
 
 

 
 

 

  6/20מכרז פומבי מס' 
 לאוניברסיטת אריאל בשומרון  שירותי ליסינג רכביםלאספקה 

 
 תשובות לשאלות הבהרה 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
ההתקשרות עם ספקי המסגרת  2.3 3  .1

שנים עם  3היא לתקופה של 
( 2אופציה להארכה לעוד שתי)

(נוספת) בסה"כ 1שנה)תקופות של 
 ( שנים.5עד חמש)

נבקש כי תקופת הארכה  
תהיה באישור ובהסכמת  

 הצדדים. 2

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש להבהיר כי חברתו  הזמנה להציע הצעות  2.4 3  .2
מעניקה  שירותי החכרה  
במסגרת ליסינג תפעולי 

למעט ליסינג מימוני ועל 
כן נבקש להסיר בקשה זו 

להצעה במסגרת ליסינג 
 מימוני. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

יובהר כי המחירים המפורטים  6.3 7  .3
בחוזה ו/או בהזמנה ו/או בהצעת  

המציע לא יהיו צמודים למדד ו/או 
 ל הצמדה ו/או תוספת אחרת.לכ

נבקש כי המחירים 
המפורטים בחוזה ואו 
בהזמנה יהיו צמודים 

למדד המחירים לצרכן  
 עפ"י המקובל בשוק.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש לתקן סעיף זה.  מחיר , תמורה והצמדה  6.3 7  .4
המחירים המפורטים 

בחוזה ו/או הזמנה יהיו  
צמודים למדד המחירים  

 לצרכן. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש להבהיר כי הנ"ל  תוקף ההצעה  9.1 10  .5
יהיה בתוקף למעט עליית 

מחירים מצד יבואן 
 הרכב.

 לא רלוונטי

יום  180ההצעות יהיו בתוקף למשך  9.1 10  .6
מהיום האחרון להגשת הצעות. 

הצעת הכשיר הבא תעמוד בתוקפה  
 ימים נוספית. 180למשך 

נבקש למחוק את הספרה 
לרשום במקומה 7 180

 .90את הספרה 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש להבהיר כי חברתו  מימוש ההתקשרות  12.4 11  .7
אינה רוכשת היתר  

פוליסת ביטוח מקיף 
אלא משמשת על בסיס 

 עצמי בלבד. 

ראה תשובה  
 22לשאלה 



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
ספק המסגרת יעמיד את כלי הרכב   3 16  .8

הנדרשים בהזמנת העבודה, בתוך  
ימי עבודה ממועד הוצאת  14

הזמנת העבודה מהאוניברסיטה  
למעט אם יוסכם אחרת ע"י 

 הצדדים.

נבקש למחוק את הספרה 
" ולרשום במקומה 14"

.נדגיש כי 30את הספרה 
האמור מתיחס רק  

לרכבים הנמצאים במלאי 
היבואן בעת שליחת 

ההזמנה ע"י 
 האוניברסיטה.

במקרה בו הרכב אינו 
נמצא במלאי היבואן זמן 
אספקת הרכב יתואם בין 

 הצדדים. 2

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש לתקן סעיף זה:  אספקת כלי רכב   3.1 16  .9
יש  14במקום המספר 

 ימי עסקים  30לשנות ל 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

הרכב  יימסר כאשר הוא מתודלק   3.2 .16  .10
במיכל מלא שמן מים מלאים ואויר 

 בגלגלים מלא.

נבקש לרשום כי הרכב  
יסופק עם מיכל דלק כפי 

שנמסר ע"י היבואן, 
לחלופין, להדגיש כי 

הרכב ימסר עם מיכל 
דלק מלא על חשבון 
האוניברסיטה תוך  

 שימוש בהתקן התדלוק. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

הרכב החלופי יימסר במועד לקיחת   5.2 .16  .11
 הרכב הקבוע לטיפול.

