שאלות ותשובות מכרז ליסינג רכב 2015


תשומת ליבכם ,בהגשת המכרז יש להגיש את טופס  2וטופס הצעת מחיר על גבי הנוסח המתוקן המפורסם באתר.

עמוד

סעיף

נוסח קיים

שאלה

תשובה

מס"ד
.1

1

פרטי המציע

מסמך ב' – ההצעה

נבקש להוריד את פרטי רו"ח של
המציע מהטופס.

מקובל.

.2

3

1.7

"...כרוכים ובשני ()2
העתקים"...

האם על העותקים להיות "מקוריים"
"נאמן למקור" או "העתק מצולם"?

עותק ראשון מקורי ,עותק שני
העתק מצולם.

.3

4

טבלת אספקת
שירותים

טופס מס' -2ניסיון
המציע

הטבלה מחולקת לפי שנים לפרויקט,
מאחר ועבודה עם לקוחות איננה
מבוצעת על פי פרויקט/שנים אלא על
פי הסכם שבו כל שנה מתחדשים כלי
רכב/מוחלפים או נוספים כלי רכב –
לא ניתן למלא את הטבלה כפי
שביקשתם .
נבקש לשנות את הטבלה כך

מקובל (יש לעמוד בתנאי הסף
בנושא).

שתחולק על פי שם לקוח ,לכל לקוח
נספק מידע ממתי החל לעבוד עם
החברה וכמה כלי רכב מצויים בידי
הלקוח נכון לרגע כתיבת המסמך
כולל פרטים ליצירת קשר עם הלקוח.
.4

5

3.1.1.15

"אישור ביטוחי חתום
ע"י חברת ביטוח"...

.5

5

4.4-4.5

הוראות כלליות

נבקש להבהיר כי הכיסוי הביטוחי
שאנו מעניקים לכלי הרכב בבעלותנו,
הינו על דרך של "ביטוח עצמי" ויכלול
את כל הכיסוי הביטוחי שביקשתם.
אולם הכיסוי לא ניתן ע"י חברת
ביטוח.
נציין כי דרישה זו ל"ביטוח עצמי"
הינה דרישת סף שלנו להשתתפות
בהליך המכרז.
נבקש להבהיר את מנגנון הזכייה ,
יש סטירה בין שני הסעיפים .

.6

5

4.6

הוראות כלליות.

א .דגמי רכב – המסמך שהעברתם
לא ציינתם דגם מדויק .מה שגורר
אפשרות לבחירת דגמים שונים
וקבלת הצעות לא זהות מהספקים.
נבקש לקבל דגם מדוייק ,לדוגמא

דגמי הרכב

אין הכוונה לביטוח כלי הרכב אלא
לביטוח העסקי של החברה וזה
בוודאי יש (ביטוח צד ג' /מעבידים/
א' מקצועית).

בסעיף  4.4יתוקנו האחוזים באופן
הבא:
איכות  ,40%מחיר .60%
מקובל.

מאזדה  3קומפורט  4דלתות אוטומט
ב .פורד פוקוס – לא קיים
מחיר ,הדגם מתחלף .לא
ניתן להגיש הצעת מחיר
.נבקש לקבל דגם אחר או
להסירו מהרשימה.
ג .נבקש להוסיף דגמים
נוספים שבאפשרותנו לספק
במחירים אטקטיביים
כדוגמאת רנו פלואנס בנזין,
רנו פלואנס דיזל -ושיהיו
משקוליים באותו אופן.
ד .נבקש לדעת האם בשקלול
הצעת המחיר יש חשיבות
למרכיב צריכת הדלק ,שכן
עלות הדלק כיום מהווה
שיקול חשוב בבחירת
הדגם.
.7

6

5.1

הוראות כלליות

נבקש לציין כי בנוסף לתשלום
השכירות השוטף ייתכנו חיובים בגין
השתתפות עצמית  ,חריגת ק"מ ,
הסבת דוחות

מקובל.
התווסף סעיף  -5.3המציע יהיה
זכאי לתשלומים נוספים בגין
השתתפות עצמי כמוגבל בהסכם
זה ,חריגת ק"מ במידה ורלוונטי

והסבת דוחות ללא עמלת הסבה.
.8

7

8.6

הוראות כלליות

נבקש שההצעה תהיה לפני מע"מ
כמקובל בענף.

סעיפים  5.1ו 8.6יתוקנו באופן
שהצעת המחיר תהיה לפני מע"מ.

