י"ד באלול תש"ף
 3בספטמבר 2020

מכרז פומבי מס'  5/20למתן שירותי ליסינג תפעולי
הודעת הבהרה מס' 1
.1

בהתאם לסמכותה של דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן  -המזמינה)
הקבועה בסעיף  6.2להזמנה להציע הצעות של המכרז שבכותרת (להלן  -המכרז ו-ההזמנה ,בהתאמה),
מעדכנת המזמינה את המועד האחרון להגשת ההצעות כדלקמן:
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז יהיה ביום  16.9.2020וזאת במהלך שעות פעילות המזמינה:
בין השעות .12:00 - 09:00

.2

בהתאם לסמכויות המזמינה הקבועות בסעיף  16להזמנה ,על תת סעיפיו ,מצורף בזאת נספח הכולל מענה
לשאלות הבהרה נוספות שהוגשו במסגרת המכרז .נספח זה מצורף ומסומן כ"נספח א".

.3

כאמור בסעיף  16.3להזמנה ,במענה לשאלות ההבהרה שמרה המזמינה על זכותה לענות על כל או על חלק
משאלות ההבהרה ולנסח מחדש את שאלות ההבהרה שנשאלו ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

.4

כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים בנספח א' שלהלן ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז ,והם
גוברים על האמור במסמכי המכרז ו/או בהבהרה מוקדמת יותר .כל מציע נדרש לצרף העתק חתום
בתחתית כל עמוד של הודעת הבהרה זו וכן של כל הודעת הבהרה נוספת שתפורסם על ידי דירה
להשכיר ,ככל שתפורסם.

.5

אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור
במסמכי המכרז.

.6

אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה ,או בכתב ,או בכל דרך אחרת ,על ידי מי מטעם דירה להשכיר
או ועדת המכרזים ,ככל כשניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז,
וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעת עדכון זו בלבד ובהודעות העדכון ו/או הודעות
ההבהרה שתפורסמנה ,ככל שתפורסמנה.

.7

בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף  20להזמנה ,באתר האינטרנט של המזמינה פורסמו מסמכי מכרז
מעודכנים  -כדלקמן :חוברת מכרז והסכם התקשרות מעודכנים ליום  2.9.20בהם הוטמעו כל השינויים
שנכללו בהודעת הבהרה זו ,הן בגרסת  PDFבגרסת שינויי מהדורה (קבצים אלה יכונו" :חוברת
מכרז/הסכם ההתקשרות בשינויי מהדורה") והן בגרסת  PDFבגרסה נקייה ומוכנה להגשה (קבצים אלה
יכונו" :חוברת מכרז/הסכם ההתקשרות בגרסה להגשה").

.8

על המציעים להגיש את ההצעות על גבי חוברת המכרז והסכם ההתקשרות בגרסה להגשה (ללא סימון
שינויי מהדורה) .אין באמור לעיל כדי לגרוע מכלל הוראות ההזמנה בדבר צירוף כל המסמכים ו/או
הנספחים ו/או האישורים הנדרשים לצורך הגשת ההצעה ,כמפורט בהזמנה וביתר מסמכי המכרז.
בברכה,
ועדת המכרזים של דירה להשכיר
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נספח א'  -מענה לשאלות הבהרה
מס"ד

שאלה

תשובה

מסמך

סעיף

.1

ההזמנה להציע
הצעות

1.4

נבקשכם להבהיר האם על המציע הזוכה כן ,על המציע הזוכה לערוך את ביטוחי החובה בקשר עם כלי הרכב
לערוך את ביטוחי החובה בקשר עם כלי שיסופקו למזמינה במסגרת מתן השירותים וזאת כמפורט ,בין היתר,
הרכב שיסופקו למזמינה במסגרת מתן בסעיף  11.1להסכם ההתקשרות.
השירותים.

.2

ההזמנה להציע
הצעות

2.3.3

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף ולקבוע ,הבקשה מתקבלת.
כי המציע הזוכה יעביר לידי נציגת המזמינה מובהר ,כי המציע הזוכה יהיה רשאי להעביר לידי נציגת המזמינה
העתקים נאמנים למקור של תעודות הביטוח העתקים נאמנים למקור של תעודות הביטוח ולא את תעודות הביטוח
ולא את תעודות הביטוח המקוריות.
המקוריות.

.3

ההזמנה להציע
הצעות

2.3.6

נבקשכם להבהיר את משמעות האפשרות מובהר ,כי החישוב לכל ק"מ עודף מעבר למכסת הקילומטרים שפורטה
אפשרות לביצוע קיזוז בין כלי הרכב השונים .במסמכי המכרז יעשה עפ"י סך כל הקילומטרים המוקצים לכלל כלי
הרכב .קרי ,המציע הזוכה יידרש לסכום את סך כל הקילומטרים שנסעו
כלל כלי הרכב .סכום חריגת הקילומטרז' העודף יהיה הפער בין סך כל
הקילומטרים שנסעו כלל כלי הרכב לבין מכפלת מכסת הקילומטרים
השנתית הקלנדרית ( 30,000ק"מ) במספר כלי הרכב.

.4

ההזמנה להציע
הצעות

2.3.7

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת בחלקה.
שהמזמינה ו/או מי מטעמה הם שיישאו סעיף  2.3.7להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
בחובת היידוע בדבר הצורך בטיפול בכלי הבאות:
הרכב.
"המציע הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול
ותחזוקת כל כלי הרכב שיוחכרו על ידו .בתוך כך ,המציע הזוכה
יהיה אחראי לעקוב אחר השימוש בכלי הרכב וליזום את טיפולי
התחזוקה השוטפים הנדרשים שעניינם טסט שנתי ובדיקת
חורף .עוד מובהר ,כי המזמינה ו/או מי מטעמה ,יהיו אחראים
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ליזום את טיפולי כלי הרכב בהתאם לדרישות הוראות יצרן כלי
הרכב".
סעיף  11.1לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
"הספק יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא על תפעול ותחזוקת כל
כלי הרכב שיוחכרו על ידו .בתוך כך ,הספק יהיה אחראי לעקוב
אחר השימוש בכלי הרכב וליזום את טיפולי התחזוקה
השוטפים הנדרשים שעניינם טסט שנתי ובדיקת חורף .עוד
מובהר ,כי החברה ו/או מי מטעמה ,יהיו אחראים ליזום את
טיפולי כלי הרכב בהתאם לדרישות הוראות יצרן כלי הרכב".
.5

ההזמנה להציע
הצעות

2.3.10

.6

ההזמנה להציע
הצעות

4.2

.7

ההזמנה להציע
הצעות

5.2

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף בסוף סעיף  4.2להזמנה הבקשה מתקבלת .סעיף  4.2להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו
להציע הצעות את המילים" :אלא אם נאמר תבואנה המילים הבאות:
אחרת בהסכם ו/או במסמכי המכרז".
"למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי תמורה זו הינה כוללת,
סופית וממצה את כל הסכומים שיגיעו למציע הזוכה תמורת
מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות ,והמציע הזוכה
מבין ומסכים ,כי הוא לא יהיה זכאי לתשלומים נוספים בגין
שירותיו ו/או להחזר הוצאות ,אלא אם נאמר אחרת בהסכם ו/או
במסמכי המכרז".
נבקשכם להודיע בכתב למציעים על כל שינוי הבקשה נדחית.
שבוצע במסמכי המכרז.
הודעות בדבר שינויים ו/או הבהרות במסמכי המכרז יפורסמו בדף
המכרז שבאתר המזמינה .אין כל שינוי בהוראות סעיף  5.2להזמנה
להציע הצעות.
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.8

ההזמנה להציע
הצעות

7.4.4

נבקשכם לשנות את הוראות הסעיף ולקבוע ,אין שינוי בהוראות המכרז .בסוגיה זו (כמו גם ביתר הסוגיות שבמסמכי
כי בטרם פסילת הצעת המציע בהתאם המכרז) תפעל המזמינה בהתאם להוראות הדין.
להוראות סעיף  7.4.4להזמנה ,ייערך בירור
מול המציע.

.9

ההזמנה להציע
הצעות

10.1.5

לאור משבר הקורונה והשלכותיו ,נבקשכם הבקשה נדחית.
לשנות את אופן הגשת ההצעות במכרז ,כך
שההגשה תבוצע באמצעות הדואר
האלקטרוני.

.10

ההזמנה להציע
הצעות

11.1

.11

ההזמנה להציע
הצעות

13.1.2

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך שעל הבקשה נדחית.
המציע הזוכה להמציא את האישור בדבר
קיום ביטוחים כאמור בנספחים ד' ו-ד'1
להסכם ההתקשרות תוך  14ימי עסקים מיום
קבלת הודעת הזכייה ,ולא תוך  14ימים מיום
קבלת הודעת הזכייה.

.12

ההזמנה להציע
הצעות

18.1.5

 .1נבקשכם למחוק את המילים "בכל עת  .1הבקשה נדחית.
ומכל סיבה שהיא".
 .2כמו כן ,נבקשכם להבהיר ,כי כל שינוי  .2מובהר ,כי כל שינוי ו/או הבהרה בהוראות ההזמנה להציע הצעות
יבוצעו בטרם חתימת הסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.
ו/או הבהרה בהוראות ההזמנה להציע
הצעות יבוצעו בטרם חתימת הסכם
ההתקשרות עם המציע הזוכה.

.13

ההזמנה להציע
הצעות

18.1.6

נבקשכם לשנות את הוראות סעיף  11.1כך הבקשה נדחית .ר' האמור בסעיף 2ב(א) לחוק חובת המכרזים ,התשנ"ג-
שהתצהיר לפיו עסק המציע הוא בשליטת .1993
אישה יהיה מטעם עו"ד ולא מטעם רו"ח.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשות נדחות.
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לחלופין ,נבקשכם להגדיר מראש את רשימת
המקרים בגינם תפעיל המזמינה את סמכותה
מכח סעיף זה.