נבקש להבהיר האם יש 
  צורך באספקה מידית

של רכב חלופי  עם 
לקיחת הרכב הקבוע)  

(. או שניתן KTKשרות 
לספק רכב חלופי עד  

 .17:00השעה 
 KTKנדגיש כי שרות 

יעלה את גובה התשלום 
 החודשי.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש להבהיר כי לא ניתן  אספקת רכב חלופי   5.3 16  .12
להתחייב על פי כל 

 .  ההגדרות לרכב קבוע

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

13.  16 
 

הרכב החלופי ימסר במצב מעולה   5.3
 3לפי סעיפי 

רכבים חלופיים משמשים 
הרבה לקוחות. ולכן יתכן 

כי ישנם פגיעות פח 
 סבירות. 

 בגבול הסביר 



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
ספק המסגרת אינו מחויב לספק  5.4 .17  .14

את הרכב החלופי עם כל המתקנים 
והאביזרים שהיו מותקנים על 

הרכב הקבוע. אולם במידה והרכב  
הקבוע איזו שמיש או זמין 
(ימי  5למשתמש מעבר לחמישה (

עבודה מחויב ספק המסגרת  
להתקין ברכב החלופי מתקנים 

מקבילים לאלו שהיו ברכב הקבוע 
עפ"י דרישת המזמין (התקן 

 .)'תדלוק/דיבורית וכד

נבקש למחוק, לא ניתן 
לבצע התקנים ברכבים 

תוך זמן  חלופים, בטח לא
 ימים. 5כה קצר של 

 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש לתקן סעיף זה. לא  אספקת רכב חלופי   5.4 17  .15
נוכל לבצע התקנת התקן 

תדלוק  ו/או דיבורית  
 ברכב החלופי. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

הרכב החלופי יועמדו  שירותי. 5.7 .17  .16
לרשות המזמין שבעה ימים בשבוע 

  .בכל שעות היממה

נבקש למחוק ורשום כי 
רכב חלופי בתוך העיר  

( 3יתקבל תוך שלוש)
שעות ואילו מחוץ לעיר 

 (שעות.4תוך ארבע)

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש לבטל דרישה  טיפולים  6.1 17  .17
 לתיקון תקרים. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

18.  17 
 

לא צויינה בהסכם  כל עבודות פחחות  6.1
השתתפות עצמית 

במקרה של נזקים, לא 
צויין מה קורה במצב של 

 נזק למרכב תחתון.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

החברה   -או החלפת גלגלים  תקר. 6.2 .17  .19
תהיה אחראית לתיקון עד שני 

החלפת כל   .תקרים לרכב בשנה
שנים או אחרי  3הגלגלים אחת ל 

 .ק"מ 60,000

נבקש כי החלפת תקרים 
תהיה באחריות 

האוניברסיטה, כמו כן  
צמיגים תהיה  4החלפת 

בכפוף להחלטת 
המשכירה ובמקרה של 

בלאי בלבד ללא  
התייחסות למספר 

 הק"מ.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

אין שינוי במסמכי  נבקש למחוק סעיף זה.  טיפולים 6.2 17  .20
 המכרז 

נבקש להבהיר כי הרחבת   ביטוח  8.1 18  .21
ביטוח להרשאת נהיגה  

לכל נהג ובכל גיל כרוכה  
 בתוספת תשלום. 

 
לא מעניינו של 

 המזמין



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
נבקש להבהיר כי חברתו  ביטוח  8.2 18  .22

אינה רוכשת היתר  
פוליסת ביטוח מקיף 

אלא משמשת על בסיס 
 עצמי בלבד. 

נדרש לפחות 
 ביטוח צד שלישי

האגרה הינה על  נסיעה בכבישי  9 .18  .23
חשבון המשתמש. במידה וחשבון 

בגין נסיעה כאמור יופנה לספק, 
יחייב הספק את המזמין בגין 
 .יפולחשבון זה ללא עלות עמלת ט

נבקש למחוק את המילה 
"המשתמש" ולרשום 
במקומה את המילה  

 האוניברסיטה.
באחריות האוניברסיטה  

לפנות למפעילי כבישי 
האגרה על מנת שישלחו 

החיוב ישירות את 
לאוניברסיטה. בחרה  

האוניברסיטה שלא 
לעשות זאת נבקש לקבל 

₪  50דמי טיפול בגובה 
 בגין הסבת החיוב.  

