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 אוניברסיטת חיפה

 
  – להשכרת רכבים על בסיס יומי 30/2022מכרז פומבי מס'  

 1מס'  הבהרה מסמך תשובות לשאלות
 

 שנתקבלה למכרז זה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. נוספת להלן מענה לשאלת הבהרה
מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי 

 המכרז.
על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע )חתימת בעל זכות החתימה 

 בחברה + חותמת החברה(.
 

 הבהרות למסמכי המכרז:
 

מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נבקש הבהרה לתהליך  18 2.6 הסכם 1
הפנייה כולל  ובעיקר 
מספר הימים מיום 
הפנייה ליום אספקת 

 הרכבים.

פניה פרטנית תתבצע במייל ותכלול את 
 להסכם.  3.2הפרטים המנויים בסעיף 

נבקש דוגמא של טופס  19 3.2 הסכם 2
 הבקשה  הפרטני 

 ראו התייחסותנו לעיל.

אין לנו בצי רכבים עם וו  19 3.2 הסכם 3
האם רלוונטי  -גרירה

 לגשת למכרז?

רלוונטי. במקרה שלא יהיה בידכם רכב 
המקיים את דרישת הפנייה הפרטנית תוכלו 

 שלא להשתתף בה

נבקש דוגמא של טופס  19 3.3 הסכם 4
לפנייה התמחיר 

 הפרטנית.

הספק לא נדרש לצרף טופס תמחיר כלשהו 
במענה לפניה הפרטנית, אלא מחיר סופי 

 3הכל כמפורט בסעיף  -ליום השכרה בלבד
 להסכם.

נבקש להגביל את כמות  19 3.4 הסכם 5
 200 -הק"מ היומי ל

ק"מ. כל ק"מ נוסף יחויב 
בדמי חריגת ק"מ 

 בהתאם לחוזה.

בנוסח זה: "עלות להסכם  4.8.5יתווסף סע' 
לכל ₪  1.5 -ק"מ 200לחריגה יומית מ
 קילומטר נוסף." 

נבקש למחוק. תלוי  19 4.2 הסכם 6
בזמינות הרכבים אצל 
הספק, ואו להוסיף ככל 
שהוגשה הצעה והתקבל 
אישור מלאי להזמנה. 
)יש רכבים מיוחדים כמו 

מקומות שאינם  9,  4*4
 שכיחים בצי ההשכרה(

לאחר המילים "על ידי האוניברסיטה" 
יתווסף: "כפוף לכך שהגיש הצעה לפניה 

 הפרטנית בהתאם למועד שצוין בה".
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נבקש להבהיר כי במידה  19 4.4 הסכם 7
שהרכבים לא הוחזרו עם 
מיכל דלק מלא, יחויב 
השוכר בחוסר דלק 
 בהתאם למחירון הספק.

השוכר יחויב בחוסר דלק לפי המחיר הנקוב 
 להסכם. 4.8.2בסעיף 

רכבים יסופקו  ויימסרו  19 4.4 הסכם 8
 -בסניפי המשכירה בלבד

האם רלוונטי לגשת 
 למכרז?

 מרבית הרכבים יימסרו בסניפי המשכירה.
ככל שיידרשו שירותי הבאה ייכתב הדבר 
במסגרת הפניה הפרטנית והעלות של כך 

לכל כיוון. הספק יהיה רשאי ₪  180תהיה 
שלא להשתתף בפניה הפרטנית אם אין 

 ביכולתו לספק שירותי הבאה. 
 

