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  2018 אפריל 15
  

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  דוא"לבאמצעות                       החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

ומבי מס' פמכרז  –הבהרות  ומתן 8201.30.52מיום  משתתפים מפגש פרוטוקול: הנדון
בחוזה למתן שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת  שרותהתקל 2018/070/0083/00

  הליסינג התפעולי ושטיפת רכבים, עבור רשות שדות התעופה
  
  

    תנציגי החברו  :משתתפים
      
      
  ממונה על מנהל והדרכה  -זאב גלבר               מר  :שדות התעופה נציגי רשות  
  משק רמ"ח  -         שמואל אסא מר    
  רפרנט רכש בכיר -            רוסלרמר ערן     
  רכז כלי רכב תפעוליים -     שמוליק מזרחימר     

  קניין -        כהן-יניב ברוןמר 

 .")המשתתפים(להלן:  לנרשמים במכרזם מפגש החובה אשר נקבע התקיי ,8201.30.52 בתאריך .1

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

פס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: טול 19אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  ,המשתתפיםבמסגרת מפגש 
לרבות  את עיקרי המכרז למשתתפים") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנה"

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפיםכן ניתנו כמו . תכולת השירותים שיינתנו

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש ותנאי מהותלגבי  סקירהתנה ינ .2.1
אישור הו ,י)תפעולנספח ( לחוזה 'נספח אבכמפורט  מתן השירות טיב השירות ומועדי ,מתן השירות

 .במכרז עובדי המציע הזוכהל ביטחוני הנדרשה

מכרז לאספקת שירותי הפעלת ואחזקת רכבי הרשות בשיטת הוא  המכרזהודגש בפני המשתתפים כי  .2.2
המצורף כנספח א' לחוזה בדגש  ,בהתאם לדרישות הנספח התפעוליושטיפת רכבים הליסינג התפעולי 

על התחייבות המציע הזוכה לעניין תחזוקה ותיקונים שוטפים, שירותי גרירה וחילוץ לכלי הרכב וכן 
 זוכה.שרות מטעם המציע ה נוכחותו של נציג

תפעולי במסגרת חוזה מס' נג הליסיהכי כיום ניתנים שירותי  הובהר בפני המשתתפים .2.3
 מועד פרסום המכרזכמות כלי הרכב נכון ליום , כאשר חברת אופרייט ליס בע"מ עם 2014/070/0427/00

לגבי חלק מכלי הרכב אלו כאשר כלי רכב.  278-כעומדת על  הליסינג אשר לגביהם ניתנים שירותי
מכוח החוזה האמור שכן סיום תקופת הליסינג שיך חברת אופרייט ליס בע"מ לספק את שירותי תמ

חודשים מיום מסירתו לרשות, כך שבתחילת מתן השירותים עם  36השירותים לגבי כל כלי רכב הינו 
מכרז זה לספק את השירותים במציע הזוכה המציע הזוכה, צפויות חברת אופרייט ליס בע"מ וה

 במקביל.

הזוכה  מציעכי עפ"י תנאי החוזה נשוא המכרז, תחל תקופת ההתקשרות עם ההובהר בפני המשתתפים  .2.4
שירותי ליסינג יינתנו  חתימת החוזהבתקופה שמיום  עם זאת,יחד , מיום חתימת הרשות על החוזה

שירותים מכוח התחייבויותיה נשוא  לרשות במקביל כדלהלן: חברת אופרייט ליס בע"מ תמשיך ליתן
, בצורה הולכת ופוחתת פס הזמנת ההצעות' לטוהבנספח אשר מפורטים  החוזה הנוכחי לגבי כלי הרכב

הזוכה מכוח מציע ; התשנים ממועד קבלתם ברשו 3עד לסיום סופי של החלפת כלי הרכב, דהיינו 
דשים, ככל שתזמין הרשות, החל מיום זכייתו במכרז החדש יספק שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב ח

וכן יספק, אם יידרש לכך ע"י הרשות, כלי רכב חדשים כנגד כל כלי רכב אשר חתימת הרשות על החוזה, 
למועדים וללוחות הזמנים  חברת אופרייט ליס בע"מ בהתאם יסתיים חוזה שירותי הליסינג עםלגביהם 

מה בהתאם לתאריכי החזרת כלי הרכב לחברת זאת בצורה הולכת ועולה בהתא ,'הבנספח המפורטים 
 הובהר כי הרשות רשאית לשנות את כמות ותמהיל הרכבים כמפורט בחוזה. אופרייט ליס בע"מ.

והמשתתפים נדרשו לבחון לחוזה  'וכמפורט בנספח הביטוח האחריות וניתנה סקירה לנספח הוראות  .2.5
 ם המקצועיים מטעמם לנושא זה.ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמי
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 . זהלחו 7 - ו 11כמפורט בסעיפים ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה,  .2.6

 .לחוזה 5וסעיף  ההזמנהלטופס  20ניתן הסבר לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .2.7

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.8
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

צהיר ללא פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המ-מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  יד המציע. צירוף חותמת התאג

הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.9
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

 11כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.10
 .לטופס ההזמנה

לנקוב בכל אחת מהעמודות וכי המציע נדרש  האופן הגשתטופס ההצעה הכספית למכרז, לניתן הסבר  .2.11
מתן שירותי ליסינג תפעולי התעריף המוצע לאת בטופס ההצעה הכספית והשורות שהוקצו לשם כך 

 רכבים. תלמתן שירותי שטיפ לרבות

בהתאם לטופס  הובהר בפני המשתתפים כי הרשות מתעתדת לערוך אומדן למחיר ביצוע השירותים .2.12
ההצעה הכספית וכי הרשות רשאית לבחון את ההצעות הכספיות של המציעים ביחס לאומדן. בנסיבות 
שבהם יתגלה פער משמעותי בין כל הצעה כספית לבין האומדן, תהא הרשות רשאית לפעול בהתאם 

 מנת ההצעות.לטופס הז 16ף להוראות המפורטות בהרחבה בסעי

נוסח  .ההזמנהלטופס  7.8.1המפורט בסעיף  יפל הבנקאית למכרז ע הערבותכי יש להגיש את  ,ודגשה .2.13
, 31.12.2018בתוקף עד ליום להיות הערבות הבנקאית ' לטופס ההזמנה. על דהערבות יהא בנוסח נספח 

 .    למכרז האחרון לתוקף ההצעה היום הוא

ע עצמו אשר מציע את בכתב הערבות הבנקאית חייב להיות המצי המופיע/המבקש הנערבהודגש כי 
  .ההצעה למכרז

ת אשר יגיעו לתיבת צעוה .10:00בשעה  20184.023. הינוהמועד האחרון להגשת ההצעות הובהר כי  .2.14
(ב) לתקנות חובת 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה זה מועד המכרזים לאחר 

 המכרזים. 

 התאמה אישית.   CONVERSIONפיאט דוקטו  תיקון טעות סופר ביחס לרכב מסוג .3

יחס לתיקון מחירון היבואן יבהתלהלן,  12 'תשומת לב המציעים לתשובת הרשות לשאלה מס
לרכב זה, על המציעים לקחת בחשבון בעת הגשתם למכרז את האמור בתשובת כולל מע"מ 

  הרשות. 