 מקובל

נבקש לתקן סעיף זה  כבישי אגרה   9 18  .24
 ₪ + מע"מ.  45בעלות של 

ראה תשובה  
 23לשאלה 

ספק המסגרת יקצה צוות מקצועי  .11 .18  .25
למזמין. למתן התמיכה והשירות 

צוות זה יהיה קבוע, ופרטי 
ההתקשרות לכל אחד מנציגי ספק  
 .המסגרת יהיו בידי אחראי רכבים

סעיף לא הגיוני ולא 
רלוונטי לכמות הרכבים  

במכרז במיוחד במכרז  
ספקי  5כמו זה בו יבחרו 

 נבקש למחוק. -מסגרת

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

ר כי לא  נבקש להבהי מרכז השירות הטלפוני  11.2 18  .26
יהיה ניתן להתחייב 

 3למענה בפרק זמן של 
 דקות. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

נבקש להבהיר כי לא   מרכז השירות הטלפוני  11.4 18  .27
יהיה ניתן להתחייב על פי 

  5ההגדרות בסעיף 
 אספקת רכב חלופי. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

אין שינוי במסמכי  נבקש לבטל סעיף זה.  פיצויים מוסכמים  13 19  .28
 המכרז 



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
במידה וספק המסגרת לא יעמוד  .13 19  .29

באיכות השירות וברמת השירות  
פיצויים המוגדרות, ייגבו ממנו 

 –מוסכמים כמופיע בטבלה להלן 
קנסות בגין אי עמידה בתנאי 

מימוש פיצויים מוסכמים  ;שירות
יכול ויעשה בדרך  –על ידי המזמין 

של קיזוז מחשבונית בחתימה 
ואישור של מורשה חתימה מטעם 
המזמין ו/או על ידיד המזמין בכל 

ויובהר, אין בפיצויים  .דרך אחרת
למנוע המפורטים בטבלה כדי 

מהמזמין הפעלת כל סנקציה אחרת 
כנגד ספק המסגרת, לרבות חילוט  

 .ערבות החוזה

נבקש למחוק, סעיף לא 
ראלי למכרזים בסדר  
גודל זה, הסעיף הינו 
מהותי ויהווה שיקול 

משמעותי באם להגיש 
 הצעתנו במכרז. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

מנגנון קנסון בגין אי עמידה בתקני  .14 .19  .30
 ת.שירו

נבקש למחוק, סעיף לא 
ראלי למכרזים בסדר  
גודל זה, הסעיף הינו 
מהותי ויהווה שיקול 

משמעותי באם להגיש 
 הצעתנו במכרז. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

מנגנון קנסות בגין אי עמידה בתקני  14 19  .31
 שירות 

אין שינוי במסמכי  נבקש לבטל סעיף זה. 
 המכרז 

נבקש לתקן סעיף זה  אנו מצהירים בזאת כי  10.11 24  .32
ולהסיר את הפיצוי 

 ₪  1,000המוסכם בסך 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

לא ברור מהי כמות    טבלה   34  .33
 הרכבים.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

טבלה   34  .34
 2סעיף 

לפי  הספק יהיה מחוייב 3ליסינג מימוני למזדה 
הצעת המחיר בהתאם 

למכרז זה במקרה ותרצו 
להזמין רכבים אחרים. 

לכל רכב מתבצע תמחור  
שונה על פי פרמטרים 

שונים כגון מכירה בתום  
התקופה, אחזקה שוטפת 
וכיו"ב לכן לא ניתן במצב 

כזה לקחת מחיר זהה  
 .3למה שניתן למזדה 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

סעיף זה  נבקש לתקן הצעת המחיר   3 34  .35
ולהציע דגמים נוספים 

אשר מקבילים למאזדה 
3. 

