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  -81/3הזמנה להציע הצעות להספקת שירותי השכרת רכב בשיטת ליסינג טיפולי 
 1הודעת הבהרה מספר 

 
 1שאלות ספק 

 
 'מס

 שאלה
 פרק

 במסמכי
 המכרז

 'מס 'עמ
 סעיף 

 ות החברהתשוב שאלת הספק

תיאור  1
 השירותים  

תנאי 
ההתקשרות 

עם 
הספקים 

 הזוכים 

מיהיה"תשלוםבגיןחריגתק ב .11 2
00%אגורותאךמעל1100לפי

11.0מתעמודלפי"חריגתק
1אגורות

אין מדובר בשאלה אלא 
בבקשה לשינוי תנאי בהסכם 

בהתאם לסעיף . ההתקשרות
בכל מקרה של  -למכרז . יט 11

אי התאמה בין הסכם הספק 
או נספח 8לאמור במכרז זה ו

יגבר האמור במכרז ', ה
המועצה לא .  'ובנספח ה

תשנה את תנאי ההתקשרות 
' המוגדרים במכרז ובנספח ה

 .          למכרז


נבקשלדעתאתממוצענסועת ב 11 2  
וכמהכלי?מנכוןלהיום"הק

1מ"ק01111רכבחורגיםמעל

מ "ק 30,111 -ממוצע נסועה כ
רכבים נוסעים מעל  11. לשנה

 מ לשנה"ק 01,111

ישלשנותאתסכוםהשתתפות ג  11 2  
מ"לפנימע₪0211עצמיתל

לפני001%חדש/ולנהגצעיר1
1מ"מע

 1' ראה תשובה לשאלה מס

השבהלקדמותבהחזרתרכב ג   11   
2011ישלשנותאתהסכוםל

מלאכוללתאונות"לפנימע₪
שלאדווחובזמןאמתולא

מפתחות?כוללחוסריםכגון
"1טסותכו/

 1' ראה תשובה לשאלה מס

דמיטיפולבהסבתדוחות ד  11   
נבקשלהורידאתהמילים,
ולשנות"לחודש₪01הסכום"

מ"לפנימע₪20לסכוםשל
1לדוח

 1' ראה תשובה לשאלה מס

  



 

 

 

 

 

נספח א  
טופס 

הגשת 
 –הצעה 
פרטי 

 ההצעה 

לחברותהיבואןישלכולדגם ג  5 9
מספררמותגימורעםמחיר
מחירוניםשוניםלכןעלמנת

הצעותמחירלפיהדגמיםלתת
ושתוכלו/שאתםרוצים

להשוותמולהספקיםהאחרים
ישבבקשהלצייןאתרמת

מחירמחירוןלרכב/הגימור
1המבוקש

דרישות המינימום מוגדרות 
למכרז ולנספח . יב 11בסעיף 

הספק יספק את  -למכרז ' ה
הרכבים בהתאם למפרט 

לרבות מערכת התראה )היבואן 
, (איי או דומיהכגון מוביל)

חיישן רברס והרמת חלונות 
 (. חשמליים

 
נספח ה  

תוספת 
להסכם 
 ליסינג 

סעיף   15
 ט 

"נבקשלהוסיףאתהמילים
במידהוההזמנהשולמהליבואן
לאיהיהניתןלבטלאתההזמנה
ללאתשלוםבגובהשלשלושה

