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 180022בקשה לקבלת הצעות מחיר  לכלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי מס' הנדון: 


שבנדון,המכוןמתכבדלהשיבכדלקמן:הבל"מבמענהלשאלותההבהרהשהתקבלואצלהמכוןבקשרעם
 

/ בל"מסעיף ב 
 הסכם

 תשובה שאלה

4.2.7בל"מ; .1 ולדבריו02/08/18היום מטעמכם נציג עם הרכבים בדיקת / סיור ערכתי

אנאעדכנו8רכביםלהחלפהובמסמכיהבל"ממופיע7קיימיםרק רכבים.

מהוהרכבהשמיני.

 מס'שלדה דגם מס'

             1  CLUB CAR 86793 

             2  CLUB CAR 196890 

             3  EZGO 2315904 

             4  EZGO 2381980 

             5  EZGO 2844129 

             6  CLUB CAR 8613 

             7  CLUB CAR 517129 

 ? ?  8             

3213447,מס'שלדה2016נרכשבשנת-הרכבהנוסףהינודגםחדש
.עגלהאחוריתלהעברתציוד–נוסעיםכוללנהג2קלאבקאר
















"4.2.10בל"מ; .2 חיוב ללא חלקים האם–החלפת יצרן? אחריות בתקופת האם כוונתכם?
חודשים+אופציה?36בתקופתההתקשרות

הגדרה הינם מכאניים חלקים הגה, חלקי חשמל, חלקי בלמים, : חלקים
פר ממוקדת ולא מהו-כללית לשער ניתן לא ולכן רכיב)מק"ט( או פריט

המחיר?הגדרהזומהווהמכשוללספק.
מערכותחשמל,מכלוליחשמל,–"חלקיחשמל"–לדוגמא ברכבישנהמס'

דלכןלאניתןלתמחר.חוטים,חיישנים,קוניקטוריםועודועו
ממחירמחירוןהיבואןלחלקיםוהחלפיםכמוכןאחוזהנחההמלצתילהעניק

אחוזהנחהעלמשעתוןזהנכוןלזמןעבודהלהחלפתהחלקונכוןלהעניקלכם
עבודה.



חודשים.36–הסעיףמתייחסלתקופתההסכם


מאושר שנתית-לא שירות עלות לתמחר מתבקש הספק זה בסעיף

מתבקשלפרט הספקאינו המרכיביםנשואהסעיף. המורכבתממגוון

אתהרכיביםשיוחלפו)בדומהלתחזוקההניתנתבמסלולהליסינג(.על

אףהאמור,עלמנתלאפשרהצעתכםרשאיהספקלפרטאתהרכיבים

הכלוליםבמסלולזה.
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5.3.4בל"מ; .3 החכרה שירותי מתן לצורך רישיון / היתר להסירנדרש נבקש תפעולית.
.דרישהזו,אשראינהמקובלתבענףהרכבהתפעוליהחשמלי



מאושר

9.1בל"מ; .4
 מחיר להצעת תקופת–תנאים כל למשך בתוקף מכירה" "מסלול ולעניין

–ההסכם הצמדה: או היא:המחירללאשינוי שמחירבקשתי לציין חשוב
יהיה נכון ולכן ועוד יצרן מחירי מיסוי, חליפין, שערי משינוי מושפע הרכב

ממחירהמחירוןשלהיבואןהרשמי.____ הנחה  % להתייחסל


הצעתהמחירתוגשע"פהנספחהקיים,נוסחהסעיףיתוקןע"פהנוסח
הבא:

למעןהסרספק,כלהמחירים)הןבמסלולמכירהוהןבמסלולליסינג(
חודשיםמיוםחתימתההסכם,ללאכלשינויאו12יהיובתוקףלמשך

הצמדה.
 תקופת12לאחר לסיום ועד ההסכם לתקופת הראשונים החודשים

למדד יוצמד המחיר שיהיו(, ככל אופציות מימוש )כולל ההתקשרות
ע לצרכן שנתהמחירים )סיום הקובע החודש של בסיס שער "ב

ההתקשרותהראשונה(ויעודכןאחתלחציון.


