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 תשובת המכללה בקשה/שאלה  סעיף עמ

23 7.4 
₪   ₪120000 ..  כי כל מחירי הרכבים יותר  2500השתתפות העצמית 

 וזה אמור להפחית תמחור הליסינג  החודשי 

אין שינוי במסמכי הבקשה לא מקובלת. 

 המכרז.

24 8.6 
צריך תשלומים כולל מע"מ .. ולא   3יש לשלם מקדמה בשווי של 

 שום בטחונות אחרות

אין שינוי במסמכי הבקשה לא מקובלת. 

 המכרז.

 אג על כל ק"מ נוסף + מע"מ  0.32אבקש לעלות את חריגת ק"מ ל  8.8.3 24
אין שינוי במסמכי הבקשה לא מקובלת. 

 המכרז.

25 9.1 
₪ + מע"מ  1000בעת החזרת הרכב יש לשלם על כל מוקד סכום של 

 או לפי הערכת שמאי שמקובל עליכם וזה לפי החלטתכם  
 הבקשה לא מקובלת

 אג' + מעמ 12יעודכן ל הבקשה לא מקובלת.  אג + מע"מ  0.32חיוב על כל ק"מ נוסף   9.2.4 25

26 10 
בתוך שלולית מים או ביטוח : מרכב תחתון לא מבוטח + נסיעה 

כניסה לתוך מאגר מים שיגרום נזק לרכב לא מכוסה ע"י הביטוח 
 ולא ע"י חברת הליסינג . 

אין שינוי במסמכי הבקשה לא מקובלת. 

 המכרז.

 (2סעיף  8ראה התייחסות מאה )עמ'  האם אפשר להציע הצעות לדגמים אחרים 11.6 7

5 6.9 
ההצמדה יהיה המדד הידוע מדד הבסיס לעניין  -נבקש להבהיר

 במועד החתימה על הזמנת הרכב.
 הבקשה מקובלת.

21 5.1 

חודשים עבור   36תקופת חכירת כלי הרכב תהיה לפרק זמן של 
חודשים  24 -ק"מ בשנה ו 30,000רכבים עם נסועה ממוצעת של 

 ק"מ בשנה.  45,000לרכבים עם נסועה ממוצעת של  
חודשים עם נסועה  24מסלול של נבקש להבהיר כי לא נוכל להציע 

 ק"מ בשנה  45,000של 

חודש נועד רק לרכבים אשר  24מסלול 

אק"מ ומטרתו  45נסועתם הממוצעת הינה כ 

לסייע לספק הליסינג במכירת הרכב. ניתן 

חודש לפי נסועה של   36מבחינתנו להציע גם ל  

 אק"מ לשנה בממוצע.  45

8 2 

פל גרנד לנד כדוגמת נבקש להציע הצעה על רכב אחר במקום או
 1.6או קיה ספורטאג' דיזל  1.5סקודה קארוק 

 אינו משווק לציי רכב -טויוטה קורולה דגם אקסייט 
 אינו קייים -פס ייצור לרכב זה הופסק  -יונדאי סונטה 

האם ניתן להציע רכב אחר במקום? כדוגמת  -סיטרואן גרנד ספייר 
 מיצובישי אאוטלנדר או רנו גרנד סניק

להציע במקום אופל גרנדלנד את ניתן 

 1.6הספורטג' דיזל 

את  לסיטרואן גרנד ספיירבנוסף ניתן להציע 

 מקומות. 7דיזל  XTRAIL 1.7ניסן 

 א מקובלות.ת לכל שאר הבקשו

 הבקשה מקובלת ימים קלנדריים 28נבקש לתקן ל  2.1.3 15

19 
3.5.6.

1 
 4תוך   -שעות מרגע הקריאה. מחוץ לעיר  3תוך  -נבקש לשנות בעיר 

 שעות מרגע הקריאה

ומחוץ לעיר בעיר : הבאיםהזמנים  םמאושרי

  4עד    –ואזור רמה"ג  דרומה מב"ש    שעות.  3  –

 שעות. 

21 5.3.2 
 24החזרה לפני תום תקופת השירות רכב שהוזמן לתקופה של 

 חודשים 
 לא נוכל להציע מסלול זה  -לא רלוונטי 

חודש נועד רק לרכבים אשר  24מסלול 

אק"מ ומטרתו  45נסועתם הממוצעת הינה כ 

לסייע לספק הליסינג במכירת הרכב. אם 

, ניתן 3X45000החלטתם להגיש לפי 

 להתעלם מסעיף זה. 

21 
5.3.2.

1 

 חודשי חכירה  2הרכב ברשות המכללה עד שנה: 
נבקש לשנות פיצוי מוסכם על החזרה מוקדמת לרכבים שהוזמנו 

חודשים, משמע  36חודשים יהיה בדומה לעסקה של  24לתקופה של 
   3,2,1פיצוי מוסכם של 

 ראה תשובה שאלה קודמת.

22 
5.3.2.

2 
 כנ"ל  כנ"ל 

 סעיף זה מבוטל סעיף לא מקובל 5.4 22
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23 7.4 
₪ + מע"מ )לא כולל   1,000נבקש לשנות דמי השתתפות עצמית ע"ס 

 מע"מ(
 הבקשה מקובלת

24 8.1 

מדד הבסיס לעניין ההצמדה יהיה המדד הידוע  -נבקש להבהיר
 במועד החתימה על הזמנת הרכב.

חיובי . המחיר יוצמד למדד  ההבהרה מקובלת

מדד ובכל מקרה לא יפחת מ שליליאו 

 הבסיס.

 הבקשה מקובלת מע"מ(אג' + מע"מ )לא כולל  12נבקש לשנות סך  8.8.3 24

25 9.2.3 

אין שינוי בנוסח המכרז. יובהר כי חישוב  סעיף זה לא מקובל

חריגת ק"מ יבוצע בסוף תקופת החכירה 

 לכלל הרכבים המוחזרים באותו החציון. 

26 10.2 
נבקש לחדד כי חברתנו עורכת ביטוח במתוכנת של "ביטוח עצמי" 

 התואמת את תנאי הביטוח המקיף 
 ההבהרה מקובלת

26 10.2 
סעיף זה לא מקובל. אין אנו אחראים לפצות את הנהג אם למשל 

 רכוש שלו ייגנב מתוך הרכב או יינזק בתאונה
 הבקשה מקובלת

 