חודשישכירות

 1' ראה תשובה לשאלה מס

סעיף   15 נספח ה    2
 ט  

20יוםל20נבקשלשנותאת
ימיעבודהובתנאישהרכבנמצא

רכבשאינובמלאי,במלאייבואן
יהיהניתןלקבלרכבגישור

מאותהקטגוריהאשריחולו
עליואתאותםתנאיםשל

1העסקה

 1' ראה תשובה לשאלה מס

קנסות  3
 יציאה 

סעיף  15
 יא 

קנסותיציאהככולהנוגע
הרכביםבשנהלהחזרת

האחרונהנבקשללאיוצאמן
הכללקנסבגובהגדמישכירות

שלחודשאחד

 1' ראה תשובה לשאלה מס

סעיף    
 יא 

בהתייחסרכביםשמחיר
מיהיהמעל"המחירוןכוללמע

גובההקנסותיעמדו₪0.0111
:לפי

בשנתשכירותהראשונה
0להחזרתרכביעמודהקנסל

1תשלומישכירות
בשנתשכירותהשנייהלהחזרת

תשלומי3הרכבהקנסיהיהעל
1שכירות

בשנתהשכירותהשלישית
תשלומים2הקנסיעמודעל

 1' ראה תשובה לשאלה מס

תיקונים  0
וטיפולים 

 בכלי הרכב 

ישלצייןכיטיפוליםהשוטפים  
בכליהרכביכללואםיהיהצורך

החלפהשלארבעהצמיגים,בכך
עלות1אחדלכולהיותרומצבר

החלפתצמיגינוסףאומצבר
נוסףמעברלאמורלעילתחול

1עלהשוכר

 1' ראה תשובה לשאלה מס

  



 

 

 

 

 

הטיפוליםהשוטפיםאינם    5
1כולליםתקרים

 1' ראה תשובה לשאלה מס

נבקש  
להוסיף 

נספח 
 ביטוחי 

תנאי  
 פוליסה

אינם,כליהרכבכי,מובהר
מבוטחיםבביטוחמקיףעלי
דיחברתביטוחאלאבשיטת

בכפוףוזאת,"ביטוחעצמי"
והחריגים,להוראותכלדין

המפורטיםבפוליסההתקנית
עלפיתקנותהפיקוחעלעסקי

תנאיחוזהלביטוח)ביטוח
.082-ו"תשמ,(רכבפרטי

,("הפוליסה התקנית":להלן)
1לעתכולםכפישיתוקנומעת



  1' ראה תשובה לשאלה מס

הפרת    
הסכם 
 ביטוחי

השוכרמתחייבלמלאאחר
לרבותבאופן,תנאיהפוליסות

שיהאכיסויביטוחילכל
לאלהפראתתנאי,אירוע

ולשמורעלכל,הפוליסות
המגבלותהחלותעלפי

לרבותלוודא,הפוליסה
הפעלתכלאמצעיהמיגון

והחזקת,הקיימיםבכליהרכב
מפתחותכליהרכבבמקום
בטוחמחוץלכליהרכבבעת

1שכליהרכבאינובשימוש
אםהשוכריעשהמעשה

כלשהואושיימנעמעשיית
אשריגרוםלביטול,מעשה

אולכך/הפוליסותהאמורותו
שחברתהביטוחלאתשלם
כדיןבגיןנזקיםאשרנגרמו

אולצד/אולרכושו/לגוףו
יכלישלישיכלשהועליד

יהאהשוכרבלבד,הרכב
והוא,אחראילכלנזקכאמור

מתחייבלשפותאתהמשכירה
או/בגיןכלנזקמוכחשנגרםו

בגיןכלתשלוםשתשלםלפי
חוותדעתשלשמאימקצועי



 1' ראה תשובה לשאלה מס

  



 

 

 

 

 

נזקים    
שאינם 

 מכוסים 

כיהמשכירהלאתהא,מובהר
אחראיתלנזקכלשהואשר

אולכלאדם/ייגרםלשוכרו
אולרכושבמשךתקופת/ו

השכירותשלאבאשמת
והשוכריהיה,המשכירה

אחראילנזקיםאלהעלפי
1פוליסתביטוחתקנית

,אחריותהשוכרכאמורתה
צדשלישי,המשכירהכלפי

והשוכר,אוכלצדאחר/ו
מתחייבלשפותאתהמשכירה

אוהוצאה/בגיןכלנזקו
בהפרתשייגרמועק

1התחייבותוזו


לאיכסונזקלמרכבהתחתון
אלאבמצבשל,שלכליהרכב

תאונהובהתאםלתנאי
אונזקלצמיגים/הפוליסותו

אואובדןשל/אוגניבהו/ו
של,מסוגכלשהו,חפצים

השוכראושלאדםאחר
כלשהושיושארובכליהרכב

אואובדןאונזקלאביזרים/ו
יכלשהםאשריותקנובכל

;הרכבלאחרמועדהמסירה
ישאבאחריות,לבדו,השוכר

לכלנזקשייגרםכמפורט
 1קזה"בס




 1' ראה תשובה לשאלה מס

חפצים    
 אישיים

של"הכיסויויתור"כי,מובהר
חפצים על חל אינו הרכב כלי
מכלסוגשלהשוכראושלכל

לרבותומבלילגרוע,אדםאחר
לעיל האמור ,מכלליות

מזומנים אישיים, ,חפצים
שטרות מסמכים, ,תכשיטים,

שיהיו ערך וניירות סחורות
הרכב בכלי יהיו, לא

 .באחריותהשלהמשכירה

 1' ראה תשובה לשאלה מס

  