.14

ההזמנה להציע
הצעות

18.1.8

.15

ההזמנה להציע
הצעות

19.1

.16

ההזמנה להציע
הצעות

24.6

.17

ההזמנה להציע
הצעות  -טופס
מס'  - 7ההצעה
הכספית

5

.18

ההזמנה להציע
הצעות – טופס
מס'  – 7ההצעה
הכספית

9

נבקשכם להורות על מחיקת סעיף .18.1.8

הבקשה נדחית.

נבקשכם להודיע בכתב למציעים על כל שינוי הבקשה נדחית.
שבוצע במסמכי המכרז.
נבקשכם למחוק את המונח "עובדיו הבקשה מתקבלת באופן הבא.
ומועסקיו" מהוראת סעיף זה.
סעיף  24.6להזמנה להציע הצעות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
הבאות:
"לעניין סעיף זה" ,המציע או מי מטעמו"  -לרבות המציע ,בני
משפחה של המציע ,עובדיו ומועסקיו המעניקים את השירותים
למזמינה ,ותאגיד שהמציע ,בעליו או עובדיו הם בעלי עניין
בהם" .בעל עניין" יפורשו בסעיף זה כהגדרתם בחוק ניירות
ערך ,תשכ"ח".1968-
נא הבהרתכם האם הצעת המציע תהיה אין שינוי בהוראת סעיף  5לטופס מס'  - 7ההצעה הכספית.
בתוספת מע"מ או תכלול את המע"מ.
הכותרת לעמודה החמישית שבטבלה שבסעיף  12לטופס מס'  - 7ההצעה
הכספית תימחק ובמקומה תבואנה המילים הבאות:
"דמי שימוש חודשיים ב( ₪-לא כולל מע"מ)  -לאחר הנחה"
נא הבהרתכם ביחס להוראת סעיף  9לטופס מובהר ,כי התמורה החודשית אשר תשולם למציע הזוכה ,בגין חכירה,
אחזקה ורישוי של כל כלי רכב ,תחושב באופן הבא :מחיר היבואן בניכוי
מס'  7שעניינו חישוב התמורה החודשית.
אחוז ההנחה שיוצע ,כאמור להלן ,חלקי .36
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להלן תפורט דוגמא להמחשת אופן חישוב התמורה (אין בנתונים
המוצגים בדוגמא כדי לחייב את המזמינה):
מחירון היבואן של הרכב מסוג יונדאי  i20הוא .₪ 120,000
אחוז ההנחה המוצע הוא .8%
משמע מחיר הרכב לאחר הנחה הוא .₪ 110,400
דמי השכירות החודשיים הם.₪ 3,066.67 = 110,400:36 :

.19

ההזמנה להציע
הצעות  -טופס
מס'  - 7ההצעה
הכספית

12

.20

ההזמנה להציע
הצעות  -טופס
מס'  - 7ההצעה
הכספית

12

.21

ההזמנה להציע
הצעות  -טופס
מס'  - 7ההצעה
הכספית

12

.22

ההזמנה להציע
הצעות  -טופס

12

נבקשכם למחוק את העמודה בטבלה הבקשה נדחית.
שכותרתה  -אחוז הנחה ממחיר יבואן -
ובמקומה לקבוע ,כי הצעת המחיר מטעם
המציע תוצג בשקלים חדשים ולא באחוז
הנחה.
נבקשכם למחוק את הדגם סקודה אוקטביה הבקשה מתקבלת.
.Ambition (TSI) / Special (TDI) 1.5
הדגם סקודה אוקטביה  - Ambition (TSI) / Special (TDI) 1.5יימחק
מטבלת הצעת המחיר.
נבקשכם להבהיר מהי רמת הגימור הנדרשת הבקשה מתקבלת.
ביחס לכל אחד מכלי הרכב.
הטבלה שבסעיף  12טופס מס'  - 7ההצעה הכספית והטבלה שבנספח ב'
להסכם ההתקשרות יעודכנו.
תשומת לב המציעים מופנית לטופס מס'  7המעודכן ונספח ב' להסכם
התקשרות המעודכן ,המפורסמים במסמכי המכרז המעודכנים אשר
הועלו ,בד בבד עם הודעת הבהרה זו ,לאתר המזמינה.
נבקשכם לשנות את הוראות המכרז כך הבקשה מתקבלת.
שתהיה התייחסות למקרה בו יחול שינוי לאחר סעיף  11לטופס מס'  - 7ההצעה הכספית יתווסף סעיף חדש
במחיר היבואן של כלי הרכב.
בנוסח הבא:
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מס'  - 7ההצעה
הכספית

"על המציעים לציין בטבלה שלהלן את אחוז ההנחה ממחירון
היבואן המעודכן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות .המחיר
הנקוב בנספח ב' שיצורף להסכם ההתקשרות יהיה תקף למשך
 6חודשים לפחות .ככל ולאחר  6חודשים יחול שינוי במחיר
היבואן עבור דגם ספציפי שהוזמן ע"י המזמינה ,במידה ואכן
יוזמן רכב מדגם זה ,תשולם למציע הזוכה תוספת למחיר
המקורי בסך  70%מההפרש בין עלות השכירות החודשית
המקורית לעלות החדשה לאור השינוי במחירון היבואן .במידה
ומחירון היבואן העדכני יהיה זול יותר  -תשולם למציע הזוכה
תמורה נמוכה ,באותו אופן חישוב".
לאחר סעיף  6.2להסכם ההתקשרות יתווסף סעיף חדש בנוסח הבא:
"המחיר הנקוב בנספח ב' יהיה תקף למשך  6חודשים לפחות.
ככל ולאחר  6חודשים יחול שינוי במחיר היבואן עבור דגם
ספציפי שהוזמן ע"י החברה ,במידה ואכן יוזמן רכב מדגם זה,
תשולם לספק תוספת למחיר המקורי בסך  70%מההפרש בין
עלות השכירות החודשית המקורית לעלות החדשה לאור
השינוי במחירון היבואן .במידה ומחירון היבואן העדכני יהיה
זול יותר  -תשולם לספק תמורה נמוכה ,באותו אופן חישוב".
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הסכם
ההתקשרות

נבקשכם לשנות את ההגדרות של "רכב הבקשה מתקבלת באופן הבא:
 1.6להסכם חלופי" ו"-רכב גישור" כך שגם רכבים ישנים סעיף  10.2לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
ההתקשרות יותר ובעלי קילומטרז' גבוה יותר יוכלו
המילים הבאות:
להיחשב ככאלה.
ו 10-ו13-
"רכב הגישור יהיה מאותה הקטגוריה כמו כלי הרכב המקורי
לנספח א'
ויכלול את אותו מספר מושבים .גילו של רכב הגישור לא יעלה
להסכם
על  48חודשים והקילומטרז' שלו לא יעלה על  80,000ק"מ .כמו
ההתקשרות
כן ,נפח המנוע יהיה דומה לנפח המנוע של כלי הרכב המקורי
ובלבד שלא יעלה על נפח של  2ליטר".
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סעיף  10.3לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
"ברכב הגישור יותקנו אותן מערכות בטיחות ומולטימדיה כמו
ברכב המקורי ,ולרכב זה יסופק כיסוי ביטוחי זהה המעניק לנהג
ולחברה את אותם הכיסויים כמו ברכב המקורי".
סעיף  13.2לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
"הרכב החלופי יהיה מאותה הקטגוריה כמו כלי הרכב המקורי
ויכלול את אותו מספר מושבים .ברכב החלופי יותקנו אותן
מערכות בטיחות ומולטימדיה כמו בכלי הרכב המקורי ,וכן
כיסוי ביטוחי זהה ויסופק כשהוא נקי והולם לשימוש".
סעיף  13.4לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
"גילו של הרכב החלופי לא יעלה על  48חודשים והקילומטרז'
שלו לא יעלה על  80,000ק"מ .כמו כן ,נפח המנוע יהיה דומה
לנפח המנוע של כלי הרכב המקורי ובלבד שלא יעלה על נפח של
 2ליטר".
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3.12
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הסכם
ההתקשרות

4.3

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך שהיא הבקשה נדחית.
תוכל באופן הדדי הן על המזמינה והן המציע
הזוכה וכך שהיא תוגבל בזמן.
נבקשכם לתקן את ההפניה בסעיף.

הבקשה מתקבלת.
סעיף  4.3להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
הבאות:
"כל המיסים ,תשלומי החובה ,אגרות והיטלים כולל אגרות
רישוי וביטוח בקשר עם כלי הרכב ,יחולו וישולמו ע"י הספק.
היה ויגיעו לידי הספק דו"חות/כתבי אישום בגין עבירות
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תעבורה וכיו"ב ,לרבות בנושא חניה ,שבוצעו בתקופת ההסכם
בגין כלי הרכב ו/או בקשר אליהם ,יפנה הספק לחברה מיד עם
קבלתם לשם בירור הנושא והסדרת התשלום בהתאם כמפורט
בסעיף  15לנספח א' .יובהר ,כי האחריות לשלם במועדו כל קנס
או הוצאה שיוטלו בתקופת ההתקשרות ע"י רשות מוסמכת בגין
עבירה הנובעת משימוש ואחזקה ברכב ושהאחריות עליהם חלה
על נהג או משתמש ברכב ,חלה על החברה .אין באמור כדי לפגוע
בזכותה של החברה להשיג על הקנס או ההוצאה".
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4.6
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הסכם
ההתקשרות

