
 

 

 09/11/2020 
 
 

 03/2020מס'  מכרזשאלות הבהרה 
 

 הרשות לשיקום האסיר
 

 מס"ד מסמך סעיף השאלה/בקשת ההבהרה
ומועד אחרון להגשת   09/11/2020פרסמתם מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד 

ימי עסקים זה זמן לא סביר לעשות הכנות בצורה מעמיקה  3. 15/11/2020הצעה עד 
שבועות לפחות  3. לאור לוחות הזמנים הצפופים  אנו מבקשים דחייה של ומקצועית

 להגשת הצעה.  

1.2 

 טבלת המועדים

1 

על מנת שנוכל  .  2021במכרז יש בקשות לרכבים שמחירונם עומד לעלות בינואר 
 .  2021הצעות מחיר , נבקש לדחות את הגשת ההצעה לתחילת  להציע

 2 טבלת מועדים 1.2

במכרז בסדר גודל כזה לא נהוג לבקש ערבות ולכן אבקש לבטל את לא מקובל! 
 + 1.8.2 . הערבות

18.2.2+1
.8.2.1 

נוהל מכרז: 
דרישות 

ממועדים 
לזכיה והכרזתו 

 כזוכה

3 

 4 מסמכי המכרז 6 " ימים 60במקום "שישה חודשים" אבקש לרשום "
 " 36" יש לרשום "31במקום הספרה " .1
 " 24לרשום "" יש 14במקום הספרה " .2

 .  הספקאבקש להבהיר שהאמור בסעיף זה יהיה בכפוף להסכמת  .3

3.1.1 

חוזה -מסמך ב'
 5 התקשרות

 " 36" יש לרשום "31במקום הספרה "
 3.1.2 

חוזה -מסמך ב'
 6 התקשרות

 36אבקש להבהיר שהחישוב לתקופת מתן השירותים הינה מיום קבלת הרכב ובתום 
 3.1.3 . חודשים

חוזה -מסמך ב'
 7 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 3.1.4 ". המזמינה במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "
 8 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 3.1.7 ". .33.1" יש לרשום "3.3.1במקום הספרה "
 9 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 3.1.8 " 30" אבקש לרשום "14במקום הספרה "
 10 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 3.1.9.4 " 30" אבקש לרשום "14במקום הספרה "
 11 התקשרות

 במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "המזמינה". 
 3.1.14 

חוזה -מסמך ב'
 12 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 3.1.15 לרשום "המזמינה". במקום המילים "חוצה ישראל" יש 
 13 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 4.1 במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "המזמינה". 
 14 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 4.1.3 מ₪ + מע" 25אבקש להגדיר עמלת טיפול והסבה בדו"חות וקנסות בסך 
 15 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 6.1 ". המזמינה לרשום "במקום המילים "חוצה ישראל" יש 
 התקשרות

16 

חוזה -מסמך ב' 6.2 " .16" יש לרשום "1.1במקום הספרה "
 17 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 6.3 . זהלא מקובל . אבקש למחוק סעיף 
 18 התקשרות

אבקש למחוק את המילים: "ולאחר קיזוז קנסות שהוטלו על הספק וקיזוז זיכויים 
 6.4 שלא התקבלו מאת הספק. 

חוזה -מסמך ב'
 19 התקשרות

)סעיף   6.5 החודשים האחרונים בגין כל רכב  ישולמו מראש כמקדמה. 3 -אבקש להגדיר ש
 חדש (

חוזה -מסמך ב'
 20 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 7 ". המזמינההמילים: "חוצה ישראל" למילים "יש לשנות את  7כל סעיף 
 21 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 8.2 או במזיד.  \בשוגג ו בנזקאבקש להגדיר שהספק יוכיח בין אם מדובר 
 22 התקשרות

בתשלום הוצאות משפטיות הנדרשות לצורך הגנה   אבקש להבהיר שהספק ישא
 8.4 .רכב₪ לכל מקרה לכל אחד מכלי  20,000משפטית עד סך 