    שאלות אשר נשאלו ע"י מי מהמציעים:להלן התייחסות הרשות ל .4
  

    סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  טופס הזמנת הצעות

תשומת לב המציעים הבקשה נדחית. 
לטופס  5.4סעיף הוראות למופנית 

לטופס ההצעה  7לרבות הוראות סעיף 
  הכספית. 

מבוקש כי בהתייחס לזכות העיון בהצעה הזוכה 
של לעיין אך ורק בהצעת המחיר יוכלו המציעים 

  .במכרז הזוכה המציע

5.4  1.   

   .2  7.8.1   . לקיום המכרז להקטין את גובה הערבותמבוקש   הבקשה נדחית. 

מבוקש כי הארכת תוקף הערבות תעשה לתקופה של   הבקשה נדחית.
  יום.   90עד 

8.2  3.   

את המילים  השנייה בשורה השנייה  החליףמבוקש ל  הבקשה נדחית. 
  ימי עסקים". 10במילים "תוך  ,ימים" 10"תוך 

8.3  
4.   



3  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  5909750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 ככל שתוארך תוקף ההצעה ע"י הרשות, כימבוקש    נדחית.הבקשה 
לנוסחאות בהתאם יעודכן טופס ההצעה הכספית 

  הנקובות בחוזה.

10  
5.   

לשתי ההצעה הכספית  אתלפצל  מבוקש  א)   הבקשות נדחות. כלל 
   כדלקמן:נפרדות קטגוריות 

 2מס' וקטגוריה  "ליסינג"שירותי ה 1מס' קטגוריה 
  ."רכבים"שטיפת 

  

באופן שבו במידה ותחול ב) מבוקש לעדכן הסעיף 
עלייה בעלויות בשירותי שטיפת הרכבים יעודכנו 

  המחירים בהתאם. 

  

כחלק מתנאי איכות של מרכיב יתווסף  ,כי) מבוקש ג
  המכרז. 

11.1  
6.   

  הבקשות נדחות. כלל 

  

ולתקופה שלא הסעיף יחול באופן הדדי מבוקש כי  א)
  חודשים. 6-תפחת מ

  

את המשפט  סעיףשל הבסיפא  וסיףלה מבוקשב) 
   כדלקמן:

הארכת תקופת ההתקשרות תהיה בכפוף למצב כלי "
  ."הזוכה תו של המציעהרכב, והנסועה, ובהסכמ

20.3  
7.   

ההתקשרות תקופת מבוקש כי דחיית תחילתה של   הבקשה נדחית. 
  . המציע הזוכהלהסכמת  בכפוףתהא 

20.4  
8.   

 24סעיף הוראות תשומת לב המציעים ל
  לחוזה. 18טופס וסעיף ל

אפשרות התינתן במסגרת הוראות הסעיף מבוקש כי 
  גוף בנקאי מוכר. ללהסבה 

24.1  
9.   

  טופס הצעה כספית

שירותי  ים עבורהמוצעהתעריפים מבוקש כי   הבקשה נדחית. 
   יכללו מע"מ. לאהליסינג 

2.5  
10.   

היבואן  וןמחיראת  5בעמודה מס' מבוקש לעדכן   הבקשה נדחית. 
  :מסוגרכב כולל מע"מ עבור 

) 47(ע"מ  S, אוט',4X4קבינה כפ',  D-MAXאיסוזו  
וזאת במקום סך  (כולל מע"מ)₪  234,990 סך שלל

  .(כולל מע"מ) ₪  234,900של 

טבלה 
   .11  1מס' 
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 1טבלה מס' הרשות מבהירה כי ב
 48 וד מס' עמלטופס ההצעה הכספית ב

נפלה טעות סופר תחת , 4שורה מס' 
"מחירון היבואן כולל  5עמודה מס' 

לרכב מסוג פיאט דוקטו  מע"מ"
CONVERSION   התאמה אישית

 243,000בסך של המחיר הנקוב באשר  
  מע"מ. רכיב הללא  צוין ₪ 

מחירון היבואן כי בזאת הרשות מודיעה 
לסך תעדכן י ,בגין רכב זהכולל מע"מ 

 המחיר(להלן: " ₪ 284,310של 
  .")העדכני

תשומת לב המציעים אשר נוכח האמור 
כלל כי  יבחרו להגיש הצעתם למכרז, 

הוראות מסמכי המכרז לרבות החוזה 
מצוין ה מחיר העדכנילבהתייחס יחולו 
  . עבור רכב זה לעיל

היבואן את מחירון  5בעמודה מס' מבוקש לעדכן 
  :רכב מסוגכולל מע"מ עבור 

 התאמה אישית  CONVERSION פיאט דוקטו
וזאת  (כולל מע"מ) ₪ 284,310סך  של ל )48 וד(עמ

 . (כולל מע"מ)₪  243,000 סך של במקום

  

  

טבלה 
   .12  1מס' 

היבואן את מחירון  5בעמודה מס' מבוקש לעדכן   הבקשה נדחית. 
  :רכב מסוגכולל מע"מ עבור 

כ"ס,  150פולקסווגן טרנספורטר קומבי ארוך 
2.0TDI BMT ע"מהילוכים ללא אבזור  7, אוטומט) 
וזאת במקום סך של ₪  289,000-סך של ל )48

  . (כולל מע"מ)₪  289,900

  

טבלה 
   .13  1מס' 

לשורה מופנית תשומת לב המציעים 
לטופס ההצעה  2לטבלה מס'  4מס' 

   . הכספית

מיוחדות השטיפות הממוצע  מהוהבהיר מבוקש ל
   לחודש.

טבלה 
   .14  2מס' 

  חוזה ונספחיו

מופנית להוראות  תשומת לב המציעים 
  לחוזה.  1.5סעיף 

נדרש  מבוקש להבהיר מהם אתרי הרשות בהם
  ?ים נשוא המכרזהשירותספק את ל הספק 

1  15.   

את המילה בשורה השלישית לסעיף למחוק מבוקש   הבקשה נדחית. 
  ."והמשופר"

3.15  16.   

אופן תשלום התמורה נכון למועד זה 
 11.3.1 סעיף מתבצע בהתאם להוראות

מערכת  לא באמצעותו ,לחוזה
ועל  ממוחשבת לניהול חשבוניות ספקים

בשלב זה לפרט בידי הרשות אין כן 
יחד עם זאת תשומת לב , אלו עלויות

המציעים מופנית להוראות סעיפים 
  לחוזה. 3.23-3.26

 לניהול ממוחשבת מערכת באיזה להבהיר מבוקש) א
  ?וכיצד מופקת חשבונית מדובר ספקים חשבוניות

  

 למערכת התחברות עלות מהי להבהיר מבוקש) ב
  ?ספקים חשבוניות ניהול

  

) מהו האופן האחר / החלופי להתחברות / העברת ג
  חשבוניות שצפוי על ידי הרשות?

3.23 ,
3.25-
3.26  

17.   

