל סעיף זה

 "Aחל איסור מוחלט על נסיעה בשטחי " מבקש להגדיר 

הכסף הוחזר לאחר מיצוי ההליכים' נזק או במקרה של אשמת צד ג/מבקש להבהיר שהשתתפות עצמית תגבה בכל אירוע

מ"מע+  ₪ 1000מבקש לעדכן גובה השתתפות עצמית ל 

"כנגד בלאי בלבד" מבקש להוסיף לסעיף זה  

התקנה ופירוק על חשבון המזמינה, או פוגע במרכב הרכב /כל אבזור שלא גורם נזק ו" מבקש להוסף 

הוספת אבזור נוסף תהיה בעלות נפרדת בהתאם למחיר יבואן, מבקש להבהיר שרכב יסופק עם אבזור שמגיע כסטנדרט מיבואן 

חיובים חריגים ייגבו בהוראת קבע בשוטף . לכל חודש 20מבקש להגדיר שתשלום השכירות החודשית תגבה בהוראת קבע ב 

 לאחר הנפקת חשבונית30+

 חודשי שכירות3: קנס בגין החזר רכב בשנה ראשונה מיום קבלת רכב : מבקש להגדיר 

בנוסף מבקש להכניס . לא קיימים יותר 1.8סקודה סופרב , רי ' לקצCX5מזדה , פיאט טיפו : מבקש לעדכן את טבלת הרכבים 

רכבים נוסף כמו טויוטה קורולה היברידית

.מ הנתון לכל רכב" מהק15%מ בפול יתבצע עד לחריגות של "קיזוז ק

.מ עודף נפרד לכל קבוצת רכב מבוקשת"המזמינה תשלם סך ק, מ"בכל מקרה כאמור של חריגת ק

.נבקש לקבל הבהרות לסעיף או לחילופין לבטלו, לא אפשרי

.נבקש לבטל, לא מקובל

.האחריות לייזום טיפולים שוטפים הינה של עובדי המזמינה

08:00-18:00בין השעות ' ה-'רכב חליפי יסופק בימי עסקים א

.ל בלבד"כל עוד מדובר בשטחים בשליטת צה

.מ ייגבו בגין כל הסבה"בתוספת מע ₪ 25



בנוסף יחול .  או חדש/מ לכל נהג כולל צעיר ו"בתוספת מע ₪ 1,000- נבקש לתקן השתתפות עצמית בכל אירוע ביטוחי ל

.ח שמאי"מנגנון השבה לקדמות בעת סיום עסקה בכפוף לדו

.כמקובל בענף ₪ 20,000נבקש לתקן לפי 

.מצבר אחד לתקופת הליסינג ומגבים, נזק לרכב לתקופה/ צמיגים בכל מקרה בלאי4המציע יאפשר החלפת עד 

הסרת המיתוג והשבת הרכב לקדמותו , עם סיום העסקה. כל עוד ההתקנות לא יגרמו נזק לרכב בצורת קידוחים ושינויים נוספים

.ח המזמינה"תחול ע

מראה . ניתן להתקינה בתוספת תשלום שתחול על המזמינה, במידה שלא. י היבואן"במקרה ומסופקת ע- מצלמת רוורס 

.היות והיא מסתירה את שדה ראיית הנהג קדימה ולצדדים, פנורמית הוצאה מהחוק

.ניתן להתקינה בתוספת תשלום שתחול על המזמינה, במידה שלא. י היבואן"במקרה ומסופקת ע- ניווט ' מע

.באם קיים ברכב

.יחול על המזמינה, במידה ויחוייב תשלום כלשהו בגין הדלקן

.י היבואן בדגם הרכב האמור"כפי המסופק ע, גלגל רזרבי או ערכת ניפוח

ימי שכירות עד למועד תשלום ראשון מיום מסירת הרכב לידי . תשלומים יתבצעו בגין חודש מראש בהוראת קבע בנקאית

. תשלומים36החברה בתוספת 

. חודשים3- קנס בגין החזר מוקדם בשנת הליסינג הראשונה 

 2יוחזר בתוספת  ₪ 199,000 עד שווי 5רכב מקבוצת רישוי . 4 תקפים לרכבים עד קבוצת רישוי 1 2 3דירוג קנסות היציאה של 

.פיצוי עבור רכב מעל שווי זה לפי סיכום בין הצדדים, תשלומי פיצוי

בצורה היא יקרה יותר בעלות החודשית ,  החדשה1.4יש מלאי של קיה סיד סטיישן )אין מלאי ואין צפי - פיאט טיפו סטיישן 

 1.5ניתן להשיג סופרב ) אין מלאי ואין צפי 1.8סקודה סופרב . (2019אין רכב סטיישן זול בארץ החל משנת הדגם . משמעותית

או ניתן לבחור , דיזל אם תרצו'  מק7יגיע ביולי ניסן אקס טרייל )סקודה קודיאק דיזל אין מלאי ואין צפי . (בצפי לאוגוסט ספטמבר