חוזה -מסמך ב'
 23 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 1.1 .הסעיףסעיף לא ברור ולא מקובל אבקש למחוק את 
 24 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 9.1.2 . בענףכמקובל  ₪ 500,000אבקש להפחית את סכום האחריות ל 
 25 התקשרות

[U2 ]מועד האחרון להגשת הצעות הנו : הערות עם
 לא יינתנו הארכות נוספות-30.11.2020

[U3 ]הערות עם : 

[U4 ]בכפוף לעדכון מחירון ניתן לרשום בהצעה : הערות עם
2021 

[U5 ]ערבות נותרת בעינה: הערות עם 

[U6 ]נותר בעינו: הערות עם 

[U7 ]הערות מקובלות ויתוקן בהתאם: הערות עם 

[U8 ]מקובל: הערות עם 

[U9 ]יתוקן: הערות עם 

[U10 ]יתוקן: הערות עם 

[U11 ]יתוקן: הערות עם 

[U12 ]מקובל: הערות עם 

[U13 ]מקובל: הערות עם 

[U14 ]יתוקן: הערות עם 

[U15 ]הערות עם : 

[U16 ]יתוקן: הערות עם 

[U17 ]יותר בעינו: הערות עם 

[U18 ]לא מקובל: הערות עם 

[U19 ]יתוקן: הערות עם 

[U20 ]מקובל: הערות עם 

[U21 ]מקובל: הערות עם 

[U22 ]יימחק: הערות עם 

[U23 ]מקובל: הערות עם 



 

 

,מהומות, שביתות, נזקי מרכב ת המילים " רעידות אדמה , נזקי טבע אלמחוק  יש 
 9.1.2 מבוטחיםכיסויים אלה אינם מקובלים ואינם  ונזקי פרעות".תחתון 

חוזה -מסמך ב'
 26 התקשרות

 .מוקדי נזק   3-יוגבל ל  שהביטוח אבקש להגדיר בהשבה לקדמות
בהשבה  נזקמוקדי  3מעל לא כולל נזקי מרכב תחתון, חוסרים ותאונות שלא דווחו. 

 ₪ + מע"מ . 1200לקדמות, המזמינה תשלם 
9.1.3 

חוזה -מסמך ב'
 27 התקשרות

+  11.1 במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "המזמינה". 
11.3 

חוזה -מסמך ב'
 28 התקשרות

חוזה -מסמך ב' 11.5 " 48" אבקש לרשום "14במקום הספרה "
 29 התקשרות

 30  2מסמך ב' נספח  1 ".   ₪ $600,000" יש לרשום " 1,000,000במקום הספרה "
 ₪ כמקובל בענף.  500,000 -יש להפחית את גובה הכיסוי כלפי צד ג' ל

 2 
 2מסמך ב' נספח 

31 

 32  3מסמך ב' נספח  ח.  ימים   30-גניבה יסופק ל \ אבקש להבהיר שרכב חלופי במקרה של טוטאלוס
הרכב נמצא בכביש הערבה או דרומית  אם. שעות 3במקום שעתיים יש לשנות ל 

 שעות ממועד ההודעה על התקלה.   4השירותים יסופקו עד  25לכביש 
 י.  

  3מסמך ב' נספח 
33 

 34 3מסמך ב' נספח  יא. ". המזמינה במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "
אבקש להגדיר שרכב שיחרוג מהק"מ שהוקצה לו ישלם חריגת ק"מ בעלות  .1

 ₪ +מע"מ.  0.20  של 

 מהק"מ שהוקצה להם, יצאו  0%1 -אבקש להגדיר שרכבים שיחרגו מעבר ל  .2

 .  הפולמחישוב   ..32

 יד.