4.7
תת סעיף -
1.1.1

נבקש למחוק את הסעיף ולקבוע ,כי מסירת הבקשה נדחית.
השירותים לספק אחר תיעשה רק במקרה של
הפרת הסכם.
נבקשכם למחוק את המילים "ולא יאוחר מ -הבקשה מתקבלת באופן חלקי .תת סעיף  1.1.1שבסעיף  4.7להסכם
ההתקשרות וסעיף  11.21לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחקו
 14יום מיום ביצוע התיקון" מסוף הסעיף.
ובמקום כל אחד מהם תבואנה המילים הבאות:
כמו כן ,נבקשכם לשנות את השעה 16:00
"במקרה של תקלה ברכב אשר ידוע מראש שאינה בת תיקון
המצוינת בסעיף לשעה .17:00
במקום האירוע ,ייאסף כלי הרכב ע"י הספק ממקום הימצאותו
בתוך  3שעות מרגע הפניה ( 4שעות אם מקום האירוע הינו
באילת או ביישובי רמת הגולן) ,יילקח למוסך או למקום מתן
השירות ויוחזר לעובד המשתמש ברכב עד לסיום יום העבודה
למקום המתאים לנוחות העובד .במקרה שבו הטיפול ברכב לא
הסתיים עד לשעה  17:00או שהצפי בעת איסוף הרכב הוא
שתיקון התקלה/השירות הנדרשים יהיו לאחר שעה זו ,יועמד
לרשות העובד המשתמש ברכב ,רכב חלופי מדגם התואם ברמתו
ואיכותו את רמת כלי הרכב וקבוצת הרישוי של כלי הרכב
שנמצא בטיפול או כלי רכב ברמה גבוהה יותר ,מטעם הספק ועל
חשבונו בלבד .בכל מקרה הספק יצטרך להשיב את הרכב
המתוקן תוך זמן סביר ולא יאוחר מ 14-יום מיום ביצוע התיקון,
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וזאת למעט במקרים חריגים אשר יאושרו מראש על ידי
החברה".
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4.7
תת סעיף -
1.1.2
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4.7
תת סעיף -
1.1.3

.30

הסכם
ההתקשרות

4.8

נבקשכם למחוק את המילים" :סופק רכב הבקשה מתקבלת באופן חלקי .תת סעיף  1.1.2שבסעיף  4.7להסכם
שאינו תואם את קבוצת הרישוי ,יפצה ההתקשרות יימחק ובמקום תבואנה המילים הבאות:
המציע את החברה בסך של  ₪ 100בעבור כל
"במקרה שאינו כמפורט בסעיף  1.1.1לעיל ונדרש כי הרכב
יום איחור".
יילקח למוסך או למקום מתן השירות ,יועמד לרשות העובד
המשתמש ברכב רכב חלופי בעל מערכות בטיחות ומולטימדיה
זהות לכלי הרכב המקורי ,מטעם הספק ועל חשבונו בלבד .סופק
רכב שאינו תואם את סטנדרט הבטיחות הקבוע בהוראות
מסמכי המכרז וההסכם ו/או שאינו כולל את מערכות
המולטימדיה מסמכי המכרז וההסכם ,יפצה המציע את החברה
בסך של  ₪ 100בעבור כל יום איחור".
נבקשכם להבהיר ,כי חובת התיאום לטיפול ר' המענה שניתן בסעיף  4לעיל.
היא על החברה ואילו חובת הביצוע היא על
הספק.
נבקשכם להוסיף רשימה של הנחיות הבקשה מתקבלת באופן הבא.
למקרים בהם אסור להשתמש בכלי הרכב.
לאחר סעיף  4.8להסכם ההתקשרות יתווסף הסעיף הבא:
" 4.9החברה מתחייבת להנחות את המשתמשים מטעמה בכלי
הרכב לשמור על כלי הרכב בכל עת ולנהוג בהם מנהג בעלים
השומר על רכושו ,להימנע מהפרת כל חוק התקף במהלך תקופת
השכירות ובכלל זה להימנע מביצוע עבירות תנועה שיגרמו
להחרמת כלי הרכב על ידי רשויות האכיפה .שימוש ברכב יהיה
לצרכים עסקיים ופרטיים בלבד ומבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל לא ייעשה שימוש בכלי הרכב באחת או יותר מהחלופות
הבאות:

דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
אפעל  ,25ת.ד ,3208 .קריית אריה ,פתח תקווה | 4951125
טל | 03-7900501 | 03-7900500 :פקס| 03-7900529 :
info@aprent.co.il | www.aprent.co.il

 4.9.1למטרה של תחרות ,התאמת מהירות ,ניסוי יציבות
ומבחן מהירות או באירועי ספורט מנועי כלשהם.
 4.9.2לגרירה ו/או דחיפה של כלי רכב אחר ו/או כל חפץ אחר,
למעט אם הותקן ברכב וו גרירה כחוק.
 4.9.3הסעה בכלי הרכב של נוסעים במספר גדול יותר מן
המותר על פי החוק ו/או העמסה של כלי הרכב במטען
כבד מן המומלץ על ידי יצרן הרכב.
 4.9.4הסעה של חומרים רעילים ו/או מסוכנים ו/או
רדיואקטיביים ו/או קורוזיביים בצורה העלולה לגרום
לנזקים לכלי הרכב.
 4.9.5הסעה של נוסעים או מטען ,בשכר או בתמורה ,אלא אם
הדבר הותר במפורש על פי פוליסות הביטוח.
 4.9.6נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב המושכר.
 4.9.7שימוש במכונית המושכרת על ידי נהג המצוי תחת
השפעת משקה אלכוהולי ו/או סם האסור לשימוש על
פי כל דין ו/או חומרים מרדימים.
 4.9.8שימוש במכונית המושכרת מחוץ לתחום מדינת ישראל
ו/או בתוך תחומי האוטונומיה הפלסטינית.
 4.9.9גרימת נזק למרכב התחתון של הרכב המושכר ,למעט
פגיעה במרכב תחתון כתוצאה מתאונת דרכים שנגרמה
תוך כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה.
 4.9.10גרימת נזק כלשהו לרכב המושכר במתכוון או בזדון.
 4.9.11שימוש ברכב המושכר באלימות ,למטרות פוליטיות
לרבות שימוש באלימות בשם או בקשר עם ארגון
כלשהו.
 4.9.12שימוש ברכב המושכר במקום שביתה ,מהומות ,או
פעולת פועלים שובתים או מושבתים או אנשים
הנוטלים חלק בהפרעות עבודה ,אלא אם נקלע הרכב
המושכר באקראי לאותו מקום .במקרה כזה ,יפעל
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המזמין או מי מהנוהגים ברכב המושכר ,להרחיקו
לאלתר ממקום האירוע".
נבקשכם להוסיף הוראה להסכם ,לפיה הבקשות נדחות.
תשולם תוספת פרמיה לנהג צעיר או חדש של
 ₪ 35בתוספת מע"מ ,לכל חודש ולכל נהג.
כמו כן ,נבקשכם להוסיף הוראה בדבר
השתתפות עצמית מוגדלת במקרים כאמור.
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4.8
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4.9
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5.2

נבקשכם להבהיר האם הספק יהיה מחויב אכן ,הספק יהיה מחויב למחירי ההצעה בתקופת הארכה.
למחירי ההצעה בתקופת הארכה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל תשומת הלב מופנית לתשובה שבסעיף 22
לעיל.
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5.4

נבקשכם להבהיר האם קיצור או ביטול תשומת הלב מופנית להוראות סעיף  9לנספח א' להסכם ההתקשרות.
ההסכם משמעו גם החזרת כלי הרכב.
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5.6

נבקש להוסיף הוראה להסכם בדבר שיפוי הבקשה מתקבלת באופן חלקי .סעיף  4.9להסכם ההתקשרות יימחק
לספק במקרה בו יבוצעו שינויים כלשהם ובמקום תבואנה המילים הבאות:
לכלי הרכב.
"החברה תוודא שכלי הרכב יופעלו בהתאם לכל דין ובזהירות
הסבירה למניעת אובדן ,נזק או קלקול לכלי הרכב ו/או נזק או
אובדן לצד שלישי .החברה והעושים שימוש ברכבים יעשו כן
בזהירות ובאחריות ,וכן הינם מתחייבים שלא לבצע שינויים
ו/או להחליף חלקים ברכב אלא בהסכמת הספק מראש ובכתב.
ביצעה החברה שינוי כאמור לעיל ,יהא על החברה לשלם לספק
כנגד החזרת מצב כלי הרכב לקדמותו .גרם שינוי כאמור
להשבחת כלי הרכב ,לא תהא זכאית החברה לתשלום מאת
הספק בגין כך".

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
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 .1נבקשכם לשנות את הוראות הסעיף כך הבקשות מתקבלות באופן חלקי.
שהספק יידרש לתת הודעה מוקדמת סעיף  5.7להסכם ההתקשרות יימחק ובמקום תבואנה המילים הבאות:
בדבר סיום תקופת ההתקשרות של עד 30
"על אף האמור לעיל מודגש ,כי הצדדים יהיו רשאים להביא
לפני מועד סיום ההתקשרות.
לסיומה ,בכל עת ,של ההתקשרות ביניהם ,בהודעה מראש
 .2כמו כן ,נבקשכם לסייג את ההוראה לפיה
ובכתב ,שתימסר על ידי החברה עד  30ימים בטרם סיום תקופת
הספק לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין
ההתקשרות ועל-ידי הספק עד  60ימים בטרם סיום תקופת
הודעת סיום התקשרות ויהיה מנוע
ההתקשרות ,וזאת מכל סיבה שהיא (לרבות מטעמי נוחות,
מהעלאת כל טענה בקשר עם ציפייה או
טעמים ניהוליים ,עניינים תקציביים וכדומה) .הספק יהיה
הסתמכות על היקף מתן השירותים.
זכאי לקבל את התמורה בגין השירותים שסיפק (במידה וסיפק
 .3נבקשכם לתקן את הטעות דפוס בה נכתב
אותם לשביעות רצון החברה) עד למועד סיום ההסכם המעודכן
בשורה הראשונה של סעיף זה "החברה
בהתאם להודעת החברה ,כאמור .הספק לא יהיה זכאי לכל
הצדדים".
פיצוי נוסף או תוספת תשלום בגין הודעה כאמור ויהיה מנוע
מהעלאת כל טענה בקשר עם ציפייה או הסתמכות על היקף מתן
השירותים ,למעט האמור בסעיף  9לנספח א'".
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5.8
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6.2

נבקשכם למחוק את הסעיף ולקבוע שהצעת הבקשה נדחית.
המחיר תוגש בשקלים חדשים ולא בדרך של
אחוז הנחה.
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6.3