 מקובל



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
נבקש להבהיר כי חברתו  הצעות המחיר   3 34  .36

מעניקה  שירותי החכרה  
במסגרת ליסינג תפעולי 

למעט ליסינג מימוני ועל 
כן נבקש להסיר בקשה זו 

להצעה במסגרת ליסינג 
 מימוני.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

ביחס למחיר החודשי הספק  3.2.1 34  .37
 מחוייב לפי הפניה הפרטנית

המחיר לא יעלה על 
המחיר הקבוע במכרז. 
האם נקבעת תקרה של 
מחיר מחירון לרכבים 

אותם אתם יכולים 
 להזמין. 

כמו כן מה כמות הרכבים 
שאתם יכולים להזמין 

 דרך מכרז זה.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

 השנתיתמה המכסה   עלות עבור כל חריגה  טבלה  35  .38
 לק"מ המותר לכל רכב.

יימסר בפניה 
 פרטנית

נבקש לקבל הבהרה לגבי  הצעת המחיר   3.3 35  .39
עלות דמי חריגה לק"מ 

ואופן החיוב ו/או 
 החישוב. 

 שאלה לא ברורה 

נבקש לבטל בעמוד זה   הצעת המחיר  3.3 35  .40
זיכוי על כל  – 4את סעיף 

ק"מ פחות ממכסת 
 הק"מ. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

 –נבקש לתקן סעיף זה  הצעת המחיר   3.3 35  .41
רכישת הרכב  8 – ס"ק

  15%בסוף תקופה לעד 
ממחיר המחירון של 

יצחק לוי וללא הפחתות 
 כלל. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

האונ' רשאית להביא לסיום  5.4 39  .42
ההסכם לפני תום תקופת 

ההתקשרות המקורית ...בהודעה 
 ימים מראש. 30של 

האם ישנם קנסות יציאה 
 עבור רכבים מוחזרים ?

במסמכי אין שינוי 
 המכרז 



 
 

 
 

 

 תשובה  שאלה  נוסח קיים  סעיף  עמוד  מס"ד
האוניברסיטה   -קריאת שירות  7.5 .40  .43

תפתח קריאת שירות ובה תציין את 
רמת התקלה (תקלה קריטית, 

תקלה חשובה, שירות) בהתאם 
לקבוע במפרט כאשר הספק  

מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים 
המוגדרים במפרט לטיפול בכל סוג 
של קריאת שירות. קריאת השירות 

גדר בסעיף  תופנה לנציג הספק המו
לעיל, בעת צורך בשירותי  2.2

אחזקה ותיקון. אשר יהיה זמין 
-8:00ה', בין השעות  –בימים א' 

.במידה ונציג הספק אינו  18:00
זמין עליו לספק לאוניברסיטה 

פרטים של נציג זמני אשר יהיה 
אמור על תגובה לקריאות שירות 

 מצד האוניברסיטה 

נבקש למחוק את המילים 
ולרשום "נציג הספק" 

במקומם את המילים 
 .מוקד השרות

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

מרגע  -תנאי האספקה והאחזקה  7.6 .40  .44
פתיחת קריאת שירות הספק לדאוג 

מענה לשם טיפול  שצוות טכני יתן
בקריאה בצורה המהירה ביותר. על 
קריאת שנפתחה להיענות תוך שעה 

מרגע פתיחת הקריאה. הענות  
לקריאת שירות משמעותה יצירת 

קשר עם הנציג הפונה מן 
האוניברסיטה, קבלת מידע מלא 

השירות המתבקש, ונתינת לוח  על
 זמנים לשם הטיפול בקריאה.

