
 001/2017מבי מס' ו, הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מכרז פהבהרה למכרז רכב תשובות ו שאלות

 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

לגבי אספקת כלי הרכב עם  1.1 כללי 1
מערכת התראה של מובילאיי 

 -לפחות 630דגם 

נבקש להדגיש "ככל שהנ"ל מגיע 
כסטנדרט מאת יבואן הרכב. ככל 
שאביזר זה אינו מגיע כסטנדרט, 

התקנתו תהיה כרוכה בעלות 
 התקנה".

ש לבדוק מראש את המציע נדר
הנושא. ההצעה  תכלול בדמי 

השימוש החודשיים את כל 
העלויות, לא יהיה כל חיוב 

 ותשלום נוסף.

נבקש לתקן סעיף זה לנוסח  3.2.4 פרטי השירותים 2
הבא: "הרשות תעמיד פיקדון 

בגובה של שלושה חודשי שכירות, 
שיוחזרו בתום תקופת ההסכם, 

חודשים. במקרה של  36לאחר 
וש העיסקה )שיתאפשר כבר חיד

לעיסקה(, פיקדונות  30בחודש ה 
אלו יועברו אוטומטית לעיסקה 

 החדשה".

לא מקובל. הפיקדון שהרשות 
בסכום  העסקהמעמידה בתחילת 

נועד לשלם  חודשי השכרה 3של 
חודשי ההשכרה  3את 

  האחרונים.

נבקש להדגיש כי מסירת הרכבים  3.2.5  3
ימי עבודה, מיום  21תהיה בתוך 

שחתמה הרשות על נספחי הזמנת 
 רכב.

לא מקובל, מסירת הרכבים 
מתוכננת להתבצע ביום 

ככול שמועד חתימת  01/03/2017
ההסכם יהיה מספיק מוקדם 

ויאפשר זאת ניתן יהיה להאריך 
את מספר ימי העובדה עד 

 המסירה.

לא מקובל. וועדת המכרזים  16:00נבקש לתקן לשעה  3.2.7  4
מתכנסת ביום סגירת המכרז 

לצורך פתיחת  12:00בשעה 
 עטפות.המ

נבקש להדגיש כי לאחר בחירת  3.2.9  5
הזוכה, ובהמשך לניהול משא 

ומתן בין הצדדים, ייחתם נספח 
שינויים המאגד בתוכו את 

ההסכמות שיוסכמו בין הצדדים 

מקובל ובלבד שהנספח הנו ברוח 
המכרז ובהסכמה מלאה של 

 הרשות.



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

בהמשך להסכם ההתקשרות 
המקובל, יחד עם מסמכי 

 u המכרז.

נבקש לתקן את תוקף ההצעה ל  6.2 הגשת הצעות 6
 יום.  60

 יום 90 -מתוקן ל

     

*האם ניתן להציע רכבים נוספים  1.1 כללי 7
 מאותה הקטגוריה?

*נבקש להבהיר שניתן לספק את 
הסקודה אוקטביה עם וייז לשנה 

כן תצטרכו לרכוש חינם, לאחר מ
 סים עצמאית.

 לא 

  מבקשים לכלול בתמחור
המציע את העלות הכוללת 

של התקנת מערכת הוויז 
והפעלתה לכל תקופת 

 ההשכרה
 תיקון תשובה

לספק את הסקודה  ניתן להציע
אוקטביה עם וייז לשנה חינם, 

 סים עצמאית. רכישתכן לאחר מ
נבקש להגביל להתקנת מערכת  1.1 כללי 8

תדלוק אחת על חשבון הספק 
 עבור כל רכב.

 מקובל

נבקש להבהיר שתקופת  1.2 כללי 9
ב ההתקשרות תחל עם קבלת הרכ

המוזמן)ולא מרגע קבלת רכב 
 הגישור(.

לא מקובל, תקופת ההתקשרות 
תחל עם אספקת רכב הגישור 

 ככול שיידרש.

נבקש להגביל להתקנת מערכת  3.2.3 פרטי השירותים 10
תדלוק אחת על חשבון הספק 

 עבור כל רכב.