 

 

 

 

 

נבקש  
להוסיף 

סעיף 
 תשלומים

 תשלומים  
השוכרישלםלחברהאתדמי

,השכירותמידיחודש
במולאםבמועדםכמפורט

1בטופסההזמנה
התשלומיםישולמובהוראת

בכל,למשכירהרקבעשתימס
1לחודש00


תשלומיםחריגים
השתתפותעצמית/קנסות)

ישולמובשוטףפלוס(וכדומה
החלמיוםהוצאת31

1החשבונית

 1' ראה תשובה לשאלה מס

נבקש  
להוסיף 

סעיף 
שימוש "

 "ברכב

השימושבכליהרכבלמטרות  
,אועסקיותבלבד/פרטיותו

,באופןהמתאיםלסוגהרכב
,בהתאםלהוראותהדין

1היבואןופוליסתהביטוח


השוכרלאיחליףבכליהרכב
אויבצעשינויים/חלקיםו

או/בגוףכליהרכבאובמנועו
אויחליף/יכניסבושינוויםו
אויוסיף/אתמנעוליהדלתו

אביזריםשישבהםכדלנות
אתצורתוהחיצוניתשלהרכב

כגוןחוריםאו)מיתאוהפני
(1הלחמות

השוכרלאישתמשברכב
למטרות,לגרירהאודחיפה

לא1תחרותאולהוראתנהיגה
לא,יסיעברכבנוסעיםבשכר
יסיעברכבנוסעיםמעבר

למורשהעלפידיןולאיעמיס
עלכליהרכבמטעןמעבר

1למורשהבדין


השוכרישתמשברכבבשטחי
ובלבד,מדינתישראלבלבד

שאיןמניעהאואיסורקבועים
אוזמנייםשלרשות/ו

מוסמכתלהכנסלשטחים
לאישתמשברכבאו1אלה

יוציאואלמחוץלגבולות
מדינתישראלולאישתמש
ברכבאויוציאםאלשטחי

1הרשותהפלסטינאית

 1' ראה תשובה לשאלה מס

 
  



 

 

 
 
 

 2שאלות ספק 
 

 הבהרה/שאלה 'סע

ראה תשובה לשאלה   .התקשרות נוספת תוארך רק לאחר אישור הספקנבקש שכל תקופת  7
 .לעיל 1של ספק  1' מס

מובהר שחתימה על הסכם החכירה של הספק אשר יצורף להצעת המחיר ואשר יותאם  8
 1של ספק  1' ראה תשובה לשאלה מס. להצעה הינו חלק מהותי מהסכמי המכרז הסופיים

 .לעיל

 נכון .מ"הסכומים הרשומים יש להוסיף מעיש לעדכן שעל כל  01

 .מנהג וותיק 01%השתתפות עצמית גבוהה ב : חדש /נהג צעיר 'ג 01
ראה  .השתתפויות ולא כולל חוסרים עליהם תחויב המועצה בנוסף 3השבה לקדמות עד 
 .לעיל 1של ספק  1' תשובה לשאלה מס

ראה תשובה  .שבמלאי זמין בישראל ימי עסקים רק לרכבים 10ניתן להתחייב לאספקה תוך  'ט 01
 .לעיל 1של ספק  1' לשאלה מס

 .ימים לפני החזרת כל רכב 31יש לספק הודעה מוקדמת של : קנסות יציאה  'יא 01
 .חודש בשלישית, חודשיים בשניה, חודשי חכירה בשנה הראשונה 3: קנסות היציאה 

ראה תשובה לשאלה  .גבוהים יותרלרכבי יוקרה או רכבים ייחודיים וטנדרים קנסות יציאה 
 .לעיל 1של ספק  1' מס

באשר . נוסיף חיישני רוורס וחלונות חשמל. הרכבים מסופקים עם מפרט היבואן הבסיסי 'יב 01
המחיר  .יש רכבים המגיעים ללא ואז כרוך בתוספת תשלום -למוביליי בהתאם לדגם שתבחרו

 'יב 11ל המפרט כפי שמפורט בסעיף כולל כ

 .לעיל 1של ספק  1' ראה תשובה לשאלה מס .תנאי אשראי ייבדקו בהמשך 'יג 01

' ראה תשובה לשאלה מס .אנו מספקים כיסוי כשל ביטוח מקיף אבל לא רוכשים פוליסת מקיף 'יד 01
 .לעיל 1של ספק  1