שירותי לתקופת הק"מ  את מכסתמבוקש לשנות   הבקשה נדחית.
  ק"מ.  105,000-לכל רכב להליסינג 

4.3.2  
18.   

סעיף, כך שבמידה ויוחלף נוסח האת מבוקש לשנות   הבקשה נדחית.
הליך  במסגרת וייקבע בגינו התנאים הכספיים, דגם

  מו"מ.

4.3.3.1  
19.   
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 התנאים הכספייםשמבוקש לשנות סעיף זה, כך  א)  הבקשות נדחות.כלל 
 בגין דגמים חדשים שאינם מופיעים בנספח ח' לטופס

  מו"מ.במסגרת הליך   וייקבע

  

את המילים  מבוקש להחליף בסיפא של הסעיף ב)
  "הנמוך ביותר" במילים "הגבוה ביותר". 

  

   את המשפט כדלקמן:בוקש להוסיף לסעיף מ ג)

-1.75של לתמורה תוספת  נתןתיבדגמים מסוימים  "
בכפוף לאישור הרשות טרם וזאת  בגין גרט 2.5%

  "ביצוע ההזמנה.

4.3.3.2  
20.   

תשומת לב המציעים מופנית להוראות 
  הסעיף.

התנאים האם במסגרת סעיף זה, מבוקש להבהיר, 
  מו"מ?  במסגרת הליך וייקבע הכספיים

4.3.3.3  
21.   

  הבקשות נדחות. כלל 

  

  יימחק.  סעיףהכי מבוקש  א)

בסעיף  מצויןאת אחוז ההנחה ה הקטיןמבוקש ל ב)
  .10%-ל

תקופת שירותי ליסינג לרכב הארכת , ) מבוקש כיג
  הסכמת הספק.ל בכפוףתהא , חודשים 36-מעבר ל

כי סעיף זה יחול רק על רכבים אשר לא  בוקשד) מ
תקופת שירותי הלך ק"מ במ 90,000מכסה של עברו 

   .הליסינג

4.3.4 
22.   

להוראות מופנית תשומת לב המציעים 
  . 4.3.6.1סעיף 

מועד תחילת מתן השירות ע"י מהו  מבוקש להבהיר
   ?מטעם הספק נציג השירות

4.3.6.1 
23.   

לסעיף יא' כי  הרשות מבהירה א)
בסיפא של הפיסקה יתווסף  'א בנספח

  המשפט כדלקמן: 

"לצורך מתן שירותי שטיפת הרכבים 
הרשות ו/או מי מטעמה ישנעו את 

   הרכבים למכוני השטיפה". 

  

תשומת לב המציעים הבקשה נדחית.  ב)
   בטופס ההצעה הכספית.  2לטבלה מס' 

  

  

 תתוקן , ההפניה בסעיף ג) כמבוקש
  יא'.לסעיף 

  

לסעיף יא' תחת הפיסקה  יובהר כי ד)
המצוינת בסעיף (א) לעיל, תתווסף 

   הפיסקה כדלקמן:

מתן שירותי שטיפת הרכבים יינתנו "
של פעילות ה וימי שעותבמהלך כל 

   "מכוני השטיפה.

יידרש  לשנע את  לא  ספקמבוקש להבהיר כי ה א)
  . ת הרכביםשטיפ מתן שירותיל רכבי הרשות 

  

  

  

השטיפות החודשית  סתמהי מכ ב) מבוקש להבהיר
  זורים ודגמי רכבים.לפי חלוקה לא

  

  את ההפניה לסעיף יג' בסעיף.ג) מבוקש לתקן 

  

 ויתבצע שטיפת הרכביםכי שירות להבהיר ד) מבוקש 
, או 8:00 - 17:00עסקים בין השעות מהלך ימי ב

  לחילופין לפי שעות פעילות מכוני השטיפה.

4.4.2.  
24.   
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 בכפוף אתקשרות תההתקופת ההארכת כי מבוקש   הבקשה נדחית. 
  הסכמת הספק.ל

5.3
25.   

  הסעיף יחול באופן הדדי. מבוקש כיא)    . כלל הבקשות נדחות

מבוקש כי הרשות תהא רשאית לבטל את החוזה  ב)
  בלבד. מטעמים סבירים 

5.5
26.   

5.7   סעיף יימחק. הכי מבוקש   הבקשה נדחית. 
27.   

כי במסגרת הסעיף יתווסף סעיף משנה מבוקש   הבקשה נדחית. 
  כדלקמן: 

בסעיפים הפיצוי הנקובים  יממנגנונ מבלי לגרוע "
רכבים אשר מחירון היבואן שלהם , בגין 6.3.1-6.3.3

יינתן פיצוי של הכפלה בשתיים  ,₪ 180,000הינו מעל 
של סכום דמי הליסינג בגין התשלום החודשי 

סיום  האחרון שהיה על הרשות לשלם לספק לפני
   .החוזה

6  
28.   

 שפטהמ יימחקסיפא של הסעיף בכי מבוקש   )א  ת. ונדחות הבקשכלל 
   קמן: לכד

מושתק ומנוע מלהעלות כל טענה ו/ או  יהאו..."      
  תביעה ו/ או דרישה בשל כך".

 הפרת את לתקן זכותלספק תהא  ה כי) מבוקש ב
  . החוזה

6.4
29.   

   יימחק.סעיף הכי מבוקש א)    הבקשות נדחות. כלל 

  

  כי הסעיף יחול באופן הדדי.ב) מבוקש 

7  
30.   

מקרים אשר יחול  בסעיף זה כי מבוקש לסייג א)   כלל הבקשות נדחות. 
  אינם תלויים בספק.

  

המשפט יתווסף כי במסגרת הסעיף ב) מבוקש 
  כדלקמן:

  ימי עסקים." 3"ובתנאי שההפרה לא תוקנה עד 

7.1.1  
31.   

  7.1.2   יימחק.סעיף הכי מבוקש    הבקשה נדחית.
32.   

  7.2  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית.
33.   

מבוקש להתנות את סעיף זה בכפוף לתחנות היציאה   .הבקשה נדחית
  לחוזה.  6בסעיף המפורטות 

7.6  
34.   
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במסגרת הסעיף את הפיסקה מבוקש להוסיף לסעיף   הבקשה נדחית. 
  כדלקמן: 

 30הספק מתחייב להעמיד לרשות נותן שירות תוך  "
יום לכל היותר מיום הדרישה שנשלחה בכתב וכנגד 

 14אישור הרשות בכתב יכנס נותן השירות לעבודה 
  "יום מיום אישור נותן השירות בכתב

9.1.3  
35.   

 והספק במידהכי   סעיףבמסגרת הלהתנות  מבוקש  הבקשה נדחית.
תובענה כאמור בסעיף, תינתן  או/ו דרישה יקבל

  רשות להשמיע את טענותיו. ספקל

9.3.1  
36.   