.9

8

10.1

הוראות כלליות

10 .10

2

אישור לעריכת
ביטוחים

11 .11

4.3

מסמך ד' – הסכם

תוקף ההצעה  -נבקש להוריד ל –
 90יום 3 ,חודשים מרגע ההצעה .לא
ניתן לשמר מחירים לתקופה של חצי
שנה.
בקש להבהיר כי הכיסוי הביטוחי
שאנו מעניקים לכלי הרכב בבעלותנו,
הינו על דרך של "ביטוח עצמי" ויכלול
את כל הכיסוי הביטוחי שביקשתם.
אולם הכיסוי לא ניתן ע"י חברת
ביטוח.
נציין כי דרישה זו ל"ביטוח עצמי"
הינה דרישת סף שלנו להשתתפות
בהליך המכרז.
– יובהר כי הספק מחויב להצעות
מחיר על פי מנגנון העלאת מחיר של
 100%ממחיר מחירון היבואן ,קח
שכל עליה במחיר של ,₪ 1000
תגרור עליית מחיר בשיעור של

מקובל.

ראה תשובה לשאלה .4

מקובל.

 1000שח חלקי  36חודש (לדגמים
שהוצעו במסגרת המכרז בלבד).
12 .12

5.3

מסמך ד' – הסכם

12 .13

5.2

מסמך ד' – הסכם

נבקש להבהיר כי בנוגע לכל כלי
הרכב שיוזמנו ע"י האוניברסיטה  ,גם
במידה ותחליטו לסיים את ההסכם ,
לפני תום תקופת ההתקשרות  ,סיומי
העסקאות יהיו לאחר  36חודש מיום
קבלת הרכב .
במידה ותרצו להחזיר רכבים לפני
תום תקופת ההתקשרות בהודעה
מוקדמת של  60יום– יהיו קנסות
יציאה בהתאם  –-לרכבים עד
 160000ש"ח
 3תשלומים – שנה ראשונה
 2תשלומים – שנה שניה
תשלום אחד – שנה שלישית
לרכבים מעל  , ₪ 160000הקנסות
יהיו כפולים ) 6,4,2 ( .
נבקש להבהיר כי הארכת עסקאות
יהיו רק ע"פ הסכמת הספק ולאחר
קבלת אישור ממחלקת התפעול של
הספק לגבי רכב ספציפי ובהתאם

מקובל.

לא מקובל .הסעיף מתייחס
לתקופת ההתקשרות של
האוניברסיטה עם הזוכה ולא
לתקופת השכרת הרכב.

לק"מ הנצבר של הרכב במועד
בקשת הארכת העסקה .
12 .14

4

מסמך א' 1

"רכב קבוע" בהגדרות ,עד  200ק"מ
(לעיתים מביאים רכב מאילת
בנסיעה)

מקובל .עם זאת תשומת ליבכם
שהמרחק מאילת לאריאל הוא יותר
מ 200-ק"מ.

12 .15

אספקת כלי
רכב1 -

מסמך א' 1

12 .16

אספקת כלי
רכב – 2

מסמך א' 1

 ,במקום  14יום ,יבוא  24ימי עבודה.
לא ניתן להתחייב לספק כלי רכב
בתוך  14יום .בנוסף נבקש להבהיר
כי אספקת רכב בתוך  24ימי עבודה
הינם לכלי רכב הנמצאים במלאי זמין
של היבואן בארץ בלבד.
נבקש הבהרה לגבי מסירת רכב עם
מיכל מלא.
האם אנו נדרשים למלא את המיכל
באמצעות דלקן שלכם ועל
חשבונכם? או על חשבון ספק
הליסינג?

מקובל.

13 .17

8.4

מסמך ד' -הסכם

נבקש להבהיר כי מעבר לשיעור
עלייה של  , 10%העלות תשולם ע"י
האוניברסיטה .

על חשבון ספק הליסינג.

לא מקובל.

13 .18

אופן תשלום –
9

מסמך ד' – הסכם

אופן תשלום:
א .הצמוד מדד מרגע הזמנת הרכב
(מדד היסוד יהיה המדד הידוע ביום
הזמנת הרכב).
ב .תשלומים שוטפים -בהוראת קבע
בלבד ,בכל  1לחודש.
ג .תשלומים חריגים -שוטף ,30 +
בהעברה בנקאית .למחוק את נושא
דרישות האוניברסיטה -נבקש לקבל
מידע טרם הגשת המכרז איזה חומר
דרוש בחשבונית,
במידה והחומר הוגש -יש לשלם
במועד  ,אי עמידה במועד התשלום
תגרור ריבית של פריים % 1 +
לחודש.

