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 חתימה וחותמת המציע        

  05-2022מכרז  פרוטוקול תשובות הבהרה

 לליסינג של רכביםמכרז פומבי 

 תשפ"בה באלול "חי, 14.9.2022מעודכן ליום 

 מס"ד 'עמ סעיף השאלה התשובה

 .בהזמנה למכרז 1.2מקובל ובכפוף לכל האמור בסעיף  .1

תקופת הגישור יש לספק לפחות ב -באופן חלקי  קובלמ .2

לגבי יתר הרכבים ניתן לספק מקומות.  7רכב אחד של 

 מקומות. 5רכב גישור של 

 5שיסופק רכב חלופי עם מקובל  –בור רכבים חלופים ע
 .ימים 7עלה על תלא אך זאת לתקופה ש מקומות 

ימים תהיה  45הרכבים תוך אבקש להבהיר שאספקת  .1

 בכפוף לזמינות הרכב המוזמן במלאי הספק/היבואן בארץ.

גבי רכב גישור ורכב חלופי בכל מקום שמוזכר במסמכי ל .2

מקומות  5אבקש לשנות, שהרכב לא יעלה על  –המכרז 

 ישיבה.

1.2 

1 1 

במידה והמזמינה תבחר צבע שבגינו היבואן גובה תוספת תשלום,  מקובל

 תחול על המזמינה.העלות 

5.1.3 
3 2 

  .לא מקובל

 הסעיף יוותר ללא שינוי.

 לא מקובל, אבקש לשנות עלות חריגת ק"מ כך:

 20%מע"מ לק"מ בשיטת הפול עד ₪ +  0.20 –עלות חריגת ק"מ 

 חריגה

 מע"מ לק"מ.₪ +  0.50 –חריגה  20%מעל 

 מהק"מ שהוקצה לו יוחרג מחישוב הפול. 15%רכב שיחרוג מעל 

5.2.3 

3 3 
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חודשים  36לא מקובל! תקופת השכירות לכל רכב תהיה למשך  מקובל.

מיום מסירתו לידי המזמינה. ללא שינוי זה ניאלץ לתמחר את כל 

 ההצעה לתקופה של שנתיים והיא תתייקר משמעותית וחבל.

5.2.5-

5.2.6 3 4 

 . תמקובלהבקשה איננה 

 2.0ועד נפח מנוע מקומות  5יתאפשר רכב חלופי בעל מובהר כי 

 7עלה על תלא אך זאת לתקופה שמקומות  7ישיבה במקום 

 .ימים

רכב חלופי מאותה קטגוריה, ובכל מקרה לא יעלה  –אבקש לשנות 

 מקומות ישיבה. 5ו  2.0על נפח מנוע 

5.2.10 

4 5 

תיגבה השתתפות עצמית, אבקש לשנות ולהגדיר שבכל מקרה  לא מקובל.

ולאחר קבלת השיפוי מצד ג' הספק ישיב למזמינה את דמי 

 ההשתתפות ששילמה.

5.4.3 

5 6 

אבקש להגדיר דמי טיפול והסבה לדוחות/קנסות/כבישי אגרה בסך  לא מקובל.

 מע"מ.₪ +  25

5.4.5 
5 7 

 אבקש לשנות את סכום ההשתתפות העצמית: לא מקובל.

 מע"מ.₪ +  1200 –נהג ותיק 

 מע"מ.₪ +  1800 –נהג חדש/צעיר 

5.4.7 

5 8 

מקומות במקום  5עבור רכב חלופי, תתאפשר אספקת רכב בעל 

 ימים. 7עלה על תלא תקופה שאך זאת למקומות,  7רכב 

 5.4.12 אבקש למחוק את המילים שבסוגריים.
5 9 
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  הסעיף לא יימחק. .מקובללא 

תשאר בעינה לגבי  6.6 הדרישה המופיעה בסעיףיחד עם זאת, 

 רכבים שניתן להתקין בהם מערכת וויז נפרדת.

רוב הרכבים היום מגיעים עם שיקוף מסך )אפל קארפליי או 

אנדואיד אוטו( המאפשר לשקף את הוויז מהפלאפון על מסך 

מערכת וייז נפרדת. בנוסף, המולטימדיה של הרכב ולכן אין צורך ב

 בדגמים החדשים ברובם לא ניתן להתקין מערכת וייז נפרדת.

 אבקש למחוק סעיף זה.

6.6 

8 10 

הצעת המחיר תהא צמודה וכפופה לשינויים במחירון  –הבהרה 

המציע הזוכה יעביר למזמין אסמכתא היבואן הרלוונטי. 

ככל מהיבואן בדבר מחירון הדגם הרלוונטי נכון למועד ההזמנה. 

ממועד הגשת הצעת שיהיה שינוי במחירון איזה מבין הדגמים 

דמי השכירות החודשיים של הדגם  –מועד ההזמנה עד להמחיר ו

 יעודכנו בהתאם, בין אם מדובר בהתייקרות או הוזלה. 

לא ברור. אבקש להבהיר ולהגדיר שהצעת המחיר צמודה וכפופה 

לשינויים במחירון היבואן הרלוונטי. ככל שיהיה שינוי במחירון 

נה או אם נחתמה הזמנת רכב איזה מבין הדגמים נכון למועד ההזמ

ועד להגעתו למלאי השתנה המחירון, המזמינה תשלם את ההפרש 

חודשים. בנוסף, במידה ויחולו שינויים בהנחות ו/או  36חלקי 

בתנאים המסחריים של הספק מול היבואן, המזמינה תישא בהפרש 

 ההתייקרות.