 3מסמך ב' נספח 

35 

אבקש למחוק את המילים: "סופק רכב שאינו תואם את קבוצת הרישוי, יפצה  
 ₪ בעבור כל יום איחור".  100המציע את המזמינה בסך 

 מאותה קטגוריה.  17:00הספק מתחייב לספק רכב חלופי לאחר השעה   

 טו. 
 

(2 ) 

 3מסמך ב' נספח 
36 

₪ עבור כל  110אבקש למחוק את המילים : " יפצה המציע את המזמינה בסך של 
 25שעת איחור." אבקש להבהיר שאם הרכב נמצא בכביש הערבה או דרומית לכביש 

 שעות ממועד ההודעה על התקלה.   4השירותים יסופקו עד 

 טו. 
(3 ) 

 3מסמך ב' נספח 
37 

לא מקובל ולא אפשרי טכנית לעמוד בסעיף זה. רכב חלופי יהיה מאותה הקטגוריה 
שנים. בכל מקרה התשלום בגין רכב  3ודומה ככל הניתן לרכב הקבוע וגילו יהיה עד 

 .הקבועחליפי יהיה באותו תעריף של הרכב 

רכב  1
 חלופי )ג( 

 3מסמך ב' נספח 
38 

 ועצהמיכל שאינו מלא כפי  שנמסר, המאבקש להגדיר שרכב חלופי שיוחזר עם 
 עמלה.  20%בעלות התדלוק בתוספת  תחויב

רכב  1
 חלופי )ה( 

 3מסמך ב' נספח 
39 

 3 " חודשים. 6" -אבקש לשנות ל חודשים" 3במקום "
הרכבים 

(1 ) 

 3מסמך ב' נספח 
40 

הרכב יסופק כפי שהוא מגיע מהיבואן ע"פ מפרט הרכב הרשמי. אביזרים ומתקונים 
 נוספים יותקנו בתוספת עלות ע"פ מחיר היבואן או המתקין

3 
הרכבים 

(4+5+6 ) 

 3מסמך ב' נספח 
41 

הזמנת  4 ". המזמינה במקום המילים "חוצה ישראל" יש לרשום "
כלי הרכב 

 )ב(

 3מסמך ב' נספח 
42 

אבקש להבהיר שהזמנת רכב חדש יהיה בכפוף למלאי היבואן. רכב גישור  .1
 יימסר למזמינה עד קבלת הרכב שהוזמן. 

   חודשים 36בתקופת ההתקשרות של  לאבקש להבהיר שרכב גישור לא ייכל .2

 .ימי עסקים  30אבקש להגדיר  .3

הזמנת  4
כלי הרכב 

 )ו(

 3מסמך ב' נספח 

43 

אבקש להבהיר שאם המזמינה תרצה להדביק מדבקות לוגו על הרכבים של הספק , 
זה יהיה באחריות ועל חשבונה של המזמינה . בעת החזרת הרכב לספק, המזמינה 

 . חשבונה תסיר את המדבקות מהרכבים על 

הזמנת  4
כלי הרכב 

 6)ח( 

 3מסמך ב' נספח 
44 

. במידה והתגלה פגם אשר אינו יכול הסעיףלא מקובל ולא הגיוני. יש למחוק את 
ואל  בטיחותלהתגלות בעת מסירת הרכב, הספק ייקח את הרכב לבדיקה אצל קצין 

 מוסך היבואן. 

הזמנת  4
כלי הרכב 

 7)ח( 

 3מסמך ב' נספח 
45 

החזרת  5 + מע"מ .   ₪ 1200אבקש לשנות את גובה התשלום לכל תאונה לא מדווחת עד 
רכבים 
בתום 

התקופה 
 )ה( 

 3מסמך ב' נספח 

46 

 30אבקש להבהיר שהחזרה מוקדמת כאמור בסעיף תהיה בהודעה בכתב  .1
 .מראשיום 

₪ כולל   170,000אבקש להבהיר בהחזרה מוקדמת רכבים שעולים מעל  .2
 ימים.   60מע"מ תינתן הודעה מראש של 