 4.8.6בהתאם לאמור לעיל, יתווסף סע' 
להסכם בנוסח זה: "ככל שהאוניברסיטה 

אוניברסיטה או תדרוש כי הרכב יסופק ל
לכתובת אחרת  מחוץ לסניפי החברה, הדבר 

במסגרת הפניה הפרטנית והעלות  יצוין
  לכל כיוון."₪  180עבור כך תהיה 

נבקש להוסיף את  19 4.5 הסכם 9
המילים "בעל וותק 
נהיגה של שנתיים 

 לפחות"

להסכם יתווסף: "בעל  4.5מקובל. לסעיף 
 וותק נהיגה של שנתיים לפחות"

נבקש להוסיף לקבוצות  19 4.5 הסכם 10
, מעבר לזה 1-3רישוי 

 24נדרש נהגים מעל גיל 

להסכם יתווסף  4.5מקובל. לסעיף 
-1המשפט: "ברכבים מקבוצות רישוי שאינן 

הנהגים המורשים יהיו כל נהג מעל גיל  3
24." 

נבקש להוסיף חיובים  20 4.8 הסכם 11
 –צפויים נוספים 

השתתפות  כגון:דמי
בנזק בגין נזקים  
ברשלנות שנגרמו 

 לרכב/ חוסרים

לא מקובל. כפי שנכתב בהסכם הרכבים 
שיסופקו יהיו מבוטחים. המציעים נדרשים 
לגלם את עלויות הביטוח כולל ביטוח 
השתתפות נזק וכל רכיב של השתתפות 
 עצמית בהצעתם לפניה הפרטנית. 
ראו להלן את הסעיפים שיתווספו להסכם 

גע לאחריות האוניברסיטה לשמירה על בנו
 הרכבים. 
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נבקש למחוק. הספק  20 4.8.1 הסכם 12
יחייב בדמי טיפול 
הקבועים בחוזה של 

 הספק

לא מקובל. ככל שישנם דמי טיפול כלשהם 
יש לגלם את כל התוספות האפשריות 

 במחיר הסופי ליום השכרה.
 

נבקש להסביר כי על מנת שהאוניברסיטה 
תוכל להשוות בצורה הוגנת ושוויונית בין 
ההצעות במענה לפניות הפרטניות עליה 

 3.4-3.3כמפורט בסעיפים  מחיר אחדלקבל 
להסכם ועל כן לא ניתן לאשר תוספות 

 4.8.6 - 4.8.1למחיר מעבר למפורט בסעיף 

נבקש למחוק. המחירון  20 4.8.2 הסכם 15
הקובע הוא המחירון 
המופיע אצל הספק. 
נבקש להחזיר מלא דלק 

. 

לא מקובל. המחיר על חריגת דלק יהיה 
 .להסכם 4.8.2כקבוע בסעיף 

נבקש למחוק ולהבהיר  20 4.8.4 הסכם 16
כי מעבר לשעת איחור 
 יחויב השוכר ביום נוסף.

לא מקובל. הקנס בגין איחור בהשבת הרכב 
ההדרגתי בסעיף ייקבע בהתאם למנגנון 

 להסכם. 4.8.4

או נבקש  -נבקש למחוק 20 4.9 הסכם 18
להוסיף למעט חברות 
השכרה שיש להם 

 ג"סניפים בנתב

להסכם יתווסף  4.9מקובל. לסעיף 
המשפט: "הסעיף לא יחול על ספק שיש לו 

  סניף בנתב"ג."

נבקש להוסיף כי הארכת  20 5.2 הסכם 19
תקופת ההתקשרות 
תהא בכפוף לאישור 

 החברה. 

 לא מקובל. 
לתשומת לב אין שום התחייבות מצד הספק 
למחירים מראש אלא רק במסגרת הפניות 

  הפרטניות. 
נבקש להבהיר ששיפוי  21 8.5 הסכם 20

יהא רק בהתאם לפס"ד 
 חלוט שלא עוכב ביצועו

המשפט: "שיפוי יתווסף  8.5מקובל. לסעיף 
כאמור יהא בהתאם לפסק דין חלוט שביצועו 

 לא עוכב"

לא מקובל. נבקש  21 8.6 הסכם 21
 למחוק.

 הסעיף יימחק. מקובל.