 מקובל

נבקש לציין שמסירת הרכבים  3.2.5 פרטי השירותים 11
עסקים, כל ימי  21תהיה בתוך 

עוד הרכב נמצא במלאי היבואן 
 בארץ.

לא מקובל, מסירת הרכבים 
מתוכננת להתבצע ביום 

ככול שמועד חתימת  01/03/2017
ההסכם יהיה מספיק מוקדם 

ויאפשר זאת ניתן יהיה להאריך 
את מספר ימי העובדה עד 

 המסירה.
נבקש הבהרה לגבי המשפט הבא:  3.2.6 פרטי השירותים 12

בכל הוצאה  "הזוכה ישא
 שהיא..ובכלל זה".

 

כל הוצאה שתידרש לתחזוקת 
הרכב לרבות ההוצאות 

המפורטות בסעיף זה באופן 
 מפורש.

חסר מידע רב במכרז, נבקש  3.2.9 פרטי השירותים 13
להבהיר שתהיה הצמדה להסכם 

מקובל ובלבד שהנספח הנו ברוח 
אה של המכרז ובהסכמה מל

 הרשות.



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

ההתקשרות שיסופק על ידי ספק 
 הליסינג.

     

נוהל המכרז  -חלק א' 14
 ותנאיו

נבקש למחוק  את המילים  פסקה שניה 1.1
"הזוכה יבצע את ההחלפה 

 כאמור על חשבונו ובאחריותו".

 מקובל

נבקש למחוק את המילים  .1 פסקה שלישית 1.1  15
"לפי שיקול דעתה הבלעדי 

 והמוחלט".

או נבקש להבהיר שדגם ו/ .2
סוג רכב אחר יהיה כפוף 

למחיר הרכב בהתאם 
 לשיקול דעתה של המציעה.

נבקש שככל ותבקש השוכרת  .3
להחזיר את הרכב טרם תום 

התקופה תישא היא בכל 
העלויות והנזקים שנגרמו 

 למציעה.

נבקש להוסיף את הנוסח  .4
 הבא: 

"למען הסר ספק יובהר, כי 
למשכירה זכות שלא להיענות 

וכרת, ככל להזמנה כלשהי של הש
שההזמנה אינה עונה על צרכיה 

העסקיים ו/או הכלכליים של 
המשכירה ואינה כדאית עבור 

 המשכירה".

 

 לא מקובל .1

 

 לא מקובל .2

 

 

מקובל בהתאם למדרג  .3
קנסות יציאה שיוגדרו 

 בהסכם.

 

 לא מקובל.  .4

נבקש להבהיר שתקופת  1.2  16
ההתקשרות תימנה מיום הודעת 

לא מקובל, תקופת ההתקשרות 
תימנה החל ממועד מסירת 



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

המציעה לשוכרת בדבר היות 
 מוכנה למסירה.המכונית 

הרכבים לרשות )ככול שניתן 
 (01/03/2017בתאריך 

 

נבקש להבהיר אילו  .1 3.1  17
ביטוחים נדרשים שכן אנו 

נותנים כיסוי נזקים ולא 
 ביטוח מקיף.

לאחר המילים "השגת כל  .2
הרישיונות והביטוחים 

הנדרשים" יש להוסיף " 
בהסכם  כמפורט

 השכירות".

מבקשים הבהרה :בשורה  .3
למה  -רביעית -שלישית 

הכוונה כי אנו חייבים לפעול 
 "תוך עמידה ביעדים"?

כל ביטוח הנדרש על פי דין  .1
לרבות ביטוח נהג צעיר ונהג 

חדש. הרשות לא תישא 
בעלות נוספת בגין ביטוחים 

 נדרשים.

 מקובל .2

 

 

 כמפורט במסמכי המכרז. .3

הק"מ השנתית   נבקש כי מכסת 3.2.2  18
)והמחיר החודשי בהתאמה(  של 

 35,000כל כלי הרכב תהא עד 
ק"מ, וזאת בהתאמה לממוצע 

 הק"מ ברכבים הנוכחיים.