 1' ראה תשובה לשאלה מס .הרכב החלופי ברמה דומה ככל הניתן. 07:11יש לתקן לשעה  'טו 01
 .לעיל 1ספק של 

במידה ויעלו אזי ההחזר . יום ובלבד שמחירוני הרכב לא ישתנו 01ההצעה תהיה תקפה ל  01
 .לעיל 1של ספק  1' ראה תשובה לשאלה מס .החודשי יעלה בהתאם

 
 

 3שאלות ספק 
 

מס׳  מסמך
 הבהרות נוספות8 הערות  בקשת הפונה סעיף 

מסמך
ההזמנה

יחויב2 לא הספק כי להבהיר נבקש
בתשלוםמיסיםשעלפידיןחליםעל

1משתמשברכב

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

את8 הסעיף בסוף להוסיף נבקש
בהסכם לאמור ״ובכפוף המילים

״1ההתקשרות

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

  



 

 

 

 

 

נבקשלהבהירכיאםמסיבהכלשהיב01
חישוב את יערוך לא הזוכה

לשנה אחת הקילומטרים יהא, לא
בכךכדילמנועממנולבצעחישובזה
כדי בכך יהיה ולא אחר מועד בכל
חריגת דמי לקבל מזכויותיו לגרוע
להוראות בהתאם קילומטרים

1הסכםזה
הק מכסת את לשנות ל"נבקש -מ

1מ"מע+₪1102

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.ללעי

אשרב01 רכב כלי כי להבהיר נבקש
ב מממוצע21%-יחרגו ומעלה

הקילומטריםהשנתילאיכללובפול
1כליהרכב

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

ההשתתפותג01 דמי את להגדיל נבקש
 לסך ש״ח0,211העצמית מ"מע+

המקסימלי החיוב לואת בהחזרה
בהתאמה)שתיהשתתפויותעצמיות

בסעיף המופיע לפי מע״מ( בתוספת
1כחוק

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

זהג01 בסעיף האמור כי נבקשלהבהיר
ברכב והשימוש במקרה יחול לא
הסכם להוראות בניגוד נעשה

הזוכה הספק עם ההתקשרות וכן,
לאיחולעלנזקיםלגג לצמיגיםאו,

TPMS -לרבותתקריםו)לאביזרים
אוויר) לחץ חיישן למרכב(( או

ו שלהרכב /התחתון חוסריםשלאו
שנמסרו כפי הרכב מכלי אביזרים

1למועצה

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

ד01 כי להבהיר 01נבקש ₪ מ"מע+
פר ולא אחת הסבה עבור מחייבים

1חודשכפישכתוב

 1של ספק 1' תשובה לשאלה מס ראה
.לעיל

נבקשלשנותאתתוספתעבורהנהגה01
חדשמתשלוםחודשילתשלום/צעיר

בגלל קבע הוראת דרך פעמי חד
מחשובית תמיכה בעיית כלומר1

 חדשייגבהסכוםשל נהג 811עבור
₪1001ועבורנהגצעירסכוםשל₪

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

כמאושרתו01 תיחשב הזמנה כי נבקש
רקלאחרשטופסההזמנהיאושרעל

1ידיהספק

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

  



 

 

 

 

 

אתח01 למחוק נבקש הראשונה בשורה
השכירות״ ״מחירי המילים
לכתוב״כלהתשלומיםעל ובמקומן

1פימכרזזהוהסכםההתקשרות״
המילה לאחר הראשונה בשורה
נבקשלהוסיףאתהמילים ״כאשר״

התשלומים כל ״עבור דמי, למעט
השכירות המדד, הוא הבסיס מדד

הסכם על החתימה במועד הידוע
״,ההתקשרותועבורדמיהשכירות

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

אתח01 להוסיף נבקש הסעיף בסוף
פי על התשלומים ״לכל המילים
ההתקשרות והסכם זה מכרז

1יתווסףמע״מכחוקבכפוףלדין״

נכון

המילהט01 במקום הראשונה בשורה
המילים את לכתוב נבקש ״יום״

1״ימיעבודה״
השנייה בשורה המילה, במקום

המילים את לכתוב נבקש ״יום״
1״ימיעבודה״

30-לשנותאתימיהאספקהלנבקש
1ימיעבודה

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

נבקשט01 הראשונה השורה בסוף
להוסיףאתהמילים״ ובלבדשכלי,
1הרכבבמלאיהספק״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