 תימחק הפיסקהבמסגרת הסעיף  כי מבוקש  .הבקשה נדחית
   כדלקמן:

ו/או באמצעות קיזוז מהתמורה על פי חוזה זה, ..."
והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות" 

  :  ותתווסף הפיסקה 

 9 ףסעי בהתקיים בכתב דרישה למתן בכפוף"והכל 
  ."שיפוי שהתקבל ובלא לעיל כאמורסעיפיו  ותתי

9.3.3   
37.   

 הנקוב בנוסחה Y-המקדם  ערךאת   להגדיל מבוקש  נדחית.  הבקשה
)0.6.(   

11.1.2  
38.   

  הבקשה נדחית.  א)

  

  הבקשה נדחית.  ב)

  

  

  הבקשה נדחית ג)

  

  

בנספח הרשות מבהירה כי לסעיף יא' ד) 
יתווסף בסיפא של הפיסקה  )8ב(

מתן שירותי "לצורך המשפט כדלקמן: 
הרשות ו/או מי מטעמה  תקריםהתיקון 

למקומות מתן  שנעו את הרכביםי
הוראות וזאת מבלי לגרוע מ השירות 
      "לנספח א'. ) 15(סעיף ב

  סעיף יימחק.הכי מבוקש א) 

  

 ההנקובעלות תיקון התקרים  להגדיל אתמבוקש ב)
  בסעיף זה. 

  

התקרים תיקון והיקף להוסיף כי במידה  מבוקש) ג
לשנה, יעודכן המחיר לתיקון תקרים  100-ל הא מעלי

  בתוספת מע"מ.₪  45 - תקר ל

  

יידרש לשנע את  מבוקש להבהיר כי הספק לא ד)
  רכבי הרשות לצורכי תיקון התקר.

11.1.5  
39.   

עבור דרישת התקנה תינתן הצעת מחיר כי  קשבומ  נדחית.  הבקשה
  מטעם הספק במקום חשבונית. 

11.1.6  
40.   
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  א) הבקשה נדחית.

  

  ב) הבקשה נדחית.

  

  

  

  

  

  

  ג) הבקשה נדחית.

  

  

  

  ד) הבקשה נדחית.

  

  

נספח למופנית ב המציעים ל תשומת )ה
 . לטופס הזמנת ההצעותה' 

  

  

  סעיף יימחק.  המבוקש כי  א)

  

בשורה כי במסגרת הסעיף יימחק המשפט ב) מבוקש 
  כדלקמן: השלישית 

אשר לא ביצע את כמות הק"מ ככל שכלי הרכב "
ביתרת הק"מ שלא בוצעו לו יחויב הספק וקצתה ה

עד למכסה וזאת  כאמור לעיל ובאותו הסכום
, יובהר כי האמור בסעיף ק"מ 100,000הכוללת של 

זה יחול גם במקרים בהם הוארכה תקופת שירותי 
  "לעיל. 4.3.4הליסינג כאמור בסעיף 

  

 הצמודיםכך שלרכבים  כי הסעיף ישונה כךמבוקש  ג)
 ₪ 0.15בתשלום של בגין חריגה בק"מ תחויב הרשות 
  . ק"מכל ל בתוספת מע"מ

  

שלרכבים כי הסעיף ישונה כך ד) מבוקש לשנות 
בגין חריגה המסחריים ורכבי ההסעות תחויב הרשות 

   .ק"מכל ל בתוספת מע"מ₪  0.20בתשלום של בק"מ 

  

 רכביםלכלל הק"מ הממוצע מהו ה) מבוקש להבהיר 
  . כיום ברשות הקיימים

  

11.1.7  
41.   

מבוקש לשנות בסעיף זה את תנאי התשלום לשוטף   נדחית.הבקשה 
 +30.  

11.3.1  
42.   

כי הסעיף ישונה לנוסח כדלקמן: "במידה מבוקש   הבקשה נדחית. 
נציג יעביר וחלק נציג הרשות על גובה התמורה, 

ימי עבודה  14השגתו בכתב לספק תוך  הרשות את
ספק, בהתאם הספק יציג בפני ה ע"י הגשתםמיום 

. ככל שיהיו גובה התמורהנציג הרשות הסברים לגבי 
   "קות, יתקיים מו"מ בנידון.מחלו

11.3.2  
43.   
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) כמבוקש, הסעיף ישונה כדלקמן:  א
"התמורה החודשית בגין שירותי 

משיעור  100%-הליסינג, תהיה צמודה  ל
השינוי במדד המחירים לצרכן והיא 

, קלנדריתתעודכן פעם אחת בכל שנה 
ו/או  ההתקשרות תקופת כל במהלך

תקופת ההארכה (ככל שתחול) כאמור, 
בראשון לחודש ינואר  של כל שנה 

וזאת ביחס למדד הבסיס   קלנדרית
כהגדרתו בחוזה. העדכון הראשון יבוצע 

. התמורה החודשית 01.01.2019ביום 
בגין שירותי הליסינג תעודכן עפ"י 
המדד הידוע ביום תחילת מתן שירותי 
הליסינג בגין כל רכב, יובהר כי לגבי יתר 
השירותים נשוא החוזה לא תחול 

  הצמדה.   

  

  

  

  ב) הבקשה נדחית. 

  

  

  

  

   .ג) הבקשה נדחית

כך בסעיף ההצמדה תנאי מבוקש לשנות את אופן  א)
   שההצמדה תהא אך רק למדד המחירים לצרכן.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

במסגרת הסעיף את המשפט להוסיף מבוקש  ב)
   כדלקמן: 

הנקוב בחוזה,  מדד הבסיסככל ותחול ירידה ב"
לא תפחת מהמחירים  בגין שירותי הליסינג התמורה
  "בהצעה הכספית. הנקובים

בגין  כי הסעיף ישונה כך שתנאי ההצמדהג) מבוקש 
 .פעם בחצי שנה יעודכנושירותי הליסינג 

11.4
44.   

-12.1 מבוקש להקטין את סכום הערבות לקיום החוזה.   הבקשה נדחית.
12.2 45.   

  כלל הבקשות נדחות. 

 

  מבוקש כי  הסעיף יחול באופן הדדי.א) 

  לחוזה.  6ב) מבוקש כי הסעיף יהא בכפוף לסעיף 

או הפסקת /ג) מבוקש להבהיר כי ביטול החוזה ו
 סבירים בלבד. טעמיםההתקשרות תהא מ

15.1.1
46.   

לא תהא לרשות הסעיף כך שאת נוסח מבוקש לשנות   הבקשה נדחית.
או להפסיק את תקופת ו/זכות  לבטל את החוזה 

  ההתקשרות.ההתקשרות לפני תום תקופת 

15.1.2 
47.   

  סעיף את המיליםמסגרת המבוקש לשנות ב הבקשה נדחית.

  ימי עסקים".  14"למילים  ימים"  14" 

15.2.2  
48.   
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  סעיף יימחק.  המבוקש כי  א)  כלל הבקשות נדחות. 

הסעיף את המשפט  במסגרת) מבוקש להוסיף ב
  כדלקמן: 

 ". ספקלהחוזה  מנהלהודעה ע"י  תצא"במקרים אלו 

17.1  
49.   

  כלל הבקשות נדחות. 