13 .19

אספקת כלי
רכב – 3

מסמך א' 1

הדרכה ,נבקש להבהיר כי מדובר
בהדרכה בסיסית בלבד על השימוש
ברכב.

מקובל.

13 .20

שירותי דרך –
3

מסמך א' 1

פסקה שניה להוריד את המילים
"באישור אחראי הרכב" -לא ישים,
מעכב את קבלת הרכב החלופי ,אנו
מוסרים רכב חלופי בתאום עם הנהג

מקובל חלקית .המשפט "באישור
אחראי הרכב" יוחלף במשפט
"ביידוע אחראי הרכב".

תשלום בהוראת קבע,

א.
מקובל.
מקובל.
ב.
מקובל שוטף30 +
ג.
בהוראת קבע.
השאר ללא שינוי.

בלבד.
13 .21

אספקת רכב
חליפי 1-

מסמך א' 1

סעיף  1איננו ברור ,אנו מתחייבים
לספק רכב חלופי בתקלה משביתה
בתוך  4שעות מקרות האירוע.

אין שינוי בסעיף .עם זאת ,השירות
הניתן ע"י החברה הינו בתוך 4
שעות -מקובל.

13 .22

אספקת רכב
חליפי – 2

מסמך א' 1

נבקש למחוק את המילים החל
משורה שניה מהמילה "אולם הרכב
הקבוע ....ועד סיום המשפט" -נבקש
להדגיש שמדובר בנושא מהותי.
רכב חלופי ניתן מצי ההשכרה
של הספק ,לא ניתן לתקין ברכב זה
אביזרים או לספק אותו עם התקני
דיבורית או דלקנים.

מקובל חלקית .המילים "התקן
תדלוק" ימחקו מהסעיף .במידה
והרכב הקבוע אינו שמיש או זמין
למשתמש מעבר לחמישה ( )5ימי
עבודה ,הקבלן יידרש להקין ברכב
החלופי רק מתקנים הנוגעים
לנושאים בטיחותיים (כגון דיבורית).

13 .23

טבלת זמני
טיפול

מסמך א' 1

 13 .24מסמך א'1-

1
אספקת כלי
רכב

"...בתוך  14ימי
עבודה"

נבקש כי במקום שעתיים ירשם
שלוש שעות ,במקום  3שעות ירשם
 4שעות
נבקש לשנות לזמן אספקה סביר של
 30ימי עבודה ,וכמו"כ להוסיף את
המילים "בכפוף למלאי היבואן במועד
ההזמנה"

לא מקובל.
ראה תשובה לשאלה .15

13 .25

אספקת כלי
רכב -סעיף 2

14 .26

2
אספקת רכב
חלופי

14 .27

אולם במידה והרכב
אספקת רכב
חלופי -סעיף  2הקבוע אינו שמיש או
זמין למשתמש מעבר
ל 5ימי עבודה מחוייב
הקבלן להתקין ברכב
החלופי מתקנים
מקבילים לאלו שהיו
ברכב הקבוע עפ"י
דרישת המזמין (התקן
תדלוק /דיבורית וכד')
מסמך א' 1
טיפולים – 1

14 .28

הרכב יימסר כאשר
הוא מתודלק במיכל
מלא
"הקבלן אינו מחוייב ....
עפ"י דרישת המזמין
(התקן תדלוק/דיבורית
וכד')"

בעיסקאות ליסינג אין חשיבות
לנושא .נאשר כל עוד הרכב יוחזר
בתום תקופה עם מיכל דלק מלא.
נבקש לבטל את הסעיף.
אין זו דרישה הגיונית להוסיף אבזור
כגון טלפון קבוע ברכב או התקן
תדלוק לרכב מצי ההשכרה שנמצא
זמנית אצל המזמין ואמור לחזור לצי
ההשכרה.
לא מקובל.
רכבים חלופיים מסופקים ללקוח
מתוך צי ההשכרה של החברה .לא
סביר שרכב שלא זמין למשתמש
מעל  5ימי עבודה ,ויהיה זמין ביום ה
 7לצורך הדוגמא ,יותקנו בו
ההתקנים המצויינים.