9.1בל"מ; .5
כפישנהוגבמכרזיםעלפיהםההתקשרותהינהארוכתטווח,נבקש–הצמדה

כי נבקש הדולר. לשער או לצרכן המחירים למדד המחיר את להצמיד
ינויבמחיר(ולאחרמכןחודשים)עדאזלאיהיהש12ההצמדהתתבצעלאחר

אחתלרבעוןאוחצישנה.
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9.4בל"מ; .6 ואביזרים"מסלולמכירה" חילוף "תקףבכלתקופתההתקשרות–חלקי
 : הצמדה או שינוי כל היא:ללר חילוףבקשתי חלקי שמחיר לציין חשוב

והאביזריםמושפעיםמשינוישעריחליפין,מיסוי,מחירייצרןועודולכןנכון
ממחירהמחירוןשלהיבואןהרשמי.____ הנחה  % יהיהלהתייחסל

הצעתהמחירתוגשע"פהנספחהקיים,נוסחהסעיףיתוקןע"פהנוסח
הבא:

חלקילגביהמחירהצעתבנספחהמוצעחלקיחילוףואביזרים:המחיר
חודשיםמיוםחתימתההסכם,12למשךתקףיהאואביזריםחילוף
.הצמדהאושינויכלללא

ללקוחותהספק/היצרןממחירוןגבוהשהינומחירלהציעאין
מחירהצעתיותראואחדפריטבגיןתוגששבובמקרה)מוסדיים
יהאהמכון,מוסדייםללקוחותהספק/היצרןממחירוןגבוההשהינה
.בכללותהאםוביןבחלקהאםבין,הספקשלהצעתואתלפסולרשאי

המחירכאילוהספקהצעתאתלראותרשאייהאהמכון,לחילופין
למחירוןזהההינוכאמורהפריטיםאוהפריטבגיןבמסגרתהשהוצע
ההצעותלהגשתהאחרוןלמועדנכוןמוסדייםללקוחותהספק/היצרן
(.וענייןדברלכלהמציעאתיחייבוהדבר

החודשיםהראשוניםלתקופתההסכםועדלסיוםתקופת12לאחר
ההתקשרות)כוללמימושאופציותככלשיהיו(,המחיריוצמדלמדד

המחיריםלצרכןע"בשערבסיסשלהחודשהקובע)סיוםשנת
ההתקשרותהראשונה(ויעודכןאחתלחציון.

כפישנהוגבמכרזיםעלפיהםההתקשרותהינהארוכתטווח,נבקש–הצמדה9.4בל"מ; .7
כי נבקש הדולר. לשער או לצרכן המחירים למדד המחיר את להצמיד

חודשים)עדאזלאיהיהשינויבמחיר(ולאחרמכן12ההצמדהתתבצעלאחר
אחתלרבעוןאוחצישנה.

14בל"מ; .8 הרכב כלי אספקת זמן כי נבקש )הכלים120יהיה ההזמנה ימיםמשליחת
ימים(.30אינםבהכרחבמלאיבכלעת,ולאניתןלהתחייבלספקתוך

ימיםמיוםשליחתההזמנה.60-זמניהאספקהמעודכניםל

 .9 ה'בל"מ; נספח

3.3

רק מע"מ כולל מחיר ומתבקש "לא" המילה בטעות הושמטה כי ייתכן
 מס' מסל רכב של המכירה כולל3לאפשרות המחיר האם להבהיר נבקש .

מע"מאולאכוללמע"מ.

המחיראינוכוללמע"מ.

 .10 ה'בל"מ; נספח

3.11

6מצברכבקשתכם וולט8האםניתןלהגישמצבר–אמפרשעה225וולט,

אמפר/שעה?175

וולט8מצבריםשל6זההמצברהמוצעעלידיהיצרן.)בפועלמורכביםברכב

 אמפר/שעה(.175,

 מאושר
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 .11 ה'בל"מ; נספח

3.9.2

רק מע"מ כולל מחיר ומתבקש "לא" המילה בטעות הושמטה כי ייתכן
.נבקשלהבהירהאםהמחירכוללמע"מאו2לאפשרותרכישהשלרכבמס'

לאכוללמע"מ.