  

  מבוקש כי סעיף זה יימחק.  א) 

  

או \והספק יקבל דרישה ו שבמידהכי  מבוקש) ב
רשות להשמיע   ספקל תינתןתובענה כאמור בסעיף, 

  את טענותיו.

17.2 
50.   

  17.3  סעיף יימחק.  המבוקש כי   הבקשה נדחית.
51.   

סעיף יימחק.  המבוקש כי   הבקשה נדחית. 17.4 
52.   

  18  סעיף יימחק.  המבוקש כי   הבקשה נדחית.
53.   

  18.1  מבוקש כי הסעיף יחול באופן הדדי.  הבקשה נדחית.
54.   

  קשה נדחית.הבא) 

  

 27-32הרשות מבהירה כי בסעיפים ב) 
סעיפי מספור חלה טעות סופר ב ,לחוזה

המשנה והם יתוקנו במסגרת החוזה 
   . ספקאשר ייחתם עם ה

  סעיף יימחק.  המבוקש כי א) 

  

  ) מבוקש להבהיר את מס' הסעיף. ב

 

30.1
55.   

  נספח תפעולי -נספח א'

נדרש במסגרת מתן השירותים מבוקש להבהיר האם   י.שליל
  הרשות. אתרימטעמו בהספק להעמיד קצין בטיחות 

  כללי
56.   

מבוקש להבהיר האם הספק הזוכה יידרש לספק   שלילי. 
שירותי קצין בטיחות לרכבים אשר עבורם ניתנים 

חברת הקיים עם שירותי ליסינג במסגרת החוזה 
  .2014/070/0427/00מס'  בע"מ אופרייט ליס

  כללי
57.   



11  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  5909750:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 לפעולמבהירה כי באחריותה  הרשות
 להסרת הרלוונטיים הגורמים מול אל

וזאת הרכבים  שיונותימר המגבלה
בסמוך לסיום תקופת שירותי הליסינג 

"רכב - של כל רכב שהוגדר ברישיון כ
שיוחזרו הרכבים  ככלשיטור משולב", 

 ללאתקופת שירותי הליסינג  בסיום
 לשלםתמשיך ,  הרשות המגבלה הסרת

התמורה החודשית עבור  אתלספק 
למועד  עדוזאת רכבים אלו בלבד 
  . בפועל הסרתה  של המגבלה

 שיונותיבררכבים תפעוליים אשר יוגדרו ל בהתייחס
מבוקש להבהיר כי  ,"משולב שיטור"רכבי -כ הרכב

 התמורההרשות תתחייב להמשיך לשלם את 
לאחר סיום תקופת  גם ,אלו רכביםהחודשית עבור 

המופיעה  להסרת המגבלה עד וזאתשירותי הליסינג 
 .אלו רכבים שיונותיבר

  

  כללי
58.   

 - במילים"לציבור הרחב" מבוקש להחליף המילים    הבקשה נדחית. 
 .""לציי רכב

 1'א
59.   

  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית. 

  

  3'א
60.   

הבהיר שלא יותקנו מרימי שמשות בדגמים קש למבו  הבקשה נדחית. 
מסיבות בהם אין אישור היצרן להתקינם 

 .בטיחותיות

 7'א
61.   

  א) הבקשה נדחית.

  

סעיף הוראות ב) תשומת לב המציעים ל
  לנספח א'. 'ו

  

    ג) הבקשה נדחית. 

א) מבוקש כי כל התקנה לרכב שאינה מסופקת 
   ע"י היבואן תהא על חשבון הרשות. מלכתחילה

שאינה  תידרש התקנה לרכבככל וב) מבוקש כי 
 , עלות ההתקנה 10בהתאם להוראות סעיף א'

  תתומחר בנפרד.

לרשות כי ויודיע הספק  ג)מבוקש להבהיר כי במידה 
ייחשב לא  לא ניתן לבצע התקנה מסוימת ברכב,

  הפרת חוזה. כ הדבר

  10א'
62.   

תדאג למעקב היא זו שמבוקש להבהיר כי הרשות   . הבקשה נדחית
לטיפולים  ם כדי להעביר יםהרכב של ילומטרים ק

  שוטפים כנדרש.

  3ב'
63.   

סעיף יעודכן רשות מבהירה כי נוסח הה
  כדלקמן: 

לעניין הסכם זה "תחזוקת כלי הרכב 
לרבות עריכת מבחן שנתי (טסט לרכב) 

ועל  , יבוצעו ע"יכל דין י"וכל הנדרש עפ
בעוד שבדיקות , הספק חשבון

בטיחותיות תקופתיות ובדיקות חורף 
  יבוצעו ע"י הרשות. "

   

מבוקש להבהיר כי אין באחריות הספק לבצע 
תקופתיות ובדיקות חורף ואלו יהיו  בדיקות

  באחריותה של הרשות.

  

 

5ב'
64.   

מופנית  תשומת לב המציעיםא) 
 לנספח  13, ב'6-8סעיפים ב'להוראות 

  .א'

  

   הבקשה נדחית. )ב

  מבוקש להבהיר מי נושא בעלות נזקים לרכב.א)

  

ב) מבוקש להבהיר כי תיקון נזקי תאונות יתבצע 
  בלבד שהתקיימו בתנאי פוליסת הביטוח התקנית. 

  6ב'
65.   
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  הבקשה נדחית. 

  

  

  

החליף בסיפא של סעיף את המילים ל מבוקש
חלפים מורשים מילים "ב"חלפים מקוריים בלבד" 
תואמים " מילים באו  "ע"י משרד התחבורה

 ".ומתאימים לתקן הישראלי

  7'ב
66.   

  הבקשה נדחית.  א)

  

מופנית ב) תשומת לב המציעים 
   .א' לנספח  8לסעיף ב'להוראות 

  

מבוקש למחוק ברישא של הסעיף את המילה  א)
  "ריפודים". 

ב) מבוקש להבהיר כי הספק יחליף במהלך תקופת 
בגין בלאי סביר /פגם בייצור לרכב צמיגים  4החוזה 

  תקופת החוזה.  משך ל

  8ב'
67.   

  . תנדחי הבקשה  )א

  

הבקשה נדחית. תשומת לב   )ב
לנספח  4המציעים להוראות סעיף ד'

  א'.

  

  הבקשה נדחית.  )ג

מבוקש להבהיר כי השירות הנקוב בסעיף יינתן  א)
  .0800-1700רק בימי עסקים בין השעות 

מבוקש להוסיף לסעיף כי רכב חליפי לרכב מסחרי  ב)
  יהא עד לרמת טנדרון.

  

השנייה  את המילים בשורה בסעיף ג) מבוקש למחוק 
  "מקבוצה ואפיון זהה".

  10ב'
68.   

הסעיף יעודכן  הרשות מבהירה כי נוסח 
  כדלקמן:

הספק יפעיל מרכז פניות ארצי " 
לדיווחים על תקלות, גניבה, תאונת 

שעות  24דרכים ומתן שירותי גרירה 
(למעט יום  ימים בשבוע 7ביממה 

. בכל פנייה שתעשה למוקד יועבר כיפור)
 "למחלקת המשק במייל. דיווח מיידי

  

כי מרכז הפניות הארצי לא יפעל  להבהירמבוקש 
  ביום כיפור.