נבקש להוריד את המילים תיקון
תקרים  ,ולהדגיש שכיווני פרונט רק
בבלאי ולא בנזק.
מדובר בנושא מהותי ,שירות הליסינג
אינו כולל טיפול בתקרים ,בכל אירוע

ראה תשובה לשאלה .16
ראה תשובה לשאלה .13

ראה תשובה לשאלה .13

מקובל.

כזה יש להגיע לפנצריות שבהסדר
בפרידה ארצית רחבה מאד.
14 .29

טיפולים – 2

מסמך א' 1

14 .30

מוסכים
ופריסתם

מסמך א' 1

14 .31

ביטוח – 1

מסמך א' 1

א .נבקש להוריד את הסעיף,
הספק לא יבצע תיקון
תקרים . ,
ב .החלפת צמיגים מתבצעת
על פי בדיקת כשירות של
קצין הרכב/תחנות השירות
של החברה בהתאם למצב
הבטיחותי של הצמיג  .ולא
כל  K60ק"מ.
ג .כמו כן נבקש להבהיר שלכל
רכב קיימת הגבלה של 4
צמיגים לעסקה.
נבקש להבהיר כי אנחנו מטפלים
במוסכי יבואן וגם במוסכים מורשים
מטעם משרד התחבורה .נבקש
להתנגד לנאמר בסעיף . 2
נבקש להבהיר כי אנו מבצעים
ביטוח עצמי ולא ביטוח מקיף על ידי
חברת ביטוח. .

לא מקובל.

מקובל.

ראה תשובה לשאלה .4

15 .32

ביטוח – 3

מסמך א' 1

נבקש להוריד משפט אחרון החל מ – לא מקובל.
"במידה יבחר...גובה הכיסוי" ,בכל
מקרה הגבלת הגנה משפטית תהיה
עד סכום של .₪ 19,000

15 .33

כבישי אגרה

מסמך א' 1

כבישי אגרה -עמלה של  25ש"ח
לדו"ח ,ונבקש להוסיף לסעיף גם
נסיעה במנהרות וכל כביש אגרה
בתשלום (נתיב מהיר).

לא מקובל.

15 .34

מרכז השירות
הטלפוני

מסמך א' 1

15 .35

פיצויים
מוסכמים

מסמך א' 1

נבקש למחוק מהמילים "צוות זה
יהיה קבוע....אחראי רכבים"-נבקש
להבהיר כי ברשותנו מוקד טלפוני עם
עשרות נציגים ,לא ניתן לספק נציג
ספציפי קבוע שיטפל בעובדי
החברה.כמו כן נבקש להדגיש כי
המידע נמצא במערכת וכל נציג
שיענה לטלפון יכול לתת מענה מהיר
ומקצועי בהתאם לפניה .
נבקש להבהיר כי לא ניתן לבצע קיזוז ניצול זכות הקיזוז יעשה במידה
והחברה לא תשלם את הקנסות
תשלומים המגיעים לספק ע"ח
המוסכמים עם קבלת הדרישה
השכירות או חיוב חריג .
לתשלומם.
נבקש כי במידה ויהיו קנסות
מוסכמים  ,הם יהיו בחשבונית

מקובל.

נפרדת .
תקר או החלפת גלגל-
החברה תהיה אחראית
לתיקון עד שני תקרים
לרכב בשנה.
באחריות הקבלן לדאוג
כי לכל רכב יהיה ביטוח
חובה ומקיף ,לכל נהג
ובכל גיל
תיקון תקרים

15 .36

טיפולים-
סעיף 2

15 .37

ביטוח -סעיף
1

15 .38
מסמך א'1-

1
טיפולים

15 .39
מסמך א'1-

1
טיפולים

כיוון פרונט

לא מקובל.
אין החברה המשכירה אחראית
לתיקון תקרים.

ראה תשובה לשאלה .29

אנו מבוטחים בביטוח עצמי ובביטוח
חובה וצד ג'.

ראה תשובה לשאלה .4

נבקש לבטל את הדרישה לתיקון
תקרים.
תיקון תקרים יהיה באחריות המזמין.
נבקש להגביל כיוון פרונט ,ל 3
פעמים בעסקה וכנגד בלאי בלבד

ראה תשובה לשאלה .14
הדרישה לכיוון פרונט הינה בהתאם
לצורך.