 .1נבקשכם לקבוע ,כי ניתן להסדיר את שלוש הבקשות מתקבלות באופן הבא.
תשלום התמורה באמצעות הוראת קבע.
סעיף  6.3להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
חודש
 .2תשלום בייסיק משולם בתחילת כל
הבאות:
עבור החודש הבא (למפרע).
"בהגיע כל מועד לביצוע תשלום על פי הסכם זה ,ובהתמלא
 .3נבקשכם לקבוע ,כי התמורה בגין שלושת
התנאים לביצועו ,יגיש הספק לחברה דרישת תשלום ,בה יפרט
חודשי החכירה האחרונים תשולם
את העובדות המבססות את זכותו לתשלום ,בצרוף חשבון
כמקדמה.
מפורט המסביר את אופן חישובה של אותה דרישת תשלום,

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
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ובצירוף חשבונית מס ערוכה כדין (להלן" :דרישת תשלום").
התשלום יבוצע תוך  30יום ממועד הגשת חשבונית מס בכל
חודש בעבור אספקת שירותי הליסינג בחודש שלפניו .הספק
יהיה רשאי לבקש מהחברה כי תשלום התמורה יבוצע באמצעות
הוראת קבע וכי תשלום התמורה יבוצע בתחילת כל חודש עבור
החודש הבא (למפרע) .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר ,כי
התמורה בגין שלושת חודשי החכירה האחרונים תשולם על ידי
החברה כמקדמה לספק".
נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף ולקבוע הבקשה מתקבלת .סעיף  6.9להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו
שקיימים תשלומים נוספים שיחולו על תבואנה המילים הבאות:
החברה ,כגון דמי חריגת ק"מ ,נזקים שאינם
"הספק מצהיר על יסוד בדיקותיו המוקדמות וניסיונו ,כי
מכוסים בפוליסה וכיו"ב.
התמורה מניחה את דעתו ומהווה תמורה מלאה והוגנת לכל
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6.9

התחייבויותיו לפי הסכם זה כולל סיכונים בלתי צפויים מראש,
לרבות כל השירותים המפורטים בהסכם זה ובנספח תכולת
השירותים .למען הסר ספק ,מובהר ומודגש ,כי תמורה זו היא
כוללת ,סופית וממצה את כל הסכומים שיגיעו לספק תמורת
מתן השירותים למשך כל תקופת ההתקשרות (לרבות תקופות
הארכה ,ככל שתהיינה) ,והספק מבין ומסכים ,כי הוא לא יהיה
זכאי לתשלומים נוספים בגין שירותיו ו/או להחזר הוצאות,
למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה .מוסכם ,כי התמורה
כוללת בתוכה את כל העלויות הישירות ו/או העקיפות הנדרשות
למתן השירותים ,ללא יוצא מן הכלל (למעט אם נקבע אחרת
במפורש) .החברה לא תשלם כל תשלום נוסף מעבר לתשלום
התמורה על פי הסכם זה ,לא כשכר ,לא כהחזר הוצאות ,לא
כעמלות ולא אחרת ובכלל זה לא תישא בהוצאות ישירות ו/או
עקיפות כלשהן של הספק ובכלל זה ביטול זמן נסיעה ,הוצאות
אש"ל ,הוצאות משרדיות ,צילומים ,טלפונים ,פקסים הוצאות
כלליות ואחרות ,למעט אם ככל שנקבע אחרת במפורש בהסכם
זה".
דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
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6.11

נבקשכם למחוק את הסעיף ולכל הפחות הבקשה נדחית.
למחוק את המילים "שביעות רצונה המלאה
של החברה".
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7.2
תת סעיף -
1.1.4

נבקשכם להגביל את החריגה לפי סעיף זה הבקשה נדחית.
לגבול של  ,25%כך שבמידה וכל הרכב יחרוג
מהמגבלה ב ,25%-הוא יוצא מהפול של כלי
הרכב ויחושב בנפרד.
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7.2
תת סעיף -
1.1.5

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
שבמקרה כאמור בסעיף החברה תשלם תת סעיף  1.1.5שבסעיף  7.2יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
לספק דמי חריגת ק"מ בשיעור גבוה יותר
"עלה מס' הק"מ בפועל על מס' הק"מ הבסיסי הכולל ,תשלם
מכפי שמצוין בסעיף.
החברה לספק דמי חריגת ק"מ בשיעור של  14אגורות לק"מ (לא
כולל מע"מ) .סכום זה לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן".
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7.2
תת סעיף -
1.1.5
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נבקשכם להחריג מחישוב פול הרכבים את הבקשה נדחית.
כלי הרכב שנסעו מעבר ל 20%-מהק"מ
שהוקצה להם.
 .1נבקשכם לקבוע ,כי חישוב דמי חריגת  .1הבקשה מתקבלת .מובהר ,כי חישוב דמי חריגת הק"מ יערך בתום
כל שנה קלנדרית.
הק"מ יערך בתום כל שנה קלנדרית.

7.2
תתי סעיפים  .2נבקשכם לקבוע ,כי כלי הרכב הבאים יוחרגו
מאופן החישוב ויחויבו בנפרד :כלי רכב  .3הבקשה נדחית.
 1.1.6ו-
1.1.7
שחרגו ב 20%-ויותר ממכסת הק"מ
הנקובה בטופס הזמנת כלי הרכב ,כלי
רכב אשר מכסת הק"מ שנקבעה בטופס
הזמנת כלי הרכב עולה על  35,000ק"מ

 .2הבקשה נדחית.
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וכלי רכב שלגביהם קבוע בטופס
ההזמנה חישוב חריגת ק"מ פרטני.
 .3נבקשכם לקבוע ,כי סך הק"מ בשימוש
רכב גישור וימי הגישור יתווסף לחישוב
סך הק"מ שביצעה כלי הרכב המוזמן וכי
סך הק"מ בשימוש רכב חלופי וימי
החלופי לא יתווסף לחישוב סך הק"מ
שביצעה המכונית המושכרת.
נבקשכם לפרט מה צפי הקילומטרז' הצפוי הבקשה נדחית.
לכל אחד מכלי הרכב.
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7.1
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7.2
תת סעיף
1.1.6
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8.4
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9.2

נבקשכם להפוך את החיובים מכח סעיף זה הבקשה נדחית.
להדדיים.
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10.2

נבקשכם להוסיף לאחר המילים "באופן הבקשה נדחית.
מיידי" את המילים" :ככל הניתן".
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11.2

נבקשכם לקבוע ,כי חישוב דמי חריגת הק"מ ר' האמור בסעיף  45לעיל.
יערך בתום כל שנה קלנדרית.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.

נבקשכם לקבוע חריגים לנזקים שנגרמו ר' האמור בסעיף  30לעיל.
בזדון או ברשלנות על ידי משתמשי כלי
הרכב.
דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
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11.4
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11.7

 .1נבקשכם למחוק את המילים" :כיסוי  .1הבקשה נדחית.
לפרעות ומהומות ונזקי מרכב תחתון".
 .2נבקשכם להבהיר את המשמעות של  .2מובהר ,כי הספק יבטח את כלי הרכב בביטוח "מקיף" ,בנוסח שלא
יפחת מתנאי הביטוח הקבועים בפוליסה התקנית וההרחבות
השורה האחרונה בסעיף.
המקובלות בשוק מעת לעת ,לרבות במקרה של נזק טוטאלי ו/או
החזר בגין תשלום דמי שכירות שנשאה בהם החברה במקרה של
שכירות רכב חלופי  -ללא השתתפות עצמית.
נבקשכם לקבוע ,כי הספק יהיה אחראי רק הבקשה נדחית.
על מתקנים שהותקנו על ידו
נבקשכם להוסיף את המילים "אחריותו על הבקשה נדחית.
פי דין" לסעיף.
נבקשכם להפחית את סכום הכיסוי הביטוחי הבקשה מתקבלת באופן הבא.
מכח הביטוח המקיף.
סעיף  11.5להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
הבאות:
"הספק יערוך ביטוח ,באמצעות חברת ביטוח או בביטוח עצמי,
שיכלול בשם המבוטח את החברה וכל מי שמורשה לנהוג בכלי
הרכב (כולל נהג צעיר ונהג חסר ותק בנהיגה) לכיסוי אחריות
במשך כל תקופת שכירות לנזקים לרכוש של צד שלישי בגבול
אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת
הביטוח (כל הנ"ל להלן" :ביטוח מקיף") שנגרמו כתוצאה
מאירוע תאונתי מכל סוג .הספק פוטר את החברה מתשלום בגין
נזקים תאונתיים לכלי הרכב עצמו ו/או לרכב צד שלישי בהיקף
המכוסה על פי הפוליסה התקנית לביטוח כלי רכב פרטיים
ומסחריים עד  4טון ,ו/או במקרה של ביטוח עצמי ,וזאת למעט
תשלומי השתתפות עצמית על ידי החברה כמוסדר בפרק זה".
נבקשכם להגביל את האחריות הקבועה הבקשה נדחית.
בסעיף זה לאחריות על פי דין.
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11.8

נבקשכם לשנות את סכום ההשתתפות הבקשה מתקבלת באופן הבא.
העצמית כך שלנהג ותיק סכום ההשתתפות סעיף  11.8להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
העצמית יהיה  ₪ 1,200בתוספת מע"מ ולנהג הבאות:
חדש/צעיר סכום ההשתתפות העצמית יהיה
"מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,מוסכם כי במקרה של נזק ו/או
 ₪ 1,800בתוספת מע"מ.
אובדן לרכב ו/או לאביזר מאביזריה ו/או לרכב של צד ג' ,שאינם
נובעים מבלאי סביר ,קלקול מכני ו/או חשמלי ו/או מפגם ביצור
וכיו"ב ,ו/או שמקורם בתאונת דרכים אשר היה מעורב בה כלי
רכב מסוים המושכר על ידי הספק לחברה (להלן" :נזק
תאונתי") ושבגינם הופעל הביטוח המקיף ,יחולו על החברה
דמי השתתפות עצמית שלא יעלו על סך של  ₪ 1,050לא כולל
מע"מ לרבות נהג צעיר/חדש (להלן" :דמי השתתפות עצמית")
אולם זאת בגין נזק תאונתי אחד בלבד (גם אם ארע במספר
מוקדי נזק".