 12'ב
69.   

את סכום השתתפות הרשות הנקוב  עדכןמבוקש לא)   הבקשות נדחות. כלל 
  סעיף. 

הרשות תישא במלוא  4X4מבקש כי ברכבי שטח ב) 
  הנזק במקרה של השבתת מנוע. 

 13'ב
70.   

את המילים בשורה השלישית בסעיף מבוקש למחוק   הבקשה נדחית. 
במילים "בעלות דמי ולהחליפן "ללא כל תוספת" 

  לרכב לחודש". ₪  25טיפול של 

  14ב'
71.   
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ברישא של הסעיף את המילים למחוק  מבוקש א)  הבקשות נדחות. כלל 
   "ואת נהגיהן ונוסעיהן".

  

  את המשפט כדלקמן: מבוקש להוסיף לסעיף  ב)

באתר ללא דרך גישה רכב במידה ומדובר בחילוץ כי "
 "עלות הגרירה תחול על הרשות. - סלולה  

 15'ב
72.  

ה' נציג - בימים א'  במסגרת הסעיף כי שנות ל מבוקש  הבקשה נדחית. 
  .0800-1730 השירות ישהה בין השעות

  

2'ג
73.   

שהספק לא יידרש  מבוקש לשנות הסעיף כךא)  הבקשות נדחות. כלל 
  להעמיד לרשות רכב חלופי בעת אחזקה שוטפת. 

ב) מבוקש למחוק את המילים ברישא לסעיף "ללא 
    .תמורה נוספת"

ג) מבוקש לשנות הסעיף כך שהספק יידרש להעמיד 
  רכב חלופי רק במקרה של אחזקה שוטפת. 

  1ד'
74.   

מבוקש להוסיף כי השירות הנקוב בסעיף יינתן בימי   הבקשה נדחית. 
  . 0800-1700עסקים בין השעות 

  2ד'
75.   

   סעיף  יימחק.הכי א) מבוקש   הבקשות נדחות. כלל 

 המשפטבסיפא של הסעיף את למחוק מבוקש  )ב
  כדלקמן:

"עוד יובהר ומודגש בזאת כי כל החלטה להחלפת מי  
מן הרכבים במקרים הנ"ל תהיה עפ"י שקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות."

מבוקש כי החלפת כלי רכב כמפורט בסעיף תהא ) ג
או לחלופין שתינתן הזדמנות  גם בהסכמת הספק

    לספק לתקן את התקלה. 

 שפטמד) מבוקש להחליף בשורה השביעית את ה
או במקרה בו נדרש הרכב לתיקונים תכופים .."

תקלות חוזרות  6-ולא פחות מ.." שפטבמוסך" במ
  ונשנות בטווח של חצי שנה".

3'ד
76.   

שרכב חליפי יסופק כמבוקש לשנות את הסעיף כך    הבקשה נדחית.
עם לפחות רבע מיכל דלק וכי לא תהא התחשבנות 

  ספק. החזרת הרכב לבעת לגבי כמות הדלק 

   5ד'
77.   

סעיף את המילים של המבוקש להוסיף בסיפא   הבקשה נדחית.
  "בהתאם ליכולתו של הספק". 

  1ה'
78.   
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א) מבוקש כי במידה ויבוצע חורים ברכב לצורך   הבקשות נדחות. כלל 
תחויב הרשות בעלות תיקונים תקונים, יהתקנת מ

  וכן בירידת ערך הרכב ככל שתהא.בסיום העסקה 

  
יבצע התקנות לא הספק ב) מבוקש להבהיר כי 

לא שהרכבים ו רשותלרכבים לאחר מסירתם ל
  .ישונעו לשם כך ע"י הספק

ג) מבוקש לשנות הסעיף כך שהתקנות לרכב יתבצעו 
  בהסכמת הספק. גם 

ה) מבוקש להוסיף כי התקנות ברכב יבוצעו בתיאום 
   מוקדם עם הספק ובאישור היבואן.

  4ו'-1ו'
79.   

תשומת לב המציעים למענה הרשות א) 
  להלן.   92בשאלה 

  

  הבקשה נדחית.  ב)

  יידרש לבצע ביטוח מקיף לרכב? ספקה האםא)

  

סעיף מסגרת ההמפורטים בב) מבוקש כי הביטוחים 
   הספק. ו שלהסכמתיהיו בכפוף לזה 

  2ז'
80.   
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כי לסעיף ח' יתווספו סעיפי משנה  מבוקש א)  הבקשות נדחות. כלל 
  : כדלקמן

תחת השפעת משקאות חריפים  רכבבנהוג לאין ) 1(
ו/או סמי הזיה ו/או סמים נרקוטיים ו/או סמים 

למטרות בלתי  רכביםלהשתמש ב כןמרדימים ו
  חוקיות.

אין לגרום למכונית נזק כלשהו בזדון או ) 2(
  .ברשלנות

ברשותו רשיון נהיגה תקף לסוג נהג ברכב יחזיק ) 3(
  .רכבה

נוסעים בשכר ו/או בתמורה,  אין להסיע במכונית) 4(
  אלא אם נקבע אחרת בפוליסת הביטוח ובהסכם זה.

אין להשאיר את מפתחות המכונית בתוך ) 5(
  המכונית בעת חנייה, ואף לא לזמן קצר בלבד.

אין לעזוב את המכונית בלא נעילת כל החלונות ) 6(
  .ברכב והדלתות ודריכת כל אמצעי המיגון

במכונית לתחרות ו/או  אין להשתמש ו/או לנהוג) 7(
  למבחנים ו/או להוראת נהיגה.

אין להשתמש במכונית באופן שיגרום לביטול ) 8(
 פוליסת הביטוח, או שיהיה בו כדי להפר תנאיה.

אין להסיע במכונית נוסעים מעבר למורשה על פי ) 9(
 ע"פ החוק ו/או לא להעמיס מטען מעבר למורשה

  חוק.

תיר שימוש בה אלא אין לנסוע במכונית ולא לה) 10(
בתחומי שטח מדינת ישראל ושטחים שבשליטתה 

  בלבד.

אין לנסוע בדרכים משובשות ו/או המכילות ) 11(
מפגעים ו/או שאינן סלולות ו/או בדרך בה אסורה 

  .הנהיגה על פי כל  דין

  

  ח'
81.   
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אין לעשות שימוש במכונית באלימות ו/או ) 12(  
פוליטיות ו/או למטרת הפעלת אלימות ו/או למטרות 

 במקומות שביתה ו/או מהומות.

חובתו של הנהג להודיע על כל אירוע ) 13(
, וכן ימלא דו"ח לספקנזק/גניבה/אבדן באופן מיידי 

כמו אשר יכיל את פרטי האירוע.  ספקלפי דרישת ה
להוסיף כי הנהג מהמעורב בתאונה או  כן, מבוקש

 , וימסורספקבאירוע ישתף פעולה באופן מלא עם ה
כל מידע וייתן כל סיוע נדרש לצורך קבלת תגמולי 
ביטוח או לצורך טיפול משפטי מול כל צד שני או 
שלישי באירוע ולרבות מתן עדות אם יהיה בכך 

  צורך.