15 .40
מסמך א'1-

2
טיפולים

החלפת כל הגלגלים

נבקש להבהיר כי לכל רכב יוחלפו עד
 4צמיגים בעסקה וכנגד בלאי.

ראה תשובה לשאלה .29

15 .41

12.2

מסמך ד' – הסכם

קיזוז תשלומים – נבקש להבהיר כי
לא ניתן לקזז תשלומים בגין תשלומי
השכירות והחיובים החריגים
המגיעים לספק .
זהו סעיף מהותי בהסכם .

ראה תשובה לשאלה .35

15 .42

13

מסמך ד' –הסכם

נבקש לבטל סעיף זה  .זהו סעיף
מהותי
חברות ליסינג משעבדות זכויות
לצורך קבלת אשראי מגורמים
מממנים .

16 .43

טבלה מס' 2
– קנסות בגין
אי עמידה
בתקני שירות

מסמך א' 1

רכב חלופי במקום  ₪ 250לשעה 50
ש"ח לשעה ובלבד שאי אספקת
הרכב החלופי היתה בשל תקלה של
הספק ולא בשל סירוב הנהג לקבל
את הרכב.

16 .44

14.3

מסמך ד' -הסכם

16 .45
מסמך א'1-

דלקן

המזמין מתעתד
להזמין דלקנים

הספק יהיה רשאי להמחות את
התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ,כולם
או חלקם ,לאחר ,מבלי צורך
בקבלת הסכמת האוניברסיטה
ובלבד שלא יפגעו זכויות
האוניברסיטה לפי הסכם זה.
לא מקובל.

ביטוח רישוי=  ₪ 100ליום איחור.
זמני הגעת גרר =  ₪ 100לשעה.
נבקש למחוק את סעיפי הפיצוי
החודשי
נבקש לבטל סעיף זה .זהו סעיף
מהותי בהסכם .
נבהיר כי ההתקשרות וההזמנה מול
ספק הדלק שיבחר המזמין הינה
באחריות המזמין בלבד.

מקובל.
מקובל.

16 .46
מסמך א'1-

2
מרכז השירות
הטלפוני

"...תענה בתוך שלוש
( )3דק"...

16 .47

ביטוח -סעיף
3

17 .48

טבלה מס' 2

הקבלן ידאג כי
במסגרת ביטוחי הרכב
כאמור ,יהא כיסוי
להגנה משפטית
לרבות ייצוגה וליווי ע"י
עו"ד וכו'....
קנסות בגין אי עמידה
בתקני שירות

18 .49

ההצעה -סעיף
י"ב

במידה ונפר
התחייבותנו זאת,
נשלם סך של 1,000
 ,₪פיצויים מוסכמים
עבור כל יום איחור
בתחילת העבודה,
וזאת עם דרישתה
הראשונה של
האוניברסיטה וללא

נבקש להבהיר כי בזמני עומס יכולה
להיווצר חריגה מדרישתך למענה
תוך  3דק' לכן נבקש להאריך פ"ז זה
ל  10דק'
הסעיף אינו ברור ,נבקש הבהרה.

לא מקובל.
חברתנו עושה את מירב המאמצים
לספק שירות מקצועי ומהיר
ללקוחותיה תוך שמירה על תקני
שירות מחמירים.

לא מקובל.

ניתן להבהיר את הנוסח .הכוונה
להרחבה הרגילה והמקובלת
להוצאות הגנה משפטית בהליכים
פליליים.
לא מקובל.

לא מקובל.
לא מקובל.

הוכחת נזק.
26 .50

מסמך ג'-
הצעת המציע

להלן הצעתי למתן
השירותים

בטבלה לא קיים פירוט אודות:
.1כמות כלי הרכב הנדרשים
לאוניברסיטה
 .2מכסת ק"מ שנתית
 .3תעריף דמי חריגה מעבר למכסת
הק"מ הנדרשת
 .4תשלום בגין השתתפות עצמית
במקרה נזק או תאונה
 .5נושא של סיום עיסקה והחזרת
רכבים כלל אינו מוזכר במכרז,
ומהווה תנאי סף לקבלת הבהרות,
כמו גם יתר הסעיפים שצויינו מעלה.