 לא מקובל.

נבקש למחוק את המילים   .1 3.2.3  19
"הזוכה יבצע את ההחלפה 

כאמור על חשבונו 
ובאחריותו". בנוסף לבקש 
למחוק את המילים "ולא 

ו תהיה לו כל טענה ו/א
דרישה ו/או תביעה ו/או 

זכות כלפי הרשות ו/או כל 
 מי מטעמה בקשר לכך".

כמו כן בסיפא של הסעיף  .2
השוכרת להוסיף: "

 קובלמ .1

 

 

 

 

 חלק ראשון מקובל.  .2
השוכרת מתחייבת להודיע 

בכתב לספק הדלק על סיום 



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

מתחייבת להודיע בכתב 
לספק הדלק על סיום 

תקופת השכירות של כל 
אחת מהמכוניות 

המושכרות וכן לפרק 
בעצמה את הדלקן בטרם 

החזרת המכונית המושכרת 
למשכירה עם תום תקופת 

השכירות מכל סיבה שהיא, 
מבלי לגרוע מחובתה להשיב 

את המכונית המושכרת 
לידי המשכירה במצב טוב 

א עמדה השוכרת . לותקין
בהתחייבויותיה כאמור, 

המשכירה תהא פטורה מכל 
חבות, לא תהיה לשוכרת כל 

טענה ו/או דרישה ו/או 
תביעה כנגד המשכירה 

כתוצאה מכך ועל השוכרת 
יהא לשפות את המשכירה 

בגין כל דרישה ו/או תביעה 
מצד שלישי כלשהו הנובעת 

מאי פירוק הדלקן על ידי 
 "השוכרת כאמור לעיל.

תקופת השכירות של כל 
אחת מהמכוניות 

. חלק שני לא המושכרות
מקובל, פרוק הדלקן או 
 נטרולו באחריות הזוכה.

 

 

 

 

 

נבקש להבהיר שהפיקדון יעמוד  3.2.4  20
חודשי דמי שכירות  3בסך של 

 לרכב.

יף להוסיף: בסיפא של הסע
"יובהר כי דמי השכירות מראש 
אינם כוללים את החלק היחסי 

בביטוח החובה של המכונית 
המושכרת ואגרת הרישוי בגין 
חודשים אלה, אשר ישולמו על 
ידי השוכרת בתחילת כל אחד 
מחודשי השכירות האחרונים 

 ".כאמור

אפשרי בהתאם למפורט בהסכם 
 ההתקשרות שייחתם עם הזוכה.



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

נבקש להבהיר שמסירת  3.2.5  21
המכוניות יהיו בכפוף למלאי 

היבואן, במידה ולא יהיו 
המכוניות מוכנות ו/או במלאי 

היבואן, באפשרות השוכרת לקבל 
 רכב גישור בתשלום.

לאחר המילה "יהיה" יש להוסיף 
על ידי היבואן,  םעם שחרור "

ולאחר שתושלם התקנת 
ם, ככל המתקונים והאביזרים בה

 הניתן,"

+ 

יפא של הסעיף להוסיף: בס
אולם בכל מקרה לא תהא "
ה אחראית לאיחור מציעה

שעילתו  רכביםבמסירת ה
 "ביבואן.

מקובל ובלבד שרכב הגישור יהיה 
רכב פרטי מאותה רמה או רמה 

או  2015גבוהה יותר ומשנתון 
מאוחר יותר. במקרה זה תקופת 

ההשכרה תחל ממועד מסירת 
 רכב הגישור.

 

וסיף " ובהתאם להסכם נבקש לה 3.2.6   22
 שייחתם בין הצדדים".

  מקובל 

נבקש למחוק את המילים "מסוג  3.2.7  23
פרטי מאותה רמת רכב או ברמה 

גבוהה יותר" ובמקומן לרשום 
 "דומה"

לחילופין לאחר המילים: "או 
ברמה גבוהה יותר" יש להוסיף ", 

 כמפורט בהסכם".