אתט01 למחוק נבקש הרביעית בשורה
״ המילים זכות״, מכל לגרוע מבלי

1ט01ועדסוףסעיף

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

״ככלט01 להוסיף נבקש הסעיף בסוף
שהרכבאינובמלאיאזייעדכןהספק
והמועצה בהתאם המועצה את
תחליטאםברצונהלהמשיךבביצוע
ההזמנה למועד בהתאם ההזמנה

״1המשוערשיצייןהספק

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

אתיא01 למחוק נבקש השלישית בשורה
החודשיםהאחרונים״.-המילים״ב

1יא01ועדסוףסעיף

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

הרכביםיב01 עוד כל להוסיף נבקש
1מגיעיםכךבהתאםלמפרטהרכב

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

מקרהיג01 בכל כי להבהיר בונבקש
כאמור הבטוחה את יחלט ,הספק

תידרשהמועצהלהשליםאתסכומה
1ימיםמדרישתהספק7תוך

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

בשורההראשונהיד01 נבקשלמחוקאת,
1״,״ועד״כלמגבלה,המילים״שהיא

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

  



 

 

 

 

 

נבקשלהבהירכיהספקאינומבטחיד01
מקיף בביטוח הרכב כלי את אלא,

1ב״ביטוחעצמי״בלבד

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

הטיפוליםיד01 כי להבהיר ,נבקש
ככלשהם,התיקוניםואחזקתהרכב

הספק באחריות בהתאם, יבוצעו
1להוראותיצרןהרכב

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

הספקיד01 אחריות כי להבהיר נבקש
ל באשר רק נזק/קלקול/פגםהיא

ובמתקניוהנדרשיםובאביזרי,ברכב
ו סביר פגםביצור/בשלבלאי אואו

ברכב וסביר רגיל שימוש ,עקב
ובמתקניו ובהתאםבאביזריו

זה הסכם השימושלהוראות ותנאי
אביזריםהמפורטיםבולמעטתיקון

 ברכב שהותקנו ידיומתקנים על
1המועצהאומימטעמה

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

יהיהיד01 לא הספק כי להבהיר נבקש
ב לתיקונים חיישן)TPMS-אחראי

1וכיווןפרונט(לחץאוויר

 לא מקובל

המילהטו01 לאחר הראשונה בשורה
המילים את להוסיף נבקש ״רישוי״

״ובהתאםלהוראותמכרזזה״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

וטו01 המועצה על כי להבהיר או/נבקש
מימטעמהלתאםעםהספקלפחות
התיקון מראשאת אחד עבודה יום

ו/ו הטיפול מבחני/או ביצוע או
1רישוי

 המועצהנבקש על כי להבהיר
להעמידלרשותהספקאתהרכבעד

1בבוקרשלאותויום18:11השעה

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

אתטז01 להוסיף נבקש הסעיף בסוף
המילים״כלהאמורלעילהינולמעט
ובהסכם זה במכרז כמפורט

1ההתקשרות״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

״שאינו.3 המילים את למחוק נבקש
1או״/אואינומדויקו/נכוןו

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

הרביעית01 בשורה למחוק, נבקש
המילים ועד הסר״ ״למען מהמילה

1״פרשנותהשלהמועצה״
לחילופין השישית, בשורה לאחר,

להוסיף נבקש ״פרשנותה״ המילה
1אתהמילה״הסבירה״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

  



 

 

 

 

 

נספח
:א׳

טופס
הגשת
הצעה

אנאהבהירוופרטומהםדגמיג0
הרכביםאשרצפוייםלהיות

1מוזמניםעלידיהמועצה
 היבואן מחירי את הוסיפו בבקשה

 .המדויק הדגם ואת הרכבים של
 הכוונה האם 3 מאזדה למשל
 ? 2.0למנוע
 נוספים דגמים להוסיף נבקש ,כן כמו
וסובארו איוניק יונדאי :כגון

1אימפרזה

. יב 11דרישות המינימום מוגדרות בסעיף 
הספק יספק  -למכרז ' למכרז ולנספח ה

את הרכבים בהתאם למפרט היבואן 
כגון מובילאיי או )לרבות מערכת התראה )