נבקש להבהיר שפיצוי  22 9.3 הסכם 22
נתן רק לאחר הוכחת יי

נזק ובהתאם לשיקול 
 דעתו של הספק

  לא מקובל.
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נבקש למחוק את  22 9.4 הסכם 23
"אולם האמור המילים: 

לעיל לא יחול על האוני' 
במקרה בו הדבר לא היה 

 ידוע להנהלתה"

 מקובל. המשפט יימחק.

 נבקש להוסיף חריגים: 22 9.4 הסכם 24
 נזק ברשלנות         .1
בדרכים לא          .2

סלולות ו/או בכל דרך 
אשר עשויה להסב נזק 
לרכב ו/או באזורים אשר 
מחוץ לריבונות מלאה 

 מדינת ישראל.של 
לא ייסעו ברכב          .3

מספר נוסעים מעבר 
למורשה על פי חוק ו/או 
יועמס מטען מעבר 

 למורשה. 
לא יעשה שימוש          .4

ברכב לצרכי אלימות / 
 פשע

לא יעשה           .5
שימוש במקום שביתה, 
מהומות או פעולת 
פועלים שובתים או 
מושבתים או אנשים 

עות הנוטלים חלק בהפר
עבודה ו/או הסדר 

 הציבורי
נזקים למרכב          .6

הרכב ו/או גחון אשר 
אינם נובעים מהתנגשות 
עם רכב צד ג' הינם 
באחריות השוכר בלבד 
ואינם כלולים בכיסוי 
כלשהו. מרכב תחתון 
ו/או גחון הינם תחתית 
הרכב ו/או כל חלק 
שבתחתית הרכב, 
לרבות חלקי פח, מתלים 

ערכת , חלקים מכניים ומ
 פליטה.

 .קובללא מ.1
 9.4.9. מקובל חלקית. יתווסף סע' 2

כדלקמן: "נהיגה בדרכים לא סלולות שלא 
על ידי רכב שטח שתגרום לנזקים במרכב 

 הרכב/גחון/גלגלים."
יתוקן כדלקמן: "שימוש בלתי  9.4.7.סע' 3

חוקי ברכב או שימוש שנעשה ברכב 
 למטרות בלתי חוקיות".

 ותן מענה.המתוקן נ 9.4.7.סע' 4
 .לא מקובל.5
 המתוקן נותן מענה. 9.4.9. סע' 6
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

נבקש להבהיר כי אנו  22 10 הסכם 25
מעניקים כיסוי נזקים 
)על דרך של חיתום 
עצמי( בהתאם להוראות 
החוזה שיחתם עם שוכר 

 הרכב.

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

מוסכם כי הספק יהיה  23 13.1 הסכם 26
 רשאי לשעבד ולהמחות

על דרך השעבוד את 
זכויותיו על פי הסכם זה 
לטובת גורם שמימן את 

  רכישת הרכבים״.

להסכם תתווסף  13.1מקובל. לסעיף 
הפסקה הבאה:  "מבלי לגרוע מן האמור 
לעיל, הספק יהא רשאי לשעבד ולהמחות 
על דרך השעבוד את זכויותיו על פי הסכם 
זה לטובת גורם שמימן את רכישת 

  הרכבים."

נבקש לקבל מכתב   23 14.1 הסכם 27
התראה בגין הפרת 
הסכם ושהות מספקת 
על מנת לתקן את 
ההפרה. כמו כן נבקש 

 לשנות לימי עסקים 

 ימי עסקים. 7יתוקן ל

לא מקובל. מדובר בסעיף סטנדרטי שחל  נבקש למחוק 23 14.1.1 הסכם 28
 בעת הפרה.

נבקש להפוך את כל  23 14 הסכם 29
הסעיף על תת סעיפיו 
להדדי . כמו כן נבקש 
שבמקרים של הפרת 
הסכם מצד 
האוניברסיטה, מסכימה 
היא לחברה להיכנס 
לחצריה ולתפוס את 

 הרכבים.

 הסעיף יישאר בנוסחו. יחולו הוראות הדין.