נבקש להאריך את מועד אספקת 
 .17:00עה הרכב החלופי עד לש

 לא מקובל.

נבקש להבהיר שתשלום נוסף  3.2.8  24
יהיה בכפוף להסכם ליסינג 

שיחתם )לדוגמא השתתפות 

 מקובל



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

עצמית בגין נזקים, נסיעות 
 בכבישי אגרה, וכדומה (.

נבקש שהארכת ההצעה תהא  6.2  25
 כפופה גם לאישור המציעה.

 מקובל

נבקש למחוק את המילים: "הכל  6.4  26
ל דעתה הבלעדי לפי שיקו –

והמוחלט של הרשות ומבלי 
 שתהא עליה חובת הנמקה"

שיקול הדעת הבלעדי של הרשות 
נותר בעינו. החלטה שכזו תהיה 

 מנומקת.

נבקש למחוק את המילים  .1 6.7  27
 "בכל עת".

נבקש להבהיר ששינוים  .2
יעשו טרם חתימת הזוכה על 

 הסכם הליסינג.

כמו כן הזוכה יהא רשאי  .3
השינוי לבטל הצעתו ככל ו

 הינו אינו סביר לדעתו.

 המילים בכל עת לא ימחקו. .1

 מקובל .2

 מקובל .3

 

מבקשים הבהרה לגבי "תעודת  6.10.5  28
האגד"  האם הכוונה לתעודת 

התאגדות? בנוסף "מאושרת ע"י 
 האם הכוונה  –עו"ד" 

 לחותמת נאמן למקור?

 כן

נבקש למחוק את אי חובת  7.6  29
 ההנמקה.

 לא מקובל

וכה לא יהא חייב נבקש שהז 7.7  30
 לשפר את הצעתו לאחר הזכייה.

הזוכה לא חייב לשפר את הצעתו 
אולם במקרה כזה רשאית 

הרשות לא להתקשר אתו או 
לבטל את זכייתו במכרז כמפורט 

  7.7בסעיף 



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

נבקש למחוק את המשפט  8.7  31
 האחרון בסעיף.

 לא מקובל

נבקש שפסילת הצעה תעשה  8.8  32
יעה בכתב ולאחר שניתנה למצ

 הזדמנות לתיקון.

פסילת ההצעה תעשה לאחר 
שנמסרה הודעה למציע וניתנה 

 הזדמנות לתיקון.

 נבקש למחוק את הסעיף. 8.9  33

לחילופין וככל שבקשה זו לא 
תתקבל נבקש להבהיר שהאמור 

יחול רק אם קביעות הרשות יהיו 
 הגיוניות, מידתיות וסבירות.

 לא מקובל

תבקש נבקש להבהיר שככל ו 10.5  34
הרשות לסיים את ההסכם טרם 
תום תקופת ההתקשרות תישא 

היא במלוא עלות הנזקים שנגרמו 
למציעה ובכפוף להסכם שיחתם 

 על ידי הצדדים.

 בכפוף להסכם.

נבקש להבהיר שסעיף זה יחול  11.4  35
לפני חתימת המציע על הסכם 

 הליסינג.

 מקובל

נבקש להבהיר שהמציע תהא  12.1  36
רק המידע  מחויבת למסור

 הקשור במכרז זה.

 מקובל

נבקש שביטול הסכם יהא רק  12.2  37
לאחר שניתנה הזדמנות למציע 
לטעון טענותיו ו/או לתקן את 

 הטעות.

ביטול הסכם יהא רק לאחר 
שניתנה הזדמנות למציע לטעון 

 טענותיו

נבקש להפוך את הסעיפים  13  38
 להדדיים.

 מקובל

המילים בשורה האחרונה, לאחר  13.1  39
" המחויב בגילוי" להוסיף "ו/או 

 הניתן לגלוי".