המחיראינוכוללמע"מ.

ז', בל"מ; .12 נספח

כללי

 גשם כיסוי קדמי, חלון גגון, עם כלים נדרשים התייחסות–האם אין
לתוספותואביזריםאלו.

כברירתמחדלבמפרטהמפרטיםלרכביםמתייחסיםלגגון,חלוןקדמי
הבסיסי.

ז' בל"מ; .13 נספח

2מפרטמס'

 מאושראמפר?350,בעלהספק TOYOTAהאםניתןלהציעבקרתוצרת

ז' בל"מ; .14 נספח

 3מפרטמס'

 מנוע להציע 6.6האםניתן CURTISכ"סעםבקרתוצרת 350בעלהספק
אמפר?

 

מאושר

 .15 בל"מ; ז' 6נספח

1מפרטמס'

מאושרK500 20x8-10מדוברבצמיג–קיימתטעותבמידתהצמיג

 .16 בל"מ; ז' 6נספח

 3מפרטמס'

205-250מאושרבטווח205x50x10נבקשלהציערכבעםצמיגיםבמידה

 .17 -ו2.3.6הסכם;
2.3.8

חודשים.במסגרתאחריותהיצרן,מתוקנים12תקופתאחריותהיצרןהינה
אומוחלפיםרכיביםאוחלקיםאשרהתגלהבהםפגםשמקורובכשלבייצור

אובחומריםלקויים.

ל נוסף צמיגים סט מסופק לא היצרן, אחריות )קיים36-במסגרת חודשים
לא טכנאים, ביקורות מבוצעות לא רכישה(, ולא בלבד ליסינג במסלול

מבוצעיםטיפולים,הדרכותוכו'.

בזמן חלופי ורכב המכון בחצרי תיקון כוללת אינה היצרן אחריות כן, כמו
התיקון.

שירותיהתחזוקהכאשרמתקשריםבמסגרתלרוב,כלאלוכלוליםבמסגרת
 בסעיף המפורטות הדרישות שכל ככל מחיר. בעסקת ולא 2.3.6ליסינג

רלוונטיותגםלמכירה,אנאהבהירוזאת)ואזתהיההתייחסותלכךבמסגרת
הצעתהמחיר(.

מאושר



מאושר



תיקוןו/אוהחלפהבתקופתהאחריות,הספקשלאמאושר,ככלשיידר
מתחייבלפעולבהתאםלהנחיותהסעיף.


 2.3.1-2.3.8סעיפים ואילו המכירה למסלול 2.3.9-2.3.21מתייחסים

מתייחסיםלמסלולהליסינג.
למעןהסרספק,המציעמתבקשבמסגרתהצעתהמחירלהציעשירותי

(.3.10'לבל"מ,סעיףתחזוקהשנתייםעבורמסלולהמכירה)נספחה
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 .18 -ו2.3.13הסכם;

2.3.16

שירותיהאחזקהלאאמוריםלכסותמצבטובותקיןמבחינהמכניתוחיצונית

לפישיקולדעתהמכון:

שירותיהאחזקהמכסיםאמוריםלשמורעלהכליםבמצבטובותקין .1
הגדרותוהוראותהיצרן,כלומר,תיקוןמכניתוחיצוניתבהתאםל

לאורךכלתקופתהליסינגכמובמסגרתאחריותהיצרן+תקלות
החלפתחלקיםספציפייםאשרהוסכםכייוחלפובמהלךהתקופה

 .שנים,מצברים,בלמיםוכיו"ב(3-ל1)כמוסטצמיגים
 

שירותיהאחזקהלאכולליםתיקוניםשנגרמועקבתאונותאושימוש .2
ככלשישנותיקוןבעקבותתאונה,עלהמכון–לאנכוןבכליהרכב

ש"ח+2,000לשלםאתעלותהתיקוןאוהשתתפותעצמיבגובה
מע"מ.כנ"ללגביתקלותהנובעותמשימושלאנכון,רשלנותוכו'.