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 30
את הסעיף הבא: 

השוכר שוכר את הרכב "
לנהיגה עצמית בלבד 
ואין הוא רשאי לעשות 
שימוש ברכב לכל מטרה 
זרה ו/או בלתי חוקית. 
השוכר אינו רשאי למסור 
ו/או להעביר ו/או 
להשכיר ו/או ליתן זכות 
שימוש לאחרים, בין 
בתמורה ובין שלא 
בתמורה, ו/או לשעבד 
את הרכב ו/או להמחות 
זכויותיו. מורשים לנהוג 

השימוש " - 5יתווסף סעיף  4לאחר סעיף 
 ".ברכבים

 5.1תחת סעיף זה יתווסף תת סעיף 
 כדלקמן:

השוכר מטעם האוניברסיטה שוכר את "
הרכב לנהיגה עצמית בלבד ואין הוא רשאי 

זרה ו/או  לעשות שימוש ברכב לכל מטרה
בלתי חוקית. שוכר הרכב מטעם 
האוניברסיטה אינו רשאי למסור ו/או 
להעביר ו/או להשכיר ו/או ליתן זכות שימוש 
לאחרים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, 
ו/או לשעבד את הרכב ו/או להמחות 
זכויותיו. מורשים לנהוג ברכב אך ורק נהגים 
שקיבלו את אישור האוניברסיטה והספק 

 ."בכתב
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מס'  פרק מס"ד
 סעיף

מס' 
 עמוד

 תשובה פירוט השאלה

רכב אך ורק נהגים ב
הרשומים בחוזה או 
נהגים נוספים שקיבלו 
את אישור המשכירה 

 בכתב".

 
יתר סעיפי ההסכם ימוספרו מחדש בהתאם 
לתוספת כאמור )כלומר  סעיף תקופת 

, סעיף התמורה 6ההתקשרות יהפוך לסעיף 
 וכן הלאה(. 7יהפוך לסעיף 

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 31
את הסעיף הבא: 
"השוכר מתחייב לנהוג 
ברכב כמנהג בעלים 
זהיר השומר על רכושו, 
לעשות בו שימוש זהיר 
וסביר, על פי כל דין 
ותקנות התעבורה 
בפרט, ובהתאם לתנאי 
חוזה זה ולא לגרום לרכב 
כל נזק ו/או קלקול ו/או 
אובדן, בין בזדון ובין 
בחוסר אכפתיות ו/או 

 ברשלנות."

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
כדלקמן: "שוכר הרכב מטעם  5.2

האוניברסיטה יהא מחויב לנהוג ברכב 
לים זהיר השומר על רכושו, כמנהג בע

לעשות בו שימוש זהיר וסביר, על פי כל דין 
ותקנות התעבורה בפרט, ובהתאם לתנאי 
הסכם זה ולא לגרום לרכב כל נזק ו/או 

 קלקול ו/או אובדן, בין בזדון ובין ברשלנות".
  

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 32
את הסעיף הבא: 

השוכר מתחייב לנקוט "
בכל אמצעי הזהירות 
האפשריים לשם שמירה 
על הרכב, ומבלי לגרוע 
מהאמור לעיל, בכל 
מקרה בו הנהג יוצא מן 
הרכב ינעלו כל דלתות 
הרכב )לרבות דלת תא 
המטען( וחלונות הרכב 
ויינקטו כל אמצעי המיגון 
הקיימים ברכב. בשום 
מקרה לא יושארו 
מפתחות הרכב במתג 

או ברכב, ההתנעה 
הרכב יוחנה רק 
במקומות חנייה 
מוסדרים, ומפתחות 
הרכב יוחזקו ביד שוכר 
הרכב במקום שמור 
ומאובטח אשר אינו גלוי 
לעין. שוכר הרכב 

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
 כדלקמן: 5.3

"יובהר לשוכר הרכב מטעם האוניברסיטה 
כי עליו לנקוט בכל אמצעי הזהירות 
האפשריים לשם שמירה על הרכב, ומבלי 
לגרוע מן האמור לעיל, בכל מקרה בו הנהג 
יוצא מן הרכב ינעלו כל דלתות הרכב )לרבות 