הנהג לא ייתן לצד ג' כל הודעה/הודאה, הצעה, ) 14(
הבטחה, ויתור , פשרה או תשלום אחר וכן לא ימסור 

שבדין למסרו) בקשר  מידע (למעט מידע שישנה חובה
יתה המכונית מעורבת בין ילתאונה או לאירוע בו ה

  במישרין ובין בעקיפין.

    

הרשות למענה תשומת לב המציעים 
  לעיל. 71לשאלה מס' 

האם בגין טיפול בדו"חות חנייה מבוקש להבהיר 
  דמי טיפול?מהרשות הספק לגבות רשאי 

  3ח'
82.   

 14סעיף את המילים "ברישא של ה עדכןמבוקש לא)   הבקשות נדחות. כלל 
  יום קלנדריים".  30מילים "ב "יום קלנדריים

 14ברישא של הסעיף את המילים " עדכןב) מבוקש ל
  ימי עסקים". 14מילים "ב יום קלנדריים"

 סעיף את המשפטשל  המבוקש להוסיף בסיפא  ג)
  קמן: לכד

למעט תיקונים שאינם תלויים בספק כגון "וכל זאת,  
החלטת שמאי  -בחלפים אצל היבואן. תאונות חוסר 

  "וכד'.

מחיר השטיפה אשר הוצע כי להוסיף ד) מבוקש 
במכרז ייבחן בכל שנה מחדש, ביחס לממוצע 

  מכוני השטיפה.של  המחירים 

אחראי הגורם ה יהיה כי הספק לא לציין  מבוקש ה)
או ציוד ו/בכל מה שקשור לנזקים ו/או ציוד אישי 

 שטיפה.מותקן ברכב בעת ה

  'י

83.  

את המרחק של מכוני סעיף מסגרת הבעדכן מבוקש ל  הבקשה נדחית. 
  : השטיפה באופן הבא 

לצורך מתן שרותי השטיפה מתחייב הספק "
להתקשר עם מכוני שטיפה, הממוקמים במרחק שלא 

  "ק"מ מאתרי הרשות הפרוסים בארץ. 20יעלה על 

  יא'

84.  

ושמירת סודיותהוראות ביטחון, אבטחת מידע  - נספח ב' 
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תשומת לב המציעים מופנית א) 
  לנספח ב' לחוזה.  4.5להוראות סעיף 

  

ב) תשומת לב המציעים מופנית 
  . 4.7.8-ו 4.6.8להוראות סעיפים 

  

  

תשומת לב שלילי. יחד עם זאת, ) ג
המציעים מופנית להוראות סעיפים 

  . 4.7.5- ו 4.6.5

  

, סעיף זה או לחילופין לבטלו א) מבוקש להבהיר
נאמן  האם אדם אחד למלא את שני התפקידיםו

  ? ביטחון ונאמן אבטחת מידע

אילו כישורים נדרשים לשני התפקידים נאמן ב) 
   ?ביטחון ונאמן אבטחת מידע

  

 נדרשיםנאמן ביטחון ונאמן אבטחת מידע האם  ג)
  ?דרך קבע ברשות יםלהיות מוצב

4  

85.  

 נספח אחריות וביטוח -'ונספח 

רביעית לסעיף המבוקש למחוק את המילים בשורה   הבקשה נדחית. 
  "תנאי מתלה ומקדמי" .

  .86  ב' 2

  כלל הבקשות נדחות. 

  

  

  

לעניין בסיפא לסעיף "למחוק את המשפט  מבוקשא)
ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את 
הרשות, לעניין ביטוחי חבויות, וזאת בכפוף לסעיף 

  "אחריות צולבת.

על זכות שהויתור בסיפא לסעיף להוסיף  ב)מבוקש
חול לטובת אדם שגרם תחלוף כלפי הרשות לא ת

  .לנזק ברכוש

  ד' 2

87.  
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הסעיף יעודכן  הרשות מבהירה כי נוסח 
   :כדלקמן

הספק מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה "
ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות 
עובדיה ו/או מנהליה, וכן כלפי בעלי 

בחצרי  הרשאה ו/או משתמשים אחרים
הרשות, אשר בחוזי ההרשאה שלהם או 
בחוזי השימוש בנכס שלהם או בכל 
הסכם אחר מקנה להם זכויות בחצרי 
הרשות נכלל פטור מקביל כלפי הספק, 
בגין נזק לרכושו ו/או רכוש באחריותו 
ו/או בשימושו וכן בגין נזק שהוא זכאי 
לשיפוי בגינו (או היה זכאי לשיפוי בגינו 

ת העצמית הנקובה אלמלא ההשתתפו
בפוליסה) במסגרת עריכת ביטוחיו, בין 
אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אם לאו, 
והספק פוטר בזאת את המפורטים לעיל 
מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל 
בדבר פטור מאחריות לא יחול לטובת 

  אדם שגרם נזק מתוך כוונת זדון.

  

  

  הבקשה נדחית.ב)

  

  

  הבקשה נדחית. ג)

  

 בשורה השנייה לסעיף למחוק את המילים מבוקש א)
  או קבלנים".\"ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
מילים בשורה הרביעית קש למחוק את הובב) מ

  או בשימושו". \או רכוש באחריותו ו\:"ולסעיף 

  
 : "ג) מבוקש למחוק את המילים בשורה השישית 

  ".בין אם נערכו ביטוחים על ידו ובין אם לאו

  ו' 2

88.  

  .89  יא' 2  . סעיף יימחקהכי מבוקש   הבקשה נדחית. 

  הבקשה נדחית.

חלה טעות ף הרשות מבהירה כי בסעי
סופר כך שההפניה במסגרת הסעיף 

  . 2נספח ו' - תתוקן ל

להוסיף כי ניתן לבצע ביטוח על דרך של  מבוקש
  ביטוח עצמי בכפוף לפוליסה תקנית.

  יב' 2
90.  

 -ל לאירועאת הסכום הנקוב בסעיף  הקטיןמבוקש ל   הבקשה נדחית.
500,000 ₪.  

  )2יב' ( 2

91.  
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 הבקשה נדחית.  

  כדלקמן:ווסף פיסקה תלסעיף ת     

מבלי לגרוע מאחריותו "      
של הספק לכל נזק  הבלעדית

מי מכלי שייגרם לו/או אובדן 
ומבלי מושא ההסכם   רכבה

 שהדבר יטיל על הרשות ו/או 
מי מטעמה ו/או על מי 

אחריות  מהמשתמשים ברכב
יהיה הספק רשאי כלשהי,  

 ביטוח מקיף שלא לערוך 
 ההסכםמושא לרכבים 

ובלבד שיערך ביטוח עצמי 
מתנאי הפוליסה שלא יפחת 

התקנית לביטוח רכב מנועי 
  ".טון 3.5עד 

 להוסיףו  "בגין"מקיף  המילים את למחוק מבוקש
  :כדלקמןלסעיף את המשפט 

הרכבים בפוליסת "הספק רשאי שלא לבטח את      
מקיף ובתנאי שתנאי הכיסוי לביטוח העצמי לא 
יפחת מתנאי הפוליסה התקנית לביטוח רכב מנועי 

  טון" . 3.5עד 

  )3יב' ( 2

92.  