.59

הסכם
ההתקשרות

11.10

נבקשכם לקבוע שהסכום המקסימלי של הבקשה מתקבלת באופן הבא.
ההוצאות המשפטיות בו יישא הספק סעיף  11.10להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
בנסיבות המתוארות בסעיף יהיה נמוך יותר הבאות:
מכפי שנקבע בסעיף.
"מוסכם בזאת ,כי הספק יישא בתשלום הוצאות משפטיות
הנדרשות לצורך הגנה משפטית במקרה של הליכים משפטיים
פליליים בגין עבירות תנועה שנעשו על ידי הנוהגים ברכב
המורשים לנהוג בו ואשר גרמו לתאונת דרכים ובכפוף לתנאי
הפוליסה התקנית עד סך  ₪ 40,000לכל מקרה לכל אחד מכלי
הרכב ,עד לתום תקופת ההתקשרות ,כיסוי זה לא יהיה בכל
מקרה כפוף להשתתפות עצמי".

.60

הסכם
ההתקשרות

11.14

נבקשכם להבהיר ,כי השיפוי (כמתואר הבקשה נדחית.
בסעיף זה) יעשה לאחר מתן פס"ד חלוט או
דרישה מאת רשות מוסמכת.
דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
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נבקשכם למחוק את המשפט האחרון בסעיף .הבקשה נדחית.

.61

הסכם
ההתקשרות

11.19

.62

הסכם
ההתקשרות

11.20

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה נדחית.
שהאחריות תהיה "אחריות על פי דין".

.63

הסכם
ההתקשרות

11.22

נבקשכם למחוק את הדרישה להמצאת הבקשה נדחית.
הפוליסות.

.64

הסכם
ההתקשרות

11.26

.65

הסכם
ההתקשרות

11.27

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת.
שהתשלום לשמאי יהיה ע"ח החברה ולא סעיף  11.26להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
ע"ח הספק.
הבאות:
"במקרים שבהם החברה תחויב על ידי הספק בתשלום על פי
ההסכם ,ושבהם תבקש החברה לערער על סכום הנזק/התיקון,
תהא רשאית החברה לבחור שמאי מוסמך ,להערכת הנזק
ומזעור העלויות .התשלום לספק יבוצע בכפוף לבדיקת השמאי
כאמור ,יובהר ,כי עד למועד הגעת השמאי לא יתקן הספק את
הרכב ופרק זמן זה עד להגעתו לא יחשב לצורך חישוב המועדים
הנדרשים לתיקון תקלות .התשלום לשמאי יבוצע על ידי
החברה .למען הסר ספק אין באמור לעיל כדי לגרוע ממחויבות
הספק לספק רכב חלופי כאמור בהסכם זה .ערעור החברה על
גובה הנזק יתבצע לא יאוחר מ 48-שעות של ימי עבודה ממועד
שניתנה הודעת הספק בכתב לחברה לעניין עלות תיקון הנזק.
פרקי הזמן לעניין הגעת השמאי ומתן חוות דעתו יסוכמו בין
הצדדים".
נבקשכם להבהיר את משמעות המונח מובהר ,כי הכוונה במונח "מערכת ממוחשבת" היא שהדיווח יועבר
באמצעות הדואר האלקטרוני.
"מערכת הממוחשבת".
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.66

הסכם
ההתקשרות

11.28

.67

הסכם
ההתקשרות

11.29
תת סעיף -
1.1.15

.68

הסכם
ההתקשרות

11.32

.69

הסכם
ההתקשרות

12

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת.
שהמונח "אובדן מוחלט" ייקבע בהתאם סעיף  11.28להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
לקביעת השמאי וכי הגדרתו תהא בהתאם הבאות:
לתקנות והדין.
"במקרה של אובדן מוחלט ,לרבות גניבה ,יעמיד הספק לרשות
החברה כלי רכב חלופי כמפורט בסעיף  13לנספח השירותים.
אובדן מוחלט ייקבע בהתאם לקביעת השמאי וכי הגדרתו תהא
בהתאם לתקנות והדין".
 .1הבקשה נדחית.
 .1נבקשכם למחוק את תת הסעיף.
 .2לחלופין ,נבקשכם לשנות את הוראת תת  .2הבקשה מתקבלת.
הסעיף כך שהספק יוכל לבחור איזה רכב תת סעיף  1.1.15שבסעיף  11.29יימחק ובמקומו תבואנה המילים
משומש להעמיד לרשות החברה בנסיבות הבאות:
המתוארות שם.
"להזמין כלי רכב זהה במחיר דומה או רכב אחר הקיים במלאי
הספק ושהופיע בהצעת המחיר במכרז ,בהתאם למחיר שנקבע
בהסכם ההתקשרות ,וזאת בהתאם לבחירת הספק .עד למועד
מסירת כלי הרכב האחר יועמד לרשותה החברה כלי רכב חלופי
כמפורט בסעיף  13לנספח השירותים".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

 .1נבקשכם לצמצם את אחריות הספק על פי  .1הבקשה נדחית.
סעיף זה ל"חבות המוטלת על פי דין".
 .2כן נבקשכם לקבוע ,כי כל תביעה ו/או  .2הבקשה נדחית.
דרישה שנטען לגביהן שהן באחריות
החברה ,תועברנה מיד לטיפול החברה  .3הבקשה נדחית.
ותינתן לחברה האפשרות להתגונן
מפניהן.
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 .3עוד נבקש כי ייקבע ,כי השיפוי (ולא
הפיצוי) יינתן לאחר קבלת פסק דין
שביצועו לא עוכב.
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבקשה נדחית.
"ו/או ברשלנות".

.70

הסכם
ההתקשרות

12.2

.71

הסכם
ההתקשרות

12.5

.72

הסכם
ההתקשרות

12.10

נבקשכם למחוק את המילים "אף אם תהיה הבקשה נדחית.
להם עילת תביעה נגד החברה".

.73

הסכם
ההתקשרות

12.11

נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים :הבקשה נדחית.
"אלא אם נגרמו הנזקים בזדון או ברשלנות
ע"י החברה ו/או מי מטעמם".

.74

הסכם
ההתקשרות

13

נבקשכם למחוק את הסעיף (על תת סעיפיו) הבקשות נדחות.
ו/או את זכויות הקיזוז ו/או העיכבון
שבסעיף זה ו/או לחלופין להפוך אותן
להדדיות.

.75

הסכם
ההתקשרות

14

נבקשכם להפוך את הוראות סעיף  ,14על תת הבקשה נדחית.
סעיפיו ,להדדיות.

.76

הסכם
ההתקשרות

14
תת סעיף -
1.1.21

נבקשכם לשנות את מניין הימים כך שהוא הבקשה נדחית.
יהיה  14ימי עסקים.

נבקשכם להגביל את פרק הזמן בו תחולנה הבקשה מתקבל באופן הבא.
התחייבויות הספק על פי סעיף זה.
סעיף  12.5להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה המילים
הבאות:
"למען הסר ספק מובהר בזאת כי התחייבויות הספק עפ"י סעיף
זה יישארו בתוקפן עד לחלוף  60ימים מיום סיום תקופת מתן
השירותים או תקופת השכירות ,המאוחרת מבין השתיים".
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.77

הסכם
ההתקשרות

14
תת סעיף -
1.1.22

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך שרק הבקשה נדחית.
הגשת כתב אישום כנגד הספק או מאנשי
ההנהלה הבכירה יקים לחברה זכות לסיים
את ההתקשרות עם הספק באופן מיידי.
נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה נדחית.

.78

הסכם
ההתקשרות

14
תת סעיף -
1.1.24

שהסבה ו/או המחאה ו/או העברה ו/או
שעבוד של זכויות לפי הסכם זה לבנק ו/או
לגורם מממן אחר לצורך מימון ורכישת כלי
הרכב לא יקנו לחברה את הזכות לסיים את
ההתקשרות עם הספק באופן מיידי.

.79

הסכם
ההתקשרות

1.1.27

.80

הסכם
ההתקשרות

16.1

.81

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

3

נבקשכם לשנות את מניין הימים כך שהוא הבקשות נדחות.
יהיה  7ימי עסקים.
כמו כן ,נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף
כך שדרישת החברה לתיקון ההפרה תהיה
בכתב.
נבקשכם להוסיף בסוף הסעיף את המילים הבקשה נדחית.
הבאות" :מובהר ,כי הספק יהיה רשאי
לשעבד ולהמחות על דרך השעבוד את
זכויותיו על פי הסכם זה לטובת גורם שמימן
את רכישת הרכבים״.
נבקש להוסיף לנספח תכולת השירותים הבקשה מתקבלת.
הוראה ,לפיה החברה מתחייבת להודיע בסוף סעיף  3יתווספו המילים הבאות:
לספק בתוך זמן סביר אודות כל הליך משפטי
"החברה תודיע לספק אודות כל הליך משפטי בו מעורב אחד או
בו מעורב אחד או יותר מכלי הרכב (ככל
יותר מכלי הרכב (ככל שיהיה מעורב) ותודיע לגורם הרלוונטי
שיהיה מעורב) וכן כי החברה תודיע לגורם
שכלי הרכב הם בבעלות הספק .כמו כן ,החברה תשתף פעולה
הרלוונטי ,כי כלי הרכב הם בבעלות הספק.
באופן סביר עם הספק בכל הליך משפטי או אחר לשם הבטחת
דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
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זכויות הספק .החברה מתחייבת לבצע את הנחיות והוראות
הספק המתחייבות על פי דין ,לרבות לעניין ביקורת בטיחות
ותקינות ולהודיע לספק על קיום תקלות ,נזקים וליקויים בכלי
הרכב בתוך  48שעות עם היוודעם ,בין שנגרמו כתוצאה מתאונה
ובין אחרים".