מטען( וחלונות הרכב ויינקטו כל דלת תא ה
אמצעי המיגון הקיימים ברכב. בשום מקרה 
לא יושארו מפתחות הרכב במתג ההתנעה 
או ברכב, הרכב יוחנה רק במקומות חנייה 
מוסדרים, ומפתחות הרכב יוחזקו בידי שוכר 
הרכב במקום שמור ומאובטח אשר אינו גלוי 
 לעין. עוד יובהר לשוכר הרכב כי עליו להחזיר

את מפתחות הרכב לספק במועד החזרת 
הרכב, שאם לא כן, יישא בנזק ו/או אבדן 
שייגרם לרכב בגין כך גם לאחר סיום תקופת 
ההשכרה. בכל מקרה של אובדן מפתחות 
הרכב, השוכר יעדכן את הספק באופן מידי 
ויישא בעלויות שנגרמו לספק עקב האובדן 
בגין החלפת מנעולי הרכב, קידוד ושכפול 

חות הרכב. במקרה של אי דיווח לספק מפת
על אובדן / גניבה של מפתחות הרכב, יישא 
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מתחייב להחזיר את 
מפתחות הרכב 
למשכירה במועד החזרת 
הרכב.  שאם לא כן יישא 
בכל נזק ו/או אבדן 
שייגרם לרכב גם לאחר 
 סיום תקופת ההשכרה.

בכל מקרה של אובדן 
מפתחות הרכב, מתחייב 
השוכר לעדכן את 
המשכירה באופן מיידי 
ולשאת בכל הנזקים 
שנגרמו למשכירה עקב 
האובדן ולרבות עלויות 
החלפת מנעולי הרכב, 
קידוד ושכפול מפתחות 
הרכב. במקרה של אי 
דיווח למשכירה על אובדן 

גניבה של מפתחות  /
הרכב, יישא השוכר בכל 

יגרם למשכירה נזק שי
 ולרכב."

השוכר בנזק שייגרם למשכירה ולרכב עקב 
 כך."

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 33
את הסעיף הבא: 

השוכר מתחייב לפעול "
על פי הוראות היצרן של 
הרכב ומבלי לגרוע 
מהאמור, על השוכר 
למלא דלק בסוג 
המתאים לרכב, לבדוק 
מעת לעת את כמות 
)לחץ( אויר נכונה 
בצמיגים בהתאם 
להוראות יצרן הרכב, וכל 
פעולה ו/או בדיקה 
הנדרשת לצורך הפעלה 
תקינה של הרכב 
ולהודיע למשכירה בכל 

תידרש תוספת מקרה בו 
ו/או החלפה ו/או 
התערבות ו/או ידיעת 
המשכירה כתוצאה 
מהבדיקה. במקרה בו 
נדלקת נורת אזהרה 
במחוון השעונים של 

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
כדלקמן: "השוכר יפעל על פי הוראות  5.4

מן האמור, על היצרן של הרכב ומבלי לגרוע 
השוכר למלא דלק בסוג המתאים לרכב.  
במקרה בו נדלקת נורת אזהרה במחוון 
השעונים של הרכב, השוכר ידווח על כך 
לספק ויפעל בהתאם להנחיות שימסרו לו. 
במקרה בו נדלקת נורת אזהרה בצבע אדום, 
השוכר יפסיק את נסיעתו, יעצור בצד הדרך 

ה אל בבטחה, ידומם את מנוע הרכב ויפנ
מוקד השירות של הספק על מנת לקבל 
הנחיות. ככל שלא ייעשה כן, יישא השוכר 

 בנזק שייגרם לרכב בשל כך." 
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הרכב, מתחייב השוכר 
לדווח למשכירה ופעול 
בהתאם להנחיות 
שימסרו לו. במקרה בו 
נדלקת נורת אזהרה 
בצבע אדום, מתחייב 
השוכר להפסיק את 
 נסיעתו, לעצור בצד

הדרך בבטחה, לדומם 
את מנוע הרכב ולפנות 
אל מוקד השירות של 
המשכירה על מנת לקבל 
הנחיות מאת המשכירה. 
ככל שלא ייעשה כן, 
יישא השוכר בכל נזק 
שייגרם לרכב 

 ולמשכירה."