תשומת ליבכם כי מדובר
א.
במכרז מסגרת.
האומדן לקבלת השירותים
ב.
לכלי רכב עבור האוניברסיטה עומד
על כ 20כלי רכב .אולם יובהר
בזאת במפורש ,כי האוניברסיטה
אינה מתחייבת להזמין שירותים
מכוח המכרז עבור מס' כלי רכב
כלשהו והיא תהיה זכאית להקטין
או להגדיל את מס' כלי הרכב ,עפ"י
שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת,
לרבות במהלך תקופת ההתקשרות
עצמה.
מכסת ק"מ שנתית
ג.
ממוצעת הינה  30,000ק"מ.
השאר ללא שינוי .ביחס
ד.
לסיום העסקה – מדובר במכרז
מסגרת – משך ההתקשרות
מתייחס לתקופה בה ניתן להזמין
רכב חדש .החוזה בגין הרכב
שהוזמן הינו לשלוש ( )3שנים ללא

מעוצב:לא סמן

26 .51

.52

מהי מכסת הק"מ השנתית שעל
בסיסה תרצו לקבל את הצעת
המחיר .

מסמך ג'-
הצעת המציע
הוראות כלליות.

א.

ק"מ בעסקאות

ב.
ג.
ד.

נבקש לדעת מה הק"מ
השנתי הנדרש במכרז?
ומה ממוצע הק"מ השנתי
של הרכבים .
מבקש לדעת כמה כלי רכב
נוסעים מעל  K40בשנה בצי
קיים.
חריגת ק"מ – נבקש להוסיף
סעיף בנוגע לחריגת הק"מ

קשר למשך ההתקשרות.
במידה והאוניברסיטה תחזיר רכב
לספק במהלך תקופת החכירה,
תשלם האוניברסיטה לספק פיצוי
על פי התחשיב הבא:
במהלך שנת ההתקשרות
הראשונה  3 -חודשי חכירה,
במהלך שנת ההתקשרות השנייה -
 2חודשי חכירה,
במהלך שנת ההתקשרות
השלישית  -חודש חכירה,
ראה תשובה לשאלה .50

ראה תשובה לשאלה .50

הוראות כלליות
כמות כלי רכב

.53

26 .54

מסמך ג'-
הצעת המציע

26 .55

מסמך ג'-
הצעת המציע
מסמך ג'-
הצעת המציע
מסמך ג'-
הצעת המציע

26 .56
26 .57

בהסכם  ₪ 0.18-לכל
חריגת ק"מ .כמו כן מובהר
כי על חריגה של מעל 15%
מעבר לק"מ המוזמן בנספח
ההזמנה התשלום יהיה
45אג לכל ק"מ נוסף. .
א .נבקש לדעת מה כמות
הרכבים במכרז ומה הצפי
להצטיידות לשלוש שנים
הקרובות?
ב .נבקש לדעת כמה כלי רכב
יש לכם היום?
מהו גודל צי הרכבים של
האוניברסיטה ,כמו כן מהו לוח
ההצטיידות של רכבי הליסינג .

להלן הצעתי למתן
השירותים

ראה תשובה לשאלה .50

ראה תשובה לשאלה .50

אבקש לברר בכמה רכבים מדובר

ראה תשובה לשאלה .50

דגם פורד פוקוס אינו מיובא על ידי
היבואן.
האם ניתן להציע דגמים נוספים
אשר ישוקללו בהצעת המחיר.

ראה תשובה לשאלה .6
לא.

26 .58

מסמך ג'
הצעת המציע

סוגי הרכבים בטבלה

29 .59
מסמך ד' הסכם

9
אופן התשלום

תנאי התשלום

נבקש
 -1שהזמין יצרף לטבלה את
מחיר המחירון ואת שם
הדגם כפי שמפורסמים ע"י
היבואן של הרכבים שברצונו
להזמין ע"מ למנוע בלבול
ותקלות בהצעת המחיר
היות ולכל הרכבים
שפירסמתם דגמים שונים
(אקטיב  /קומפורט),
תצורות שונות (סדאן
/האצ'בק) וכדו'
 -2להבהיר כי פורד פוקוס אינו
דגם זמין להזמנה אצל
היבואן ,דגם חדש אמור
להגיע לארץ ואין עדיין מחיר
לדגם החדש.
 -3לשאול מה הנתון שאנו
אמורים למלא בעמודה
"סה"כ דמי שכירות
חודשיים"
נבקש כי התמורה תעבור לספק
בהו"ק

ראה תשובה לשאלה  .6השאר
ללא שינוי.