יש למחוק את המילה 
רשום במקומה "שעה" ול

 .את המילים שלוש שעות

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

התמורה הנקובה בהצעתו הכספית  8.3 .40  .45
של המציע הינה התמורה הסופית 

והמוחלטת המגיעה לספק עבור  
מתן השירותים וכל הכרוך בהם  

לרבות רווח וכל ההוצאות של 
הספק ולרבות אחזקה, תיקונים, 

וי טיפולים, תיקונים, אגרות ריש
והיתרים, דמי ביטוח, התייצבות 

נציגי הספק לצורך מתן השירותים, 
שכר לעובדיו, הוצאות, ציוד, 

הוצאות ביטוח, הוצאות מנהלה, 
מסים היטלים וכל תשלומי חובה 

 המוטלים על הספק וכיוצ"ב.

נבקש הבהרה לסעיף, 
במכרז עצמו יש צורך  

לתת הצעה כספית לדגם  
בלבד. מה קורה במידה   1

ברסיטה מעוניינת והאוני
להחכיר רכב מדגם אשר 

 .לא מופיע במכרז

בהתאם להצעה  
 בפניה פרטנית

למעט השתתפות במקרה  התמורה כוללת תיקונים 8.3 40  .46
 של נזק.

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 
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מקובל בשוק הליסינג  45תנאי תשלום שוטף+ 9.5 41  .47

לשלם בהוראת קבע 
במועד קבוע על חודש 

 מלא.

 מקובל

תנאי תשלום התמורה הם שוטף  9.5 .41  .48
יום מיום אישור החשבונית  45+

המזכה בתשלום על ידי נציג 
האוניברסיטה כאמור בסעיפים 

 .לעיל 4.9-3.9

נבקש למחוק את הספרה 
ולרשום במקומה את  45

 .30הספרה 

 ובלמק

במידה והספק לא יעמוד באיכות   .15 .43  .49
וברמות השירות השירות 

המוגדרות במפרט יהא רשאי  
המזמין לבטל הסכם זה וזאת 

בהתאם לשיקול דעתו המוחלט 
והבלעדי ולסיים את ההתקשרות 

עם הספק, וכן לגבות מהספק 
קנסות ו/ואו פיצויים מוסכמים 
כמופיע בטבלת מנגנון הקנסות 

מימוש קנסות  2.15 .במפרט
ופיצויים מוסכמים על ידי המזמין 

ויעשה בדרך של קיזוז  יכול –
מחשבונית בחתימה ואישור של 

מורשה חתימה מטעם המזמין ו/או 
 .על ידי המזמין בכל דרך אחרת

יובהר, כי אין בפיצויים  3.15
המפורטים בטבלה כדי למנוע 

מהמזמין הפעלת כל סנקציה אחרת 
לרבות חילוט ערבות  ,כנגד הספק

במידה והספק לא  4.15 .החוזה
המפורטות להלן יעמוד בדרישות 

ובמפרט וביתר מסמכי המכרז,  
יהיה המזמין רשאי לבטל את 
הסכם ההתקשרות, בהתאם 

לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי, 
ולסיים את יחסו עם הספק, לרבות 

תוך חילוט הערבות הבנקאית 
שמסר הספק ו/או כל אמצעי אחר 

 .העומד למזמין עפ"י כל דין

נבקש למחוק, סעיף לא 
בסדר  ראלי למכרזים 

גודל זה, הסעיף הינו 
מהותי ויהווה שיקול 

משמעותי באם להגיש 
 הצעתנו במכרז. 

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 

מבקש להגדיר מכסת   ק"מ  כללי  כללי   .50
ק"מ שנתית בעסקה 

.חשוב להגיד שחברתנו  
לא תמיע הצעה ליותר מ 

 ק"מ בשנה  40000

אין שינוי במסמכי 
 המכרז 
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מבקש להבהיר שבכל   הזמנה  כללי  כללי   .51

 3הזמנה רכב ישלמו 
חודשי חכירה מראש על 

חודשי חכירה   3חשבון 
 האחרונים של העסקה 

 מקובל

 
 
 

 האמור במסמך שאלות ותשובות זה גובר על האמור במסמכי המכרז. 
 יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

 
 
 
 
 

 
 בברכה, 
 אוניברסיטת אריאל
 בשומרון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תאריך:_____________________                                                     חתימת המציע:_________________    
                                                                                                              

 