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 34
את הסעיף הבא: "חל 
איסור מוחלט על השוכר 
לתקן עצמאית את הרכב 
במקרה של נזק או 

 תאונה. "

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
כדלקמן: "חל איסור מוחלט על שוכר  5.5

הרכב לתקן עצמאית את הרכב במקרה של 
  נזק או תאונה, אלא בתיאום עם הספק."

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 35
את הסעיף הבא: 
"השוכר מתחייב שלא 
לבצע טיפולים, תיקונים 
ו/או שינויים ברכב, וכי 
בכל מקרה שיידרש 
טיפול ו/או תיקון ו/או 

כלשהו מתחייב שינוי 
השוכר להודיע לאלתר 
למשכירה לדאוג 
להעברה מיידית של 
הרכב למוסך המשכירה 
ו/או לפעול בהתאם 

 להנחיותיה. "

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
כדלקמן: "השוכר מטעם האוניברסיטה  5.6

לא יבצע טיפולים, תיקונים ו/או שינויים 
או ברכב, וכי בכל מקרה שיידרש טיפול ו/

תיקון ו/או שינוי כלשהו יהא עליו להודיע על 
 כך לספק ולפעול בהתאם להוראותיו" 
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נבקש להוסיף להסכם      הסכם 36
את הסעיף הבא: 
"השוכר מתחייב להביא 
את הרכב לבדיקה 
תקופתית של 
המשכירה, בהתאם למד 
האוץ הרשום במדבקה 
הצמודה לשמשה 
הקדמית, ולקיים את 
הוראות המשכירה 
והנחיותיה כפי שיינתנו 
ולאפשר בדיקת הרכב 
על ידי המשכירה על פי 
דרישתה. במקרה בו יש 

לוי להוסיף לרכב מי
אוריאה, מתחייב השוכר 
להוסיף מילוי אוריאה על 
חשבונו והכל בהתאם 
להוראות היצרן של 
הרכב. ככל שלא ימלא 
השוכר אוריאה כאמור 
ונגרם לרכב נזק עקב כך, 
ישא השוכר בכל הנזקים 

 שנגרמו לרכב".

)השימוש ברכבים( יתווסף סעיף  5לסעיף 
כדלקמן: "ככל שיידרש לעשות כן  5.7

יא את הרכב לבדיקה תקופתית השוכר יב
 של הספק, בהתאם להוראותיו" 

  

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 37
את הסעיף הבא: "חל 
איסור מוחלט לעשן 
ברכבים ו/או להסיע 

 בעלי חיים."

)השימוש ברכבים(  5מקובל חלקית. לסעיף 
כדלקמן: "חל איסור  5.8יתווסף סעיף 

  מוחלט לעשן ברכב."

נבקש להוסיף להסכם      הסכם 38
את הסעיף הבא: 
"במקרה בו רכב יוחזר 
במצב ניקיון שאינו סביר, 
יישא השוכר בכל נזק 
שייגרם למשכירה לרבות 
תשלום בגין ניקוי מיוחד 

 ודמי טיפול."

)השימוש ברכבים(  5מקובל חלקית. לסעיף 
 כדלקמן: 5.9יתווסף סעיף 

"במקרה בו רכב יוחזר במצב ניקיון שאינו 
יישא השוכר מטעם האוניברסיטה  סביר,

  בכל העלויות הספק בגין ניקוי מיוחד."

 

 אישור

 הרינו לאשר האמור בהודעה זו לעיל.

 שם המציע: ______________________

 חתימה: ________________________