  .93  יג' 2  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית. 

  סעיף יימחק.הכי מבוקש א)   כלל הבקשות נדחות. 

  

ב) מבוקש להבהיר כי הביטוחים הנדרשים יהיו על 
  שם הספק בלבד.  

  יד' 2

94.  

  .95  טו' 2  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית.

  א) הבקשה נדחית.

מדובר בדרישה הרשות מבהירה כי ב) 
 עם רשותהסטנדרטית בהתקשרויות של 

ספקים/קבלנים/שוכרים/נותני 
לפיה הרשות מצרפת את  אשר שירותים 

בולות לביטוח צד שלישי שלה (בגספק ה
 מיליון דולר) תמורת  100של  אחריות 

השתתפות עצמית בשיעור כמפורט 
  כא' לנספח. 2בסעיף 

  

  .סעיף יימחקהכי מבוקש א)

  סעיף.אמור בהבהרה ל מבוקשת ב) 

  יח' 2

96.  

 2תשומת לב המציעים להוראות סעיף 
  כא' לנספח. 

ה מבוקש להבהיר מהי עלות הוספת המציע הזוכ
  .ח צד ג' המפורט בסעיףולביט

  יט -יח' 2

  

  

97.  

  יימחק.  סעיףהכי מבוקש   הבקשה נדחית. 

  'טי 2
98.  

  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית.

  כ' 2
99.  
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  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית.

  כא' 2
100. 

  סעיף יימחק.הכי מבוקש   הבקשה נדחית.

  כב' 2
101. 

הסעיף יעודכן הרשות מבהירה כי נוסח 
  ן:קמדלכ

 בהקדםהספק מתחייב להודיע לרשות "
על כל נזק, תביעה או מקרה שיש בהם 
כדי להוות יסוד  לתביעה על פי פוליסה 
זו, ולשתף פעולה עם הרשות  ככל 
שיידרש על ידה לצורך מימוש זכויות 

  "הרשות ו/או הספק על פי הפוליסה.

 מבוקש להחליף את המילה "מיד" במילה "בהקדם". 

  כה' 2

  

102. 

  אישור עריכת ביטוחי הספק -1ו' נספח

  א) הבקשה נדחית.

  

, הסעיף הרשות מבהירה כי נוסח ב) 
  ן:קמיעודכן כדל

ביטוח המבטח את תכולת הנכס וכן "
ציוד המשרת את הספק בבעלותו ו/או 
באחריותו של הספק והנמצא בתחום 

, בערך כינוןהרשות ו/או בשטח הנכס, 
ו/או וכן כל שינוי ותוספת לנכס שנעשו 

יעשו על ידי הספק ו/או מטעמו, מפני 
אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים 
בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, 
ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה 
וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 
צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה 

ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק - על
. על בסיס נזק ראשון ריצהבזדון, וכן פ

הביטוח כולל תנאי מפורש לפיו מוותר 
המבטח על כל זכות תחלוף כלפי 
הרשות, עובדיה ומנהליה וכן כלפי ה 
הספקים ו/או השוכרים האחרים 
בשטחי הרשות  (אשר בביטוחיהם נכלל 
סעיף מקביל בדבר ויתור על תחלוף 
כלפי הספק), ובלבד שהאמור לעיל 

ות תחלוף לא יחול בדבר ויתור על זכ
לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת 

  זדון.

או /: "ו ברישא לסעיף למחוק את המילים מבוקש א)
  ."ובאחריות

ה ייבשורה השנ להחליף את המילים ב) מבוקש 
וכן להוסיף  "בערך כינון" במילים"במלוא ערכם" 

בשורה החמישית, לאחר המילה "פריצה" את 
  .ראשון": "על בסיס נזק המילים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

103. 
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  כלל הבקשות נדחות. 

  

א) מבוקש למחוק את המילים בשורה השנייה 
 ".לרבות חבותו בגין הבאים מטעמו"

 " חמישיתמבוקש למחוק את המילים בשורה ה ב)
  ".ו/או הפועלים מטעמו

2  

104. 

 )68(עמ'  1  .יימחק  סעיףהכי מבוקש   הבקשה נדחית.
תחת 

הכותרת 
"ביטוחי 
הספק 
יהיו 

כפופים 
להוראות
 הבאות:"

105. 

סעיף יעודכן הרשות מבהירה כי נוסח  ה
  כדלקמן: 

מעשה או מחדל של המבוטח בתום לב "
העלול לגרוע מזכויותיו על פי הפוליסה 
לא יגרע מזכויות הרשות לקבלת 

  "שיפוי.

 )68עמ' ( 4  למחוק את המילים  "יחיד מיחידי". מבוקש
תחת 

הכותרת 
"ביטוחי 
הספק 
יהיו 

כפופים 
להוראות
 הבאות:"

106. 

 נספח שימוש בנכס -נספח ז'

להוראות סעיף תשומת לב המציעים 
לנספח א'  4חוזה והוראות סעיף ג'ל 10.1

  לחוזה.

נושא בעלויות שימוש בנכס?הספק האם 
17  107. 

  כללי

  חיובי. 

מופנית להוראות תשומת לב המציעים 
לטופס והוראות סעיף  11.2.2.3סעיף 

  לטופס ההצעה הכספית.  3.3

  .108    ד?זוכה אחיוכרז על במכרז האם 

  :כדלקמן בנוסחלהוסיף סעיף  מבוקש  נדחית.  הבקשה

, הרכב העסקה תקופתבמועד החזרת הרכב בתום "
על ידי שמאי מוסמך מטעם הספק ו/או  דקיבי

תתבצע הערכת נזקים, וכל ההוצאות בגין תיקונים 
ו/או חוסרים לרבות שלטים ומפתחות, ישולמו על 

  "ידי הרשות.

  109.  

מבוקש להבהיר האם קיימת אופציה לרשות   שלילי.
  לרכישת רכבים בתום תקופת הליסינג.  

  110.  

לאחר שהנושא נבדק  ,ושונים על אילו הנקובים במסמכי המכרזהרשות נתבקשה להוסיף סעיפים נוספים 
  נדחות כל הבקשות להוספת הסעיפים.  

111.  
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גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך.
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  

  
        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  

  ,בכבוד רב    
  

  רוסלרערן                                                                                                          
  רפרנט רכש בכיר                                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  

  העתקים:
  ממונה על מנהל והדרכה -      זאב גלברמר 

  סגנית בכירה ליועץ המשפטי -  פגדאו-חדווה מלמדעו"ד 
  רא"ג  לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  משקרמ"ח  -               מר שמואל אסא

  אגף לוגיסטיקה - עו"ד דניאל בס                 
  לוגיסטיקהאגף  -כהן              -מר יניב ברון

  מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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