החזרת  6
רכבים 

לפני תום 
החכירה 

 )א(

 3מסמך ב' נספח 

47 

[U24 ]הערות עם : 

[U25R24 ]יתוקן: הערות עם 

[U26 ]מוקדי נזק תשלם  3לא מקובל כי מעל : הערות עם
 כלשהוהרשות סכום 

[U27 ]1,000,000יתוקן ל: הערות עם  ₪ 

[U28 ]מקובל: הערות עם 

[U29 ]יתוקן: הערות עם 

[U30 ]יוגדר בהסכם: הערות עם 

[U31 ]מקובל: הערות עם 

[U32 ]מקובל: הערות עם 

[U33 ]מקובל: הערות עם 

[U34 ]יתוקן: הערות עם 

[U35 ]מקובל: הערות עם 

[U36 ]מקובל: הערות עם 

[U37 ]יימחק ויפיע בנוסח המוצע: הערות עם 

[U38 ]יותר בעינו: הערות עם 

[U39 ]יום ללא תלות בק"מ  30תנתן הודעה של : הערות עם
 הרכב



 

 

שנה   אבקש לשנות את מנגנון הקנסות בהחזרה מוקדמת כמקובל בענף: .3
  1 -שנה שלישית. חודשי חכירה 2 –שנה שניה . חודשי חכירה  3 –ראשונה 

 .  חודש חכירה

תהיה   31חוק את המילים : " החל מחודש ( לא מקובל. אבקש למ3סעיף ) .4
את כלי הרכב ,כולם או חלקם, ללא תשלום פיצוי   להחזירהמזמינה רשאית 

במידה והמזמינה תרצה להחזיר את הרכב בשנת ההתקשרות כלשהו."  
 לפי מנגנון הקנסות בהחזרה מוקדמת. 1תשלם קנס של חודש –האחרונה 

ייקבע כאובדן מוחלט.  הרכבמשווי  50%אבקש להבהיר  כי נזק בגובה העולה על 
 החלטת אובדן מוחלט ייקבע על ידי  שמאי הספק בלבד .

החזרת  6
רכבים 

לפני תום 
החכירה 

 ( ד)

 3מסמך ב' נספח 

48 

₪ + מע"מ לכל מוקד   1200אבקש להגדיר שדמי השתתפות עצמית יהיו עד לסך  עד 
 נזק.

החזרת  7
רכבים 

לפני תום 
החכירה 

 )א(

 3מסמך ב' נספח 

48 

טבלת  ?  שציינתםהאם ניתן להוסיף עוד דגמים מעבר למה 
 רכבים 

ג' טופס מסמך 
 50 הצעת מחיר 

א ניתן להתחייב מראש שהמחיר לאבקש לבטל סעיף זה. אנחנו נמצאים בסוף שנה ו
. המחיר כפוף למחירון היבואן ולכן אם המחיר המחיר החודשי שהוצעלא יעלה על 

 .בהתאםאבקש שהמחיר החודשי יתעדכן  2021יעלה בינואר 

טבלת 
 רכבים )ב(

ג' טופס מסמך 
 51 הצעת מחיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ניקה טובולקין

 

 קבוצת קל אוטו –תיקי לקוחות  תמנהל
 

 nikat@calauto.co.il| מייל:   2024-791-03| משרד:  7004828-054נייד: 
 www.Calauto.co.ilאתר: 

 

[U40 ]הנוסח המוצעיתוקן ע"פ : הערות עם 

[U41 ]ו/או שמאי אשר יהא מקובל על הצדדים: הערות עם 

[U42 ]ניתן להוסיף מאותה.נא להוסיף רכב : הערות עם
 מקומות מאותה קבוצה 7קטן בעל 

[U43 ]מקובל: הערות עם 

mailto:nikat@calauto.co.il
http://www.calauto.co.il/