.82

.83

.84

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

5.3

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

5.4

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

5.5

נבקשכם להבהיר ,כי כלי הרכב ימסרו כפי הבקשה מתקבלת.
שהם מגיעים מהיבואן .עוד נבקשכם סעיף  5.3לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
להבהיר ,כי כל אביזר שתרצה החברה המילים הבאות:
להוסיף יהיה בתוספת תשלום ע"פ מחירון
"מיד לאחר קבלת ההזמנה יזמין הספק את כלי הרכב שהוזמן
היבואן לרבות דרישה לכך שכלי הרכב יהיה
ע"י החברה ,בהתאם לפרטים שבטופס ההזמנה .למען הסר
ב"צבע מטאלי".
ספק ,הזמנה שנמסרה כדין עפ"י הכללים המפורטים לעיל,
תעמוד בתוקף למשך כל תקופת החכירה ,אף אם סיומה חל
לאחר תום תקופת ההתקשרות וימשיכו לחול לגביה כל תנאי
ההסכם .עוד מובהר ,כי כלי הרכב ימסרו כפי שהם מגיעים
מהיבואן וכי כל אביזר שתרצה החברה להוסיף יהיה בתוספת
תשלום ע"פ מחירון היבואן ,לרבות דרישה לכך שכלי הרכב
יהיה ב"צבע מטאלי"".
נבקשכם להבהיר ,כי הזמנת כלי הרכב תצא הבקשה נדחית.
לאחר שהצדדים ישוחחו ביניהם ויתעדכנו מובהר ,כי על הספק לעמוד בלוח הזמנים המפורט בהסכם ,על נספחיו,
בדבר המלאי וזמני האספקה של כלי הרכב ללא יוצא מהכלל.
המבוקש.
נבקשכם לשנות את נוסח הסעיף כך הבקשה מתקבלת.
שהתחייבות הספק לספק את כלי הרכב סעיף  5.5לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
תהיה בתוך  30יום "מהמועד בו נמסרה המילים הבאות:
הזמנה חתומה ע"י החברה.
"בכפוף להימצאות כלי הרכב במלאי ציי הרכב של היבואן,
הספק מתחייב לספק את כלי הרכב שהוזמנו ,תוך  30יום
דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
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קלנדריים מהמועד אשר בו נמסרה לו הזמנת כלי רכב חתומה על
ידי החברה (להלן" :מועד האספקה") .לא יבואו במניין הימים
האמורים שבתות וחגי ישראל ,לרבות חול המועד .מובהר ,כי עד
למועד האספקה יסופק לחברה רכב גישור (כנגד כל כלי רכב
שהוזמן) ועל רכב גישור זה יחולו כל התנאים הקבועים בסעיף
 10להלן".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

.85

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

5.7

.86

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

5.9

.87

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

6.1.1

.88

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

6.1.4

.89

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

6.1.8

הבקשה נדחית.
תשומת לב המציעים מופנית הן לסעיף  5.8לנספח א' להסכם
ההתקשרות (לעניין הסייגים לזכות ביטול ההזמנה) והן לסעיף 6.3
להסכם ההתקשרות (לעניין אופן תשלום התמורה).

נבקשכם להבהיר את המונח "שירותים מובהר ,כי לא יידרשו מהספק שירותים שאינם חלק משירותי החכרת
כלי רכב ואחזקתם בשיטת ליסינג תפעולי.
נוספים".
כל התקשרות שאינה לשם השכרת רכבים ,היה ותהיה כזו ,תתומחר
בנפרד ותהיה כפופה לאישור הספק.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר את הכוונה במונח "בדיקת מובהר ,כי הבדיקה מטרתה לוודא כי כלי הרכב שסופק עומד בדרישות
המכרז וההסכם ,לרבות בדיקות מראה ,ניקיון ,ריח וכיו"ב.
כלי הרכב".

 .1נבקשכם למחוק את הסעיף.

 .1הבקשה נדחית.

 .2נבקשכם להגדיר את המונח "פגם" ואת  .2מובהר ,כי המונח "פגם" משמעותו תקלה ו/או קלקול שיימצא
בבדיקה של איש מקצוע אשר מונע מהחברה שימוש סביר.
משמעותו.
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נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת.
שתקופת החכירה תחל ממועד קבלת כלי סעיף  6.1.9לנספח א' להסכם השירותים יימחק ובמקומו תבואנה
הרכב שהוזמן ולא רכב הגישור.
המילים הבאות:
"במקרה ולא נמסר כלי רכב שהוזמן במועד ,הספק יעמיד
לרשות החברה רכב גישור ,לתקופה שלא תעלה על  30ימים
(להלן" :תקופת ההחלפה") ,בעלות זהה לרכב שהוזמן ובאותה
קטגורית רכב וזאת בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף  10להלן.
מובהר ,כי בנסיבות שבהן נמסר רכב גישור עד למסירת הרכב
שהוזמן ,תחילת תקופת החכירה תהא החל מועד מסירת כלי
הרכב המקורי ולא רכב הגישור .כן מובהר ,כי חישוב
הקילומטרז' יבוצע אך ורק בכלי הרכב שהמוזמן ולא ברכב
הגישור ו/או ברכב החלופי".

.90

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

6.1.9

.91

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

6.1.10

.92

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

7.1.1

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
שבמועד מסירת כלי הרכב לא יחלפו למעלה סעיף  .7.1.1יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
מ 6-חודשים.
"כלי הרכב יהיה כלי רכב חדש משנת הייצור האחרונה הקיימת
בשוק במועד ההזמנה ומהדגם הקיים אצל היבואן המתאים
לקטגוריה המוצעת וליתר דרישות ההסכם ההתקשרות ,כאשר
במועד מסירתו לא יחלפו מעל  4חודשים ממועד הוצאת רישיון
הרכב (ממועד העלייה על הכביש)".

.93

הסכם
ההתקשרות -

7.1.4

נבקשכם להוריד מסעיף זה את הרכיב של הבקשה מתקבלת.
"הרמת שמשות של החלונות החשמליים".

נבקשכם להבהיר את המשמעות של סעיף מובהר ,כי ככל וכלי הרכב שהוזמן לא סופק לחברה תוך  30יום ממועד
הזמנתו ,תהיה החברה רשאית להמשיך ולהחזיק ברכב הגישור עד
זה.
לקבלת כלי הרכב שהוזמן .כן מובהר ,כי אם כלי הרכב כלל לא יימסר,
יעדכן הספק את החברה וזו תהיה רשאית (אך לא חייבת) להזמין כלי
רכב אחר בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.
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נספח א' -
השירותים

סעיף  .7.1.4יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"כלי הרכב יצויד ב 2-סטים של מפתחות לרכב שבשניהם שלט
לפתיחה וסגירה של הרכב ,וזאת בכפוף למפרט היבואן".
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הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

7.1.5

.95

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

7.1.7

נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף כך הבקשה מתקבלת.
שייקבע ,כי כלי הרכב יהיו מאובזרים כפי
סעיף  7.1.5לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
שהם מגיעים ע"פ מפרט היבואן וכי כל אבזור המילים הבאות:
נוסף שהחברה תבקש יהיה בתוספת תשלום.
"כלי הרכב יצויד ,לפחות ,במערכות הבאות :מערכת מיגון
העומדת בדרישת חברת הביטוח ,מיזוג אוויר ,כריות אוויר,
חיישני רוורס ומצלמה אחורית ,מערכת בלימה
אוטומטית/אוטונומית ,מערכת מוביל איי או כל מערכת בטיחות
אינטגרלית דומה הכוללת לכל הפחות מערכת התראה על סטייה
מנתיב ומערכת התראה על שמירת מרחק ,מערכת מולטימדיה
הכוללת חיבור , Bluetoothוהמערכות המאבזרות את כלי הרכב
באופן מובנה ו/או אשר רשומים במפרט הרכב .מובהר ,כי כלי
הרכב ימסרו כפי שהם מגיעים מהיבואן וכי כל אביזר שתרצה
החברה להוסיף יהיה בתוספת תשלום ע"פ מחירון היבואן,
לרבות דרישה לכך שכלי הרכב יהיה ב"צבע מטאלי"".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
עם זאת ,סעיף  7.1.7לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו
תבואנה המילים הבאות:
"צבע כלי הרכב יהיה לפי בחירת החברה מתוך קטלוג הצבעים
של היבואן .החברה תהא רשאית להגביל את צבעי הרכבים
המוזמנים .כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת בכתב מטעם נציג
החברה ,הצבעים שיורשה הספק לספק הם :אפור ,לבן וכסוף".
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נבקשכם להבהיר ,כי סעיף זה לא יחול ביחס הבקשה מתקבלת.
לדגמי רכבים המגיעים עם ערכת ניפוח ללא מובהר ,כי הוראת סעיף זה לא תחול ביחס לדגמי רכבים המגיעים עם
אפשרות לגלגל חלופי.
ערכת ניפוח ללא אפשרות לגלגל חלופי ובלבד שרכבים אלה משווקים על

.96

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

7.1.8

.97

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

8.2

.98

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

8.3

.99

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

8.5

תשומת לב המציעים מופנית לסעיף  8.6לנספח א' להסכם ההתקשרות.

.100

הסכם
ההתקשרות -

8.6

נבקשכם לשנות את סוגיית הצגת עלות הבקשות נדחות.
האביזרים וסוגיית השמאי הקבועים בסעיף למען הסר ספק מובהר ,כי ביחס לאביזרים ו/או לחלקים שימצאו
זה.
פגומים או לא פעילים בכלי הרכב ,אזי בדומה לאמור בסעיף  8.5לנספח

ידי היבואן ללא גלגל חלופי ובתנאי שכלי הרכב מצויד במדחס מילוי
אוויר וערכת תיקון תקר.
נבקשכם לקבוע ,כי הארכת
ההתקשרות כפופה לאישור הספק.

תקופת הבקשה נדחית.