 מקובל

 



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

+ 

רט בסיפא הסעיף להוסיף: "ופ
לשימוש המותר לצורך מתן 

עפ"י מכרז זה והסכם השירותים 
או שימוש אחר השכירות 

מראש  י הרשותהמאושר על יד
 ."ובכתב

 

 

בסיפא של הסעיף להוסיף:  13.2  40
אם וככל שיידרש, "יובהר כי 

רשאי לגלות את  אהי המציע
המידע האישי אך ורק לאותם 

נושאי משרה ו/או עובדים ו/או 
נציגים ו/או יועצים שלו, אשר 

חייבים לדעת אותו לצורך 
תפקידיהם בקשר עם ביצוע 

, מתן השירותיםההסכם ולצורך 
ובלבד שהם חבים בחובת סודיות 

    "לגבי המידע האישי האמור.

 מקובל

בית המשפט  נבקש להוסיף את 15  41
 בראשון לציון.

 לא מקובל

     

להוסיף להצעה דגם נוסף נבקש  1..1  42
שברולט קרוז  מקביל לאלנטרה

 .טורבו אוטומט החדשה 1.4

 לא מקובל

התקנת התקני נבקש להבהיר  1.1  43
הדלק נעשים במגרשי הזוכה על 

 .חשבון הרשות

 לא מקובל

נבקש להבהיר הזוכה תהיה  1.1  44
אחראית על התקנת התקני 

תדלוק רק טרם מסירת רכב 
ללקוח ולא להחלפתם במהלך 

 התקופה.

 מקובל



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

להבהיר תקופת נבקש  1.2  45
לאחר סיום ההתקשרות תסתיים 

החודשים מרגע קבלת הרכב  36
האחרון, כלומר בתום תקפות 

ההתקשרות של כל אחד 
  מהרכבים

לא מקובל, הסכם ההתקשרות 
תקף ממועד מסירת הרכב או 

רכב גישור ולא יאוחר מיום 
01/03/2017 

לא מצורף מפרט טכני, נשמח  3  46
 לראותו.

מפרט הרכב בהתאם לדגם שצוין 
המתבקשות כפי  ובתוספות

 שפורטו במכרז

חישוב הק"מ נבקש להבהיר  3.2.2  4847
יעשה בפול בין כל הרכבים 

שיסיימו עסקה באותה שנה 
 קאלינדרית.

 מקובל

התקנת התקני נבקש להבהיר - 3.2.3  48
הדלק נעשים במגרשי הזוכה על 

 .חשבון הרשות

נבקש להבהיר הזוכה תהיה  -
אחראית על התקנת התקני 

תדלוק רק טרם מסירת רכב 
ללקוח ולא להחלפתם במהלך 

 התקופה.

נבקש להבהיר פירוק ההתקנים -
 וביטולם יעשה ע"י הרשות.

 נענה בסעיף קודם,

נבקש להבהיר ביטוח מקיף יעשה  3.2.6  49
 י.בדרך ביטוח עצמ

נבקש להבהיר ביטוח חובה -
ומקיף בכפוף לתשלום השתתפות 
 עצמית לנזק/ לתאונה ע"י הרשות

לנזקים המכוסים בביטוח 
כמפורט בהסכם שיחתם בין 

 הצדדים

 מקובל



 תשובת הרשות פרוט השאלה מספר ושם הסעיף כותרת הסעיף מספר 

להוסיף את המילים: מלבד נבקש  3.2.8  50
חיובי נזקים )השתתפות עצמית( 
חריגת ק"מ, ועלויות נוספות כפי 

שיפורטו בהסכם שיחתם ע"י 
 דדיםהצ

נבקש להבהיר המחירים צמודים 
למדד, במקרה שהמדד ירד מחיר 

הבסיס שמצויין בהצעה לא 
 יפחת.

 מקובל

זמן אספקת נבקש לשנות את  3.2.7  51
 17:00 הרכב החליפי ל

 לא מקובל

נבקש הסבר האם נעשו תיקונים  5.6  52
ומכרז קודם? איכן ניתן לצפות 

 בהם?

 יםכלקחנעשו מספר תיקונים 
. אין מסמך ממכרז קודםוהערות 

השוואה מוסדר שפורסם ע"י 
 הרשות לעניין זה.

 

 

 

 

 

 