 ללא הבהרה זו לא נוכל להגיש הצעה.

10.3 

9 11 

 לא מקובל. 

דמי השכירות החודשיים ישולמו בהתאם לתנאים המפורטים 

ישולמו דמי שכירות שלושה חודשים מראש  .בסעיף שבנדון

כפיקדון שיקוזז מדמי השכירות בגין שלושת החודשים 

 .האחרונים של החוזה

אבקש לשנות ולהגדיר שדמי השכירות החודשיים ישולמו חודש 

מים ישולמו בהעברה בנקאית בחודשו בהוראת קבע. יתר התשלו

 .30בשוטף + 

12 

10 12 
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 מקובל. .1

 א מקובל.ל .2

 גבי קנסות החזרה מוקדמת:ל

 יום מראש ובכתב. 30בהודעה  .1

כב שמחיר המחירון שלו הנקוב בהזמנת הרכב מעל ר .2

 ישא פיצוי בגובה חודש חכירה נוסף על האמור.₪  180,000

 ספח א'נ

11 13 

 מקובל. .1

 

 

 

 

 מקובל .2

 

 

 מקובל .3

 

 

 

אינה  –אבקש למחוק את העמודה של מועד אספקת הרכב  .1

רלוונטית משום שלרוב הרכבים המבוקשים בטבלה אין 

צפי נכון להיום, וגם אם כן הוא נכון להיום ועד למועד 

לא יהיה רלוונטי. הספק יעדכן את המזמינה  ההזמנה הוא

לפני כל הזמנה מה הצפי במידה ויש או יציע חלופות 

 זמינות.

 

 -בקש למחוק את העמודה של מחיר התקנת מערכת ניווטא .2

גם לא רלוונטי וגם המחיר עשוי להשתנות מעת לעת 

בהתאם למחירון היבואן/המתקין ולא נוכל כספק ליסינג 

 שלא תלוי בנו.להתחייב מראש למחיר 

 

 –בקש למחוק את העמודה של מערכת סטיה מנתיב א .3

החוק מחייב התקנה של המערכת בכל רכב אם אינה 

 מגיעה כסטנדרט ולכן המזמינה לא נדרשת לשלם על כך

 

טבלת 

 הרכבים

 14 
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 הדגמים והקבוצות: לגבי .4

 דגמים האמוריםכל הנבקש לקבל ה"מ ל -1קבוצה 
וטויוטה  בקבוצה זו ובכללם טויטה יאריס קרוס

המציעים מוזמנים להציע דגמים נוספים עד  .קורולה
 אש"ח. 138

 2.0נבקש לעדכן את הדגם לקיה ספורטאז  -2קבוצה 
בנזין אורבן וכן לקבל הצעת מחיר לסיטרואן ספיסטורר. 

מקומות  7ציעים מוזמנים להציע דגמים נוספים של המ
 אש"ח. 180עד ל

 רמת גימור אמבישן. -סקודה סופרב -3קבוצה 

דגמים הרשומים לא תואמים במחיר המחירון שלהם ה .4

 לטווח המקסימאלי שאתם מגדירים לקבוצה. 

ס וטויוטה קורולה עולים על טויוטה יאריס קרו – 1קבוצה ב

138,000 .₪ 

וסיטרואן ספיסטורר עולים  1.6קיה ספורטאז  – 2בקבוצה 

 ₪. 170,000על 

נא הבהירו לגבי הסקודה סופרב האם הכוונה  – 3בקבוצה 

 לרמת גימור ביזנס או אמבישן.

רכבים  5ק"מ.  27,612 –רכבים, ממוצע שנתי  11סה"כ  .1

 ק"מ בשנה. 27,000 -נוסעים בממוצע מתחת ל

 1ק"מ בשנה:  27,000ס' רכבים שנוסעים בממוצע מעל מ .2

 3ק"מ בשנה:  30,000ס' רכבים שנוסעים בממוצע מעל מ .3

 2ק"מ בשנה:  40,000ס' רכבים שנוסעים בממוצע מעל מ .4

 ה ממוצע הנסועה השנתית האמיתית כיום בחברה?מ .1

 ק"מ בשנה? 27,000מעל  מה רכבים נוסעיםכ .2

 ק"מ בשנה? 30,000מה רכבים נוסעים מעל כ .3

 ק"מ בשנה? 40,000מה רכבים נוסעים מעל כ .4

 

 כללי

 15 

 ביחס לדמי השכירות החודשיים בלבדהצעת המחיר  –הבהרה 

צמודה למדד המחירים לצרכן. מדד הבסיס הוא המדד  תהא 

 . ההצמדה הנ"ל תהיה בכל מועד בו המזמיןהידוע ליום ההזמנה

  ישלם את דמי השכירות החודשיים למציע הזוכה.

להוסיף שהצעת המחיר תהיה צמודה למדד המחירים אבקש 

 לצרכן. מדד הבסיס הוא המדד הידוע ליום ההזמנה.

 כללי

 16 
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 לתשומת לבכם: יש להגיש פרוטוקול זה חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז

 .14:00בשעה  19.09.2022שני כ"ג באלול, יום  מועד אחרון להגשת הצעות:

 תהילה טובי בברכה,

 רכשרכזת מכרזי 