מקובל..1




מקובל,למעטהשתתפותעצמית..2

.12.3.17הסכם; .19 לימי והתיקון השירות קריאות את לצמצם העבודהנבקש ושעות
ה'(.-בלבד)א'

.2 לאחר רק יסופק חילופי ככל48רכב זאת, עם מקריאה. שעות
החברהתעשהכל10שהחברהתקבלקריאהעדהשעה יוםעבודה, במהלך

מאמץלהגיעלתיקוןולספקרכבחילופיבתחילתיוםהעבודההבא.

.מאושר1

.מאושר2

2.3.18הסכם; .20 ביטוח עריכת כי דעתנבקש שיקול לפי תעשה בכלל( )אם ג' צד או מקיף
לנהוג?ניתןלהגביל25הספק.כמוכן,האםנדרשלאפשרלנהגיםמתחתלגיל

,ואזעלויותההשכרהנמוכותיותר.25לנהיגהמעלגיל

להסכם.1ג'-ביטוחיםיבוצעוע"פנספחיםג'ו


בלבד.25מאושרלבצעביטוחיםמעלגיל
איןדרישהלערוךמבחנירישוישנתייםלרכביםתפעוליים.2.3.19הסכם; .21


מאושר,ככלשלאיידרשבעתידבמהלךתקופתההסכם.

נבקשכימהשיכוסהבמסגרתשירותיהאחזקהיהיו:2.3.20הסכם; .22
טיפוליםתקופתיים.1
הקשורים.2 תיקונים כלומר היצרן, באחריות כלולים אשר תיקונים

בייצוראובחומריםלקוייםושימושובלאיסביר,ולאלפגמיםשמקורםבכשל
)תאונה, היצרן בשליטת שאינן מנסיבות כתוצאה שאירעו פגמים יכללו

שריפה,שימושלארגילאולאנכון,שבר,רשלנותהלקוחוכו'(.
.3 היצרן לאחריות מעבר מסויימים סט–תיקונים מצברים, בלמים,

שנים,וכו'.3-ל1צמיגים

 יוחלףבמשפטהבא:3.2.20המשפטהאחרוןבסעיף
ה" לעיל, האמור תיקוניםמכוןלמרות ו/או טיפולים בהוצאות יישא

שיידרשוכתוצאהמגרימתנזק המכון אובכוונהעלידי אוברשלנות,
"צאהמהפרתתנאיפוליסתהביטוחעלידיהמכון.ו/אוכתו
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ישהכיההחרגההיחידההיאנזקמכווןעלידיהמכוןאוהפרהשלתנאיהדר
הביטוחאינהמקובלת.

3-נבקשכיסעיףזהיופעלרקלאחרשרכבתפעוליחזרלתיקוןחוזריותרמ2.3.21הסכם; .23
 במהלך של3פעמים משותפת הסכמה ולאחר תקלה, אותה בשל חודשים
הצדדיםכאמור.

מאושר

:נבקשכי6.4הסכם; .24

כלירכבלאחרשהועברהאללאניתןיהיהלבטלהזמנהלרכישת .1
 הספק.

המכוןישלםגםבעבורכליםשהוזמנווסופקו,אךטרםשולמה .2
התמורהבגינם)כלומר,תשלוםעלשירותשקיבלהמכוןאומוצר

 שסופקלמכון(
ככלשמבוטלההסכם,יוחזרוכלכליהרכבשהושכרובמסגרת .3

ליסינג.