נבקשכם להוסיף לסעיף זה הוראה לפיה הבקשה מתקבלת.
החברה תקבל לידה את כל החפצים שנמצאו סעיף  8.3לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
בכלי הרכב עם דרישת הספק.
המילים הבאות:
"ככל שלא הוארכה תקופת החכירה ,החברה תחזיר את כלי
הרכב לספק בתום תקופת החכירה ,למעט במקרים החריגים
המנויים בסעיף  9להלן .החזרת כלי הרכב תתבצע כשהוא ריק
מכל חפץ השייך לחברה או לנהג המשתמש ,במצב טוב ותקין
בהתחשב בבלאי עקב שימוש סביר בלבד .החברה תקבל לידה
את כל החפצים שנמצאו בכלי הרכב עם דרישת הספק".
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.
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א' להסכם ההתקשרות ,לא תשלם החברה עבור בלאי סביר שנגרם
לאותם האביזרים ו/או החלקים כאמור לעיל.

נספח א' -
השירותים
 .1נבקשכם לתקן את ההפניה שבסעיף זה.

.101

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

8.7

.102

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

9.1

.103

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

9.1.4

.104

הסכם
ההתקשרות -

9.4

 .2נבקשכם לשנות את הוראת הסעיף
ולקבוע ,כי עלות הנזק של תאונה שלא
דווחה תהיה בהתאם לדו"ח שמאי ולא
לפי גובה השתתפות עצמית.

הבקשות מתקבלות.
סעיף  8.7יימחק ובמקומו תבואנה המילים הבאות:
"מצא הספק ,כי נגרם לכלי הרכב נזק כתוצאה מתאונה שלא
דווחה על ידי החברה ו/או כתוצאה מפירוק התקנים אשר בוצעו
ברכב ,והחברה אינה חולקת על קיומו יחולו לעניין זה הוראות
סעיף  11שלהלן .בנסיבות שבהן תתגלה מחלוקת בין הצדדים,
תיערך בדיקה באמצעות שמאי רכב מוסכם ,ועפ"י דו"ח השמאי
המוסכם תשלם החברה לספק את עלות הנזק ואת עלות בדיקת
השמאי".

נבקשכם להגביל או להתנות את האפשרות הבקשה נדחית.
של החזרת כלי הרכב.

נבקש לשנות את הוראת הסעיף כך שהחזרת הבקשה מתקבלת.
כלי הרכב תהיה אפשרית רק מאוחר יותר.
סעיף  9.1.4לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
המילים הבאות:
"החל מהחודש ה 31-ועד תחילת החודש ה 35-תשלם החברה
לספק פיצוי בשיעור השווה לחצי חודש והחל מהחודש ה35-
תהיה החברה רשאית להחזיר את כלי הרכב ,כולם או חלקם,
ללא תשלום פיצוי כלשהו".
נבקשכם למחוק את המשפט האחרון בסעיף .הבקשה נדחית.
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נספח א' -
השירותים
נבקשכם לשנות את הוראות הסעיפים הללו .ר' האמור בסעיף  23לעיל.
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הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

10.3 - 10.2

.106

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.2

.107

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.2

.108

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.2

.109

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.4 - 11.3

.110

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.6.1

נבקשכם להבהיר את הכוונה במילים מובהר ,כי לאחר תיקונים במוסך בלבד יש להשיב את כלי הרכב לאחר
"שטיפת רכבים לאחר טיפול וצריכת דלק שטיפה חיצונית .מלבד זאת אין דרישה לשטיפת רכבים .אין דרישה
מהספק לעניין דלק למעט התקנת התקן דלק בתחילת ההתקשרות
השוטפת".
כנדרש בסעיף  6לנספח א' להסכם ההתקשרות.
נבקשכם למחוק את הסעיף.

הבקשה נדחית.

נבקשכם להבהיר ,כי הספק יהיה אחראי על הבקשה נדחית .מובהר ,כי הוראות ההסכם ,על נספחיו ,מגדירים בדיוק
נזקים הנובעים מבלאי סביר או פגם ביצור את נושא התיקונים ומי נושא בהם.
ויתוקנו על חשבונו וכי יתר הנזקים שלא
נכללו בפוליסה התקנית ישולמו ע"ח החברה.
נבקשכם להבהיר ,כי כלי הרכב יטופלו מובהר ,כי כלי הרכב יטופלו במוסכים מורשים של משרד התחבורה וכי
במוסכים מורשים של משרד התחבורה וכי החלפים יהיו מאושרים על ידי משרד התחבורה.
החלפים יהיו מאושרים על ידי משרד
התחבורה.
 .1נבקשכם להבהיר את המונח "החלפה  .1מובהר ,כי הכוונה במילים "החלפה אחת" היא החלפה אחת לכל
אחד מצמיגי כלי הרכב.
אחת".
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 .2נבקשכם להחריג החלפת צמיגים  .2מובהר ,כי הוראות סעיף  11.6.1אינן רלוונטיות למקרה של נזק
לצמיג כתוצאה מתאונה וכיו"ב.
הנובעים מנזק ,בשונה מבלאי סביר.
 .3כן נבקשכם להבהיר ,כי החלפת  .3כן מובהר ,כי החלפת הצמיגים תיעשה רק לאחר קבלת עמדת בעל
ההסמכה בפנצ'ריה.
הצמיגים תיעשה רק לאחר קבלת עמדת
בעל ההסמכה בפנצ'ריה.
.111

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

- 11.6.1
11.6.3

.112

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.7

.113

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.8

.114

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.8

.115

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.11

נבקשכם להבהיר ,כי הוראות הסעיפים הללו הבקשה מתקבלת .מובהר ,כי הוראות סעיפים  11.6.3 - 11.6.1לנספח א'
לא יחולו על נזקים שנגרמו בזדון או להסכם ההתקשרות לא יחולו על נזקים שנגרמו בזדון או ברשלנות ואלה
ישולמו על ידי החברה.
ברשלנות ואלה ישולמו על ידי החברה.
נבקשכם לצמצם את המילים "אספקת הבקשות נדחות.
שמנים וחלקים מלוכלכים".
כמו כן ,נבקשכם למחוק את הדרישה לכיוון
פרונט.
נבקשכם לקבוע ,כי החלפת השמשות הבקשה נדחית.
והתיקונים יהיו עד לגובה השתתפות עצמית.

נבקשכם להבהיר ,כי הוראות סעיף זה לא הבקשה מתקבלת .מובהר ,כי הוראות סעיף  11.8לנספח א' להסכם
יחולו על נזקים שנגרמו בזדון או ברשלנות ההתקשרות לא יחולו על נזקים שנגרמו בזדון או ברשלנות ואלה ישולמו
על ידי החברה.
ואלה ישולמו על ידי החברה.
נבקשכם לקבוע ,כי האחריות על עדכון הבקשה מתקבלת באופן חלקי.
הספק בדבר התקרבות כלי הרכב למועד סעיף  11.11לנספח א' להסכם ההתקשרות יימחק ובמקומו תבואנה
הטיפול תחול על החברה ו/או על המשתמש המילים הבאות:
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בכלי הרכב וכי על התיאום להיעשות לפחות
 48שעות קודם למועד הטיפול.

.116

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.14

.117

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.16

.118

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

- 11.17
11.19

.119

הסכם
ההתקשרות -

11.21

"האחריות על עדכון הספק בדבר התקרבות כלי הרכב למועד
הטיפול תחול על החברה ו/או על המשתמש בכלי הרכב .הספק
יידרש להתאים את מועד מתן השירות לנוחות העובד".

נבקשכם להבהיר ,כי כלי הרכב יטופלו מובהר ,כי כלי הרכב יטופלו במוסכים מורשי מטעם משרד התחבורה.
במוסכים מורשי מטעם משרד התחבורה.

נבקשכם להוסיף לסעיף זה דרישה ל"-ביטוח הבקשות נדחות.
עצמי" .כמו כן ,נבקשכם להחריג נזקים
שנגרמו בזדון או רשלנות וכי אלה ישולמו על
ידי החברה .כן נבקשכם לשנות את הוראות
הסעיף ולהתאימן לכך שבגין נהג צעיר וחדש
נדרשת תוספת פרמיה חודשית של + ₪ 35
מע"מ לכל נהג חדש או צעיר.
 .1נבקשכם להחריג מהוראות סעיפים  .1הבקשה מתקבלת .מובהר ,כי הוראות סעיפים  11.19 - 11.17לא
יחולו על נזקים שנגרמו בזדון או רשלנות מוחרגים ונזקים אלה
 11.19 - 11.17נזקים שנגרמו בזדון או
ישולמו על ידי החברה.
רשלנות ולקבוע כי אלה ישולמו על ידי
החברה.
 .2נבקשכם להחריג מהוראות סעיפים את
האחריות לנוזל אוראה.
 .3נבקשכם לקבוע ,כי האחריות לתיקון
תקרים תהיה על חשבון המשתמש בכלי
הרכב.
נבקשכם לשנות את הוראות סעיף זה.

 .2הבקשה נדחית.
 .3הבקשה מתקבלת .סעיף  11.19יימחק ובמקומו תבואנה המילים
הבאות:
"תיקון התקרים בכלי הרכב ייעשה באחריות משתמש כלי
הרכב ועל חשבונו".
ר' האמור בסעיף  27לעיל.
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נספח א' -
השירותים

.120

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

11.22

.121

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

12.2

.122

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' –
השירותים

12.3.1

.123

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

 13.2ו13.4-

.124

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

13.5

.125

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

14

נבקשכם למחוק את דרישת הפיצוי ע"ס  100הבקשה נדחית .ר' האמור בסעיף  27לעיל.
 ₪לכל יום.

נבקשכם למחוק את פרק הזמן הנדרש הבקשה נדחית.
למענה טלפוני.

נבקשכם לשנות את פרק הזמן בסעיף הבקשה נדחית.
משעתיים ל 3 -שעות.

נבקשכם לשנות את ההגדרות בסעיף זה.

ר' האמור בסעיף  23לעיל.