נבקש  - I20יונדאי . EXECUTIVE- הדגם המקביל נקרא . LUXURYאין יותר ,  הדגם השתנהCX5מאזדה . (בדגם קודיאק בנזין

גם עם מלאי וגם עם אבזור מלא כולל , שהוא למעשה הרכב היחיד בקבוצה גם המרווח ביותר, פריים- להחליף את הדגם ל

WAZEנבקש לשנות לטויוטה .  אקטיב אין מלאי ואין צפי2מאזדה . (משווק ללקוחות פרטיים בלבד' דגם פרסטיז) שנים 3-  ל



התיחסות המרכז

. ואספקתם תהיה בפעם אחת ובהתאם למלאי2019כל הרכבים הינם ל 

. למסמכי המכרז9.3נא ראו סעיף 

5.2.10 ימים רכב חלופי כמפורט בסעיף 45ובלבד שיסופק תוך , מקובל

ותחושב בפול הכללי של כל הרכבים אשר באותה '  אג0.12 תחושב לפי 25%חריגה עד ל . מקובל חלקית

וכן רכב חרד כאמור יצא , מ"לק'  אג0.2 ישולמו לפי 25%עת אצל המזמין ורק בגין החריגה שמעבר ל 

.מהפול הכללי ויחושב באופן פרטני

 החודשים 12רכבים שיוזמנו בתוך , היות ואנו מעונינים שכל העסקאות יתחילו ויסתיימו באותו לוח זמנים

.עם סיום תקופת הליסינג, מיום אספקת הרכב הראשון יוחזרו ולא ישאו קנס בשנה השלישית

.מוסכם

: מקובל כי השתתפות עצמית לא תהיה תקפה רק במקרים בהם לא מכוסים בפוליסת ביטוח מקיף כגון

.נהיגה תחת השפעת סמים וכו, נהיגה בשכרוצ

לא מקובל

תותקן מצלמת רוורס על - במידה ולא יהיה במפרט היבואן- לגבי מצלמת רוורס. מקובל- לגבי מראה פנורמית

.ידי הזוכה

.פ כמפורט בקובץ האקסל"התקנות מעין אילו ייעשו לפני אספקת הרכב בתשלום חד

ל ראו התיחסות קודמת"כנ

מקובל

לא מקובל

מקובל

(ק ומחיר"סמ)מקובל ובלבד שהרכב המוצע עונה על הקריטריונים שבקבוצה הרלוונטית 

מבקשים הצעת , (ק ומחיר"סמ)מקובל ובלבד שהרכב המוצע עונה על הקריטריונים שבקבוצה הרלוונטית 

135,000ב ' מחיר לקיה סיד סטיישן אוט

.3ראו תשובה מספר 

.ל"כנ

.4ראו תשובה מספר 



.מקובל

.בהתאם להבהרה בשאלה קודמת

.מקובל

5.4.9י סעיף "מקובל ובלבד שלא יוגבל לשירותי דרך עפ
.מוסכם

בכל מקרה נותן השירותים . התקינות  ורמת הביצועים של הרכב, מוסכם ובלבד שלא תפגע רמת הבטיחות

יהא אחראי לתפעול תקין של הרכב לכל תקופת ההתקשרות

.לא מקובל

.מקובל

.6ראו תשובה 

.לא מקובל

.1000- במקרה של נהג צעיר. 850השתתפות עצמית תהא 

. לעיל23,24ראו תשובות 

.מקובל

.מקובל

.מקובל

.יש למלא מחיר בטבלה. מקובל

.מקובל

.מקובל

.3ראו תשובה 

.4ראו תשובה 

.4ראו תשובה 

.20ראו תשובה 

.20ראו תשובה 

.20ראו תשובה 

.מקובל

.6ראו תשובה 

 .30ראו תשובה 

.מקובל

.מקובל

.מקובל

.לא מקובל

.מקובל

ק אפשר " סמ1.5לא אפשרי הדגם ב - לגבי סקודה סופרב. 15,16ראו תשובות - לגבי פיאט טיפו ויונדאי

לגבי , (ק ומחיר"סמ)להציע רכב חלופי  ובלבד שהרכב המוצע עונה על הקריטריונים שבקבוצה הרלוונטית 

, במידה ולא ניתן, מקשים כן להציע דגם זה-  אקטיב2לגבי מאזדה , ניתן להציע אקסקיוטיב - CX5מאזדה 

.I20הציעו בקבוצה זו רק יונדאי 

.4ראו תשובה 

.4ראו תשובה . לא מקובל

.לא מקובל

.לא מקובל

.כל האחריות ליזום טיפולים שוטפים תהא באחריות חברת הליסינג למעט דיווח ותאום בנוגע לטיפולים

.לא מקובל

.מקובל

.לא מקובל



 .30ראו תשובה 

.לא מקובל

.מקובל

.מקובל

.מקובל

.(אקסל)יש למלא את הסכום בטבלת המחירים 

.מקובל

.מקובל

.מקובל

.לא מקובל

.מקובל

.לא מקובל

.52ראו תשובה 