חיישן רברס והרמת חלונות , (דומיה
 (. חשמליים

 

נספח
:ג׳

אישור
תאגיד

–
אימות
חתימה

את לספק ניתן האם לדעת נבקש
של לוגו על נפרד במסמך האישור

1משרדעורכיהדין

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

המילים0 לאחר הראשונה בשורה
את לכתוב נבקש המציע״ ״בשם

1״,לצורכימכרזזה,המילים״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

נספח
:ד׳

תצהיר
בדבר

שמירה
על

זכויות
עובדים

השמינית בשורה את, למחוק נבקש
״הסכמים מהמילים המלל

״בחוק המילים ועד קיבוציים״ לא,
 מ תפחת לשעה״_____ ש״ח

(100-בשורהה)
יותר רלבנטי זה שטקסט דומה
חוק אשר גופים עם להתקשרויות
חל העבודה בדיני האכיפה הגברת

 )עליהם שירותי שמירהלמשל
נקיון ושירותי נדרש( ואינו

1בהתקשרותעםחברתליסינג
 
 

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

נספח
:ה׳

תוספת
להסכם
הליסינג

נבקשלהבהירכיאםמסיבהכלשהיב0
חישוב את תערוך לא המשכירה

לשנה אחת הקילומטרים יהא, לא
חישוב לבצע ממנה למנוע כדי בכך

אחרולאיהיהבכךכדיזהבכלמועד
חריגת דמי לקבל מזכויותיה לגרוע
להוראות בהתאם קילומטרים

1הסכםזה
1102-נבקשלשנותאתדמיחריגהל

1מ"מע+₪

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

  



 

 

 

 

 

אשרב0 רכב כלי כי להבהיר נבקש
ב מממוצע21%-יחרגו ומעלה

הקילומטריםהשנתילאיכללובפול
1כליהרכב

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

ההשתתפותג0 דמי את להגדיל נבקש
ש״חואתהחיוב0,211העצמיתלסך

שתי ל בהחזרה המקסימלי
 עצמיות לפי)השתתפויות בהתאמה

בסעיף המופיע מע״מ( בתוספת
1כחוק

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

ג0 כי זהנבקשלהבהיר בסעיף האמור
ברכב והשימוש במקרה יחול לא
הסכם להוראות בניגוד נעשה

המשכירה עם ההתקשרות לא, וכן
לגג נזקים על יחול או, לצמיגים

TPMS -לרבותתקריםו)לאביזרים
אוויר) לחץ חיישן למרכב(( או

ו שלהרכב /התחתון חוסריםשלאו
שנמסרו כפי הרכב מכלי אביזרים

1למועצה

 1של ספק 1' ובה לשאלה מסראה תש
.לעיל

כמאושרתו0 תיחשב הזמנה כי נבקש
רקלאחרשטופסההזמנהיאושרעל

1ידיהמשכירה

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

אתח0 למחוק נבקש הראשונה בשורה
השכירות״ ״מחירי המילים
לכתוב״כלהתשלומיםעל ובמקומן

1ההתקשרות״פימכרזזהוהסכם
המילה לאחר הראשונה בשורה
נבקשלהוסיףאתהמילים ״כאשר״

התשלומים כל ״עבור דמי, למעט
השכירות המדד, הוא הבסיס מדד

הסכם על החתימה במועד הידוע
״,ההתקשרותועבורדמיהשכירות

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

המילהט0 במקום הראשונה בשורה
המילים את לכתוב נבקש ״יום״

1״ימיעבודה״
השנייה בשורה המילה, במקום

המילים את לכתוב נבקש ״יום״
1״ימיעבודה״

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

נבקשט0 הראשונה השורה בסוף
להוסיףאתהמילים״ ובלבדשכלי,

1הרכבבמלאיהמשכירה״

 1של ספק 1' תשובה לשאלה מסראה 
.לעיל

  



 

 

 

 

 

אתט0 למחוק נבקש הרביעית בשורה
״ המילים זכות״, מכל לגרוע מבלי

1ט0ועדסוףסעיף

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

״ככל ט0 להוסיף נבקש הסעיף בסוף
שהרכבאינובמלאיאזייעדכןהספק
והמועצה בהתאם המועצה את

ברצונהלהמשיךבביצועתחליטאם
ההזמנה למועד בהתאם ההזמנה

״1המשוערשיצייןהספק

 1של ספק 1' ראה תשובה לשאלה מס
.לעיל

 

 