ראה תשובה לשאלה .18

31 .60
מסמך ד' הסכם

14
קיזוז

המזמין רשאי לקזז
מהתמורה

33 .61

14.3

38 .62
נספח ב'

2
ביטוח אחריות
כלפי צד ג'

מוסכם בזה כי
האוניברסיטה תהא
רשאית לעכב בידה כל
מיטלטלין השייכים
לספק והמצויים
בתחומה ,לרבות כלי
הרכב ,וזאת עד
להשלמת מלוא
התחייבויותיו על פי
הסכם זה ועל פי דין.
...גבול אחריות בסך
₪ 10,000,000

 .63כללי

כללי

השתתפות עצמית

נבקש לבטל את סעיף  14על סעיפיו
הקטנים.
אין לו למזמין ולא לספק זכול לעכב
או לקזז או לנכות סכומים או
מטלטלין המגיעים לצד השני.
לא מקובל.
כלי הרכב המושכרים לאוניברסיטה
הינם בבעלותה של המשכירה.

נבהיר כי הסכום חורג מכל
פרופורציה וסטנדרט מקובל,
נבקש לשנות ל .₪ 500,000
נבקש לקבל סכום ההשתתפות
עצמית במקרה נזק ע"ס ₪ 1200
בתוספת מע"מ

ראו תשובות לשאלות .35+44

ראו תשובה לשאלה .44

יש לשים לב שאין הכוונה לביטוח
צ,ג כתוצאה משימוש ברכב (לגבי
זה  500,000ש"ח אכן מספקים).
הכוונה לביטוח צד ג' של החברה
שסביר שלכל חברה יש ביטוח כזה.
הספק יהיה אחראי לכיסוי הביטוחי
של כל נזק הנגרם כתוצאה
מתאונה ,למעט במקרים שבהם
מוכח זדון מצד המשרד או

המשתמש (לא של צד ג') ,ו/או
במקרה שהמשתמש ישאיר
מפתחות בכלי הרכב.
בכל מקרה של אירוע תאונה מכל
סוג שהוא יכלול הכיסוי הביטוחי
האמור לעיל רכוש ו/או חפצים
אישיים הנמצאים בתוך כלי הרכב
–עד לגבול האחריות שנקבע
בהסכם עם הספק.
במקרה של נזק עקב אירוע תאונה
כאמור לעיל ,תחויב האוניברסיטה
בדמי השתתפות עצמית עד לסכום
של  1,000שקלים חדשים כולל
מע"מ .זאת למעט במקרה של
גנבת כלי אובדנו המוחלט ,או נזק
לשמשות ולמערכות שמע.
במקרה שהאוניברסיטה תבקש
לערער על שווי הנזק או התיקון ,
יבוצע התשלום לספק בכפוף
לבדיקת שמאי.
במקרה של תאונה במעורבות צד ג '
לא תישא האוניברסיטה בסכום
ההשתתפות העצמית ,אלא לאחר
 120ימים שבמהלכם יוכיח הספק

 .64כללי

כללי

מכסת ק"מ

 .65כללי

כללי

קנסות יציאה

נבקש לשאול מהי הנסועה השנתית
הממוצעת של כלי הרכב שבכוונת
המזמינה להזמין.
נבקש תוס של  ₪ 0.18לכל ק"מ
שהמזמינה תחרוג מעבר למכסה.
נבקש כי במידה והמזמינה תחזיר
רכב לספק בתוך פ"ז שהרכב אמור
להיות בתקופת חכירה תשלם
המזמינה
 3חודשי חכירה בהחזרה בשנה
הראשונה
 2חודשי חכירה בהחזרה בשנה
השניה
חודש חכירה  1בהחזרה בשנה

באמצעות מסמכים שפעל למיצוי
הדין מול צד ג' ו/או חברת הביטוח
שלו ולא הצליח לקבל את
ההחזרים.
במקרה שעלות הנזק (כולה או
חלקה) תיגבה מצד ג' לאחר
שנגבתה ההשתתפות העצמית –
יוחזר הסכום ששולם לאוניברסיטה
על פי חלקה היחסי בהשתתפות
בעלות הנזק.
ראה תשובה לשאלה .50
א.
השאר ללא שינוי.
ב.

ראה תשובה לשאלה .50

השלישית
 .66כללי

כללי

אומדן כלי הרכב
בהזמנה

נבקש לשאול מהי כמ' כלי הרכב
שבכוונת המזמין לחכור מ 2הספקים

ראה תשובה לשאלה .50