נבקשכם לפרט למה הכוונה "ראוי לשימוש" .מובהר ,כי הבדיקה מטרתה לוודא כי כלי הרכב שסופק עומד בדרישות
המכרז וההסכם ,לרבות בדיקות מראה ,ניקיון ,ריח וכיו"ב.

נבקשכם למחוק את הסעיף ולחלופין את הבקשה נדחית.
דרישת הפיצוי המופיעה בכל אחד מתתי
הסעיפים של סעיף זה.

דירה להשכיר  -החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע”מ
אפעל  ,25ת.ד ,3208 .קריית אריה ,פתח תקווה | 4951125
טל | 03-7900501 | 03-7900500 :פקס| 03-7900529 :
info@aprent.co.il | www.aprent.co.il

למען הסר ספק מובהר ,כי בפירוש השורה האחרונה בטבלה שבסעיף
 14.1לנספח א' להסכם יילקח בחשבון השינויים שפורטו בסעיף 23
להודעה זו.
נבקשכם למחוק את טבלת הפיצויים.

.126

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

14.1

.127

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.128

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.129

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

הבקשה נדחית.

היכן בהסכם קבועות ההוראות שעניינן ר' סעיף  11להסכם ההתקשרות ,על תת סעיפיו.
תשלום ההשתתפות העצמית?

היכן בהסכם קבועות ההוראות שעניינן ר' סעיף  8לנספח א' ,על תת סעיפיו.
תשלום בגין חוסרים שימצאו ברכב?

 .1נבקשכם להדגיש את חובת משתמשי הבקשות נדחות.
כלי הרכב לעשות שימוש חוקי בלבד ר' בעניין זה את הקבוע בסעיף  30לעיל ואת הקבוע בסעיף  15לנספח א'
בכלי הרכב.
להסכם ההתקשרות.
 .2נבקשכם לקבוע ,כי החברה תשפה את
הספק בגין כל הוצאה ו/או תביעה ו/או
חבות אחרת בה יחוב הספק כתוצאה
מהפרת החוק על ידי משתמשי כלי
הרכב ,לרבות תשלום הקנס בגין עבירת
התנועה ,דמי הטיפול בגינו ,עלות גרירת
כלי הרכב ,עלות אחסונו ,וכן הוצאות
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משפטיות בהם יישא הספק בשל תביעה
כאמור.

.130

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.131

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.132

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

נבקשכם להוסיף להוראות ההסכם את אין שינוי בהוראות המכרז ו/או ההסכם.
ההוראות הבאות :החברה מתחייבת לא ר' בעניין זה את סעיף  32לעיל.
לבצע כל שינוי בכלי הרכב וזאת בלי קבלת
הסכמת הספק מראש ובכתב .ביצעה החברה
שינוי כאמור לעיל ,תפצה החברה את הספק
בגין כל נזק שיגרם לה מיד עם דרישתה .כן
יהא על החברה לשלם לספק כנגד החזרת
מצב כלי הרכב לקדמותם ,וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד אחר לו יהא זכאי הספק .גרם שינוי
כאמור להשבחת כלי הרכב ,לא תהא החברה
זכאית לתשלום כלשהו מהספק.
נבקשכם להוסיף להוראות ההסכם את אין שינוי בהוראות המכרז ו/או ההסכם.
ההוראות הבאות :החברה מתחייבת לבצע ר' בעניין זה את סעיף  81לעיל.
את הנחיות והוראות הספק המתחייבות על
פי דין ,לרבות לעניין ביקורת בטיחות
ותקינות ולהודיע לספק על קיום תקלות,
נזקים וליקויים בכלי הרכב מיד עם היוודעם,
בין שנגרמו כתוצאה מתאונה ובין אחרים.
נבקשכם להוסיף הוראה להסכם כדלקמן :הבקשה מתקבלת.
החברה מתחייבת שלא להשאיר את כלי בסעיף  11לנספח א' להסכם ההתקשרות יתווסף תת סעיף חדש בנוסח
הרכב ללא אמצעי זהירות מתאימים ובין הבא:
היתר מתחייבת שלא לעזוב את כלי הרכב
"נבקשכם להוסיף הוראה להסכם כדלקמן :החברה מתחייבת
מכל סיבה שהיא ,לכל מרחק שהוא ולכל פרק
שלא להשאיר את כלי הרכב ללא אמצעי זהירות מתאימים ובין
זמן שהוא ,על ידי יציאה מתא הנהג של כלי
היתר מתחייבת שלא לעזוב את כלי הרכב מכל סיבה שהיא ,לכל
הרכב ,ללא שמירה או ללא הפעלה ושימוש
מרחק שהוא ולכל פרק זמן שהוא ,על ידי יציאה מתא הנהג של
באמצעי המיגון המותקן בה ,או כשאמצעי
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המיגון המותקן בה אינו תקין ,והחברה ו/או
המשתמש בכלי הרכב ידעו על כך ,או היה
עליהם לדעת על כך או כשמפתחות כלי הרכב
נותרו בתוכו.

.133

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.134

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

כלי הרכב ,ללא שמירה או ללא הפעלה ושימוש באמצעי המיגון
המותקן בה ,או כשאמצעי המיגון המותקן בה אינו תקין,
והחברה ו/או המשתמש בכלי הרכב ידעו על כך ,או היה עליהם
לדעת על כך או כשמפתחות כלי הרכב נותרו בתוכו".

נבקשכם להוסיף הוראה חדשה להסכם הבקשה מתקבלת.
כדלקמן :למען הסר ספק יודגש ,כי בכל בסעיף  11לנספח א' להסכם ההתקשרות יתווסף תת סעיף חדש בנוסח
מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן ו/או כל נזק הבא:
מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר בכל
"למען הסר ספק יודגש ,כי בכל מקרה בו יגרם פגם ו/או אבדן
רכב על ידי מי מהמשתמשים בה ,לרבות
ו/או כל נזק מכל סוג שהוא לחפץ אישי אשר הושאר בכל רכב על
סחורה ,כספים ,מערכות מולטימדיה,
ידי מי מהמשתמשים בה ,לרבות סחורה ,כספים ,מערכות
אביזרים נוספים שהותקנו בכלי הרכב ,וכל
מולטימדיה ,אביזרים נוספים שהותקנו בכלי הרכב ,וכל חפץ
חפץ שהוא ,לא יהא הדבר תחת אחריות
שהוא ,לא יהא הדבר תחת אחריות הספק ,אלא תחת אחריות
הספק ,אלא תחת אחריות המשתמש בכלי
המשתמש בכלי הרכב".
הרכב.
נבקשכם להוסיף להסכם את ההוראות למעט הקבוע בהודעת הבהרה זו ,אין שינוי בהוראות ההסכם ו/או
הבאות :החברה תשפה את הספק בגין כל המכרז.
סכום נזק בו יחויב בתובענה שתוגש כנגדו
עקב נזקי גוף ,בגין מעורבות איזו מכלי הרכב
בתאונת דרכים ,במקרה בו חברת הביטוח
לא שילמה לנפגע פיצויים בגין נזקי גוף
כאמור ,עקב מעשה או מחדל החברה ו/או מי
מהנוהגים בכלי הרכב בינגוד לפוליסת ביטוח
החובה ו/או בניגוד להוראות חוק הפיצויים
לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה 1975-ו/או
פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש]
התש"ל 1970-ו/או חוק חוזה ביטוח,
התשמ"א.1981-
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הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי
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הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.137

הסכם
ההתקשרות -
נספח א' -
השירותים

כללי

.138

הסכם
ההתקשרות -
נספח ג'  -תצהיר
שמירת סודיות

כללי

נבקשכם להוסיף הוראה חדשה להסכם הבקשה מתקבלת באופן הבא.
כדלקמן :לא החזירה החברה את כלי הרכב בסעיף  8לנספח א' להסכם ההתקשרות יתווסף תת סעיף חדש בנוסח
לספק בתום תקופת השכירות או עם סיומה ,הבא:
תפצה החברה את הספק בפיצוי מוערך
"במקרה של אי החזרת הרכב בתום תקופת ההתקשרות תפצה
ומוסכם מראש של סך השווה לכפל דמי
החברה את הספק בפיצוי מוערך ומוסכם מראש בסכום היחסי
השכירות החודשיים ,עבור כל כלי רכב ,לפי
למחיר יום שכירות ,עבור כל מכונית מושכרת ,בתוספת ,50%
חלקם היחסי ,בגין כל יום של פיגור בהחזרת
בגין כל יום של פיגור בהחזרת כל אחד מכלי הרכב ,וזאת מבלי
כל אחד מכלי הרכב ,וזאת מבלי לגרוע מכל
לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לספק לפי ההסכם ועל פי דין.
סעד אחר המוקנה לספק לפי ההסכם ועל פי
(לדוגמא :רכב שמחיר השכירות החודשי הינו  ₪ 3,000והוחזר
דין.
באיחור של  10ימים ,השוכרת תשלם למשכירה  ₪ 150לכל יום:
( ₪ 3,000לחלק ל 30-יום =  ,100בתוספת ".)₪ 150 = 50%
נבקשכם להבהיר ,כי החברה לא תהא זכאית הבקשה נדחית.
לעכב תחת ידה את כלי הרכב ,כנגד חוב נטען
של הספק כלפיה.
נבקשכם להוסיף הוראה להסכם לפיה אי הבקשה נדחית.
תשלום דמי השכירות במועד תהווה הפרה
יסודית של הסכם זה אשר תאפשר לספק תוך
 48שעות מעת שהודיעה על כך לחברה בכתב,
לבטל לאלתר את ההסכם ולתפוס את כלי
הרכב בגינם לא שולמו דמי השכירות כאמור.
נבקשכם להפוך את סוגיית הסודיות להדדית הבקשות נדחות.
ולקבוע חריגים נוספים למצב שייחשב
כהפרת הסכם הסודיות.
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הסכם
ההתקשרות -
נספח ה'  -אישור
קיום ביטוחי
הספק

אישור
ביטוח

נבקשכם למחוק את הדרישה לביטוח הבקשה נדחית.
אחריות מקצועית.
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