
 

 

 

2016ינואר04

 'פ/08/2015מס'  פומבימכרז  תשובות והבהרות במסגרת :הנדון
 רכבכלי לליסינג של שני 

 

** במסגרת הליך הבהרות , לפניכם תשובות לשאלות הבהרה אשר מתייחסות אך ורק לשאלות 

ספציפיות רלוונטיות אשר הועברו. אין מקום להתייחסויות כלליות והבהרות פרשניות למסמכי 

 המכרז העומדים בתוקפם ולא ייערך בהם כל שינוי למעט האמור להלן במפורש.

 הבהרה הנושא סעיף 

מההכנסות51%לפידרישותהמכרזעלינולהצהירכילפחותש. תנאי סףב'3 1

 שלנומקורןבליסינגתפעולי.

מההכנסותשלנו51%לפחותהצהרהכיהאםניתןלהעביר

אוהשכרה)גםבשיטתליסינגתפעולימקורןבליסינגתפעוליו/

בסעיףזה.להקל.נבקשוגםשלאבשיטתליסינגתפעולי(



 הבהרה: לא מקובל.

 תנאי הסף נותרים בעינם.

השתתפות 6.2.2 2

 עצמית 

ש.חברתנואינהיכולהלהמתיןעדלמיצויכלההליכיםוזאת

מכיווןשהרכבכברתוקן.במקרהשכזהחברתנותוציא

ובמידהולאימוצההדין60בתנאיתשלוםשלשוטף+חשבונית

עםצדג'יחויבהלקוחבהשתתפותעצמית.



נבקשלהבהירשההשתתפותעצמיתבמקרהתאונהבאשמהש.

,לאחרקבלתהחזרמצדג'60שלצדג'תיגבהעלידנובשוטף+

.אזייוחזרהחלקהיחסישלההשתתפותעצמיתששולם



ישאשמהברורהשלהנהגולפיהמפורטש.למעטבמקריםבהם

בהסכםשיחתםביןהצדדים.





השתתפות עצמית במקרה של תאונה הבהרה:  לא מקובל. 

, לאחר מיצוי כל ההליכים מול צד ג'רק באשמת צד ג' תיגבה 

 .בהתאם לתנאי המכרז

צמיגיםבמסגרתבלאיסבירומצבר4ש.האםניתןלאפשרעדמצבר 6.2.53



 

 

 

אחדבעסקהבפול. וצמיגים 



 הצורךתיעשה ע"פ החלפת צמיגים ומצבר לא מקובל.   :הבהרה

 בתקופת הליסינג, בהתאם לתנאי המכרז. 

ורכישת2015נבקשלהבהירשלאורזאתשאנובסוףשנתוןש. ההצעה5.24

,אזיהמחירשהוצע2016למודל2016הרכביםתבוצעמינואר

שיהיה,מעלה/מטה.כפוףלשינוימחירוןהיבואןככל



על המציע להציע מחיר נקוב בהתאם לא מקובל.  :הבהרה

 לאמור במסמכי המכרז. 

 

 

 

 

פרטי  -מפרט6.1.15

 העסקה

נבקשלהבהירלמעןהסרכלספקשחברתנורוכשתביטוחש.

שארהכיסויהביטוחילרבותצדג'ניתןעלדרךשלחובהכדין.

ביטוחעצמיע"פהוראותהפוליסההתקניתוכנהוגבחברות

 ליסינגהגדולות.



ש.אנועושיםביטוחעצמי,ביטוחבגבולהאחריותהמקובל.

שלהנהגולפיהמפורטלמעטמקריםבהםישאשמהברורה

בהסכםשיחתםביןהצדדים.



הבהרה: לא מקובל. הביטוח יעשה ע"י המציע בהתאם לתנאי 

 המכרז.



פרטי  -מפרט6.1.26

 העסקה



נבקשלהבהירשמצלמתרברסלאניתןלהתקיןכיחידהש.

כיחידהבמערכתמולטימדיה,אואפשרותעצמאיתאלא

נבקשלהבהירשהשברולטכיחידהעצמאיתדרךהמראה.וכן

לאמגיעהעםמערכתמולטימדיה,ואילוהמיצובישיאאוטלנדר

אנאהתייחסותכם-מגיעהעםמולטימדיהכוללמצלמתרברס

 



 

 

 

 

על המציע לכלול במחיר לרכב שברולט חיישני רברס הבהרה:  

ללא מצלמה או מערכת מולטימדיה. לרכב מיצובישי יש לכלול 

 מערכת מולטימדיה מקוריים. מצלמת וחיישני רברס עם 



 -מפרט 6.2.7סעיף 7

ביטוח 

ותנאים 

 שונים

ימיעסקיםמיום2נבקשלהבהירשרכבגישוריסופקתוךש.

.בקשתהרכבגישורוחתימהעלטופסהזמנתגישור

 לא מקובל.   תשובה:





 –נספח א' 8

בקשתכם לפירוט 

 אבזור הרכב

עע"פמפרטהיבואןכפישמופיענבקשלהבהירשהרכבמגיש. טבלת הצעה

באתרהיבואןהרשמי,אנחנונוסיףחיישנירברסכבקשתכם.





 לעיל. 6ראה תשובה בסעיף  תשובה:



ש.נבקשלהבהירכיבתאריךהמסירההמבוקשעפ"ינספקרכב פרטי העסקה6.1.19

יפורסמו01.01.2016-גישורעבורהזמנותכלירכב.מכיווןשב

רקלאחרפרסוםמחירישנתדגםהחדשולאחרו2016דגמי

אישורכםבמידהויחולשינויבמחיריכליהרכבנוכללרכושאת

הרכביםהחדשיםעבורכם.עדלאספקתכליהרכבהחדשים

נשמחלהעמידלרשותכםרכביגישורעפ"יצורך.



יום ממועד הודעת  60מקובל ועד ל  –הבהרה: לגבי רכבי גישור 

 ותה דרגה לפחות ובאותו מחיר. הזכייה ורכב בא

 לעיל.  4לא מקובל. ראה הבהרה בסעיף  –באשר למחיר 



הבהרה  6.2.510

 נוספת

 הצמיגים כמות את להגביל מובהר בזאת כי הוחלטהבהרה: 

בעסקה לתקופת  לרכב צמיגים 4 ההקצבה:. בעסקה לרכב

 מבלאי. כתוצאה הליסינג בחישוב בשיטת פול

 

 



 

 

 

הבהרה  6.1.111

 נוספת

מובהר בזאת כי ניתן לערוך ביטוח בשיטת הבהרה: 
הביטוח העצמי ובלבד שביטוח כאמור עונה על הוראות 

כל דין )במידה וחל( ולא יפגע בזכויות המכללה ע"פ 
 תנאי המכרז.

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 ,ברכה והצלחה                                                                      

 עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ע"ר

 מחלקת רכש ומכרזים.                                                                     