יעודכןיוחלףבנוסחשלהלן:6.4סעיף
" לסיומהבכלעתהמכון והמוחלט, עלפישיקולדעתוהבלעדי רשאי,

סיבה ומכל מוקדם")שהיא ידי("סיום על וזאת בנימוק, צורך ללא ,
בכתב מוקדמת הודעה הפחותמתן לכל ימים(שלושים) 30לספק,

מראש,מבלילפגועבכלזכותאחרתשלהמכון.
 פיצוי לכל נזקבמקרהשלסיוםמוקדםלאיהאהספקזכאי דמי או

הבאות ההוראות )ויחולו לאיסוףה(1: הספק, לרשות יעמיד מכון
שהמכוןהחזיקבמועדבשטחהמכון,אתכליהרכבהמוחכריםבליסינג

ההסכם )סיום השירותמכוןה (2; בגין התמורה את לספק ישלם
למועדהסיום עד בפועל הזמנותמכרשהוזמנושהספקביצע בגין או

) הזמ3וסופקו; בכתב( לספקושהספקאישראותן נותרכששהועברו
יספק והספק בתוקף יישארו ההסכם, ביטול על ההודעה מתן לפני

"אותןלמכוןבהתאםלתנאיהסכםזה.
הכוונהלאברורה.ככלשישנההפרהשלההסכם,–נבקשלבטלאתהסעיף6.5.2הסכם; .25

ישלאפשרלתקנה,ואםאיןהפרה,איןרלוונטיותאםהספקהפסיקאתמתן
.כולםאוחלקםלתקופהכלשהיהשירותים

מבוטל.6.5.2סעיף

ימים,ולתקןהפרהלאיסודיתתוך5נבקשלאפשרלתקןהפרהיסודיתתוך6.5.3הסכם; .26
אחרמכןיוכלהמכוןלבטלאתההסכם.ימים,ורקל14

 יעודכןויוחלףבנוסחשלהלן:6.5.3סעיף
אותהתוךחמישההספקהפרהפרהיסודיתשלההסכם" ולאתיקן

אולאתיקןימימיוםשנשלחהאליודרישהלתיקוןההפרההיסודית,
ימיםארבעהעשרמסעיפיההסכםבתוךהפרהשלסעיףשאינויסודי

"חהאליודרישהלתיקוןההפרה.מיוםשנשל
ש"ח+מע"מ.2,000ישלשלםהשתתפותעצמיתבסך6.7הסכם; .27 סעיף הבא:6.7בסוף המשפט " יתווסף בסעף האמור אף ,2.3.16על

במקרהשלאובדןמוחלטכאמור,ישלםהמכוןהשתתפותעצמיתבגין
מבין הנמוך בסכום שניזוק, הרכב במקום לו שיועמד החדש הרכב
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"גובהההשתתפותהעצמיתשלונדרשהספקעלפיתנאיהפוליסהשלו
"מע"מ ₪+2,000או

ימים.נבקשכיככלשנדרש,יעמיד30נבקשכיכלהתמורהתשולםבשוטף+7.3הסכם; .28
מגובההתמורה.5%הספקערבותבנקאיתבתוקףלשנהבסךשל

מתוםכל30נבקשכיתנאיהתשלוםיהיובשוטף+–לאחרתקופתהאחריות
חודש,ולאמתוםכלרבעון.

איןשינוי.–לגבימועדהתשלום
הספקיהיהרשאילהעמידערבותבנקאיתאוטונומית–לגביבטוחות

תוקף העיכבון. חל, המכון, שיאשר מקובל בנוסח מותנית, ובלתי
.יוםלאחרמועדסיוםההסכם90הערבותיהיה



כליהרכבבבעלותהמכון.–ככלשמדוברבמסלולשלמכירה8.1הסכם; .29

 ליסינג במסלול שמדובר של–ככל ברכוש מדובר שכן הגיוני, לא הסעיף
הספק,ולאניתןלפטוראתהמכוןמכלנזקלכליהרכב.

סעיףיוחלףבנוסחשלהלן:

שייגרםלכלאדםוחיסרוןכיסישירהספקיהיהאחראילכלנזק.8.1"

שהוא, גוף עובדיו,או המכון, לרבות האמור, מכלליות לגרוע ומבלי
שהוא, ג' צד וכל מטעמו ומיהבאים הספק של עובדיו לרבות וכן

מחדלשלהספקאו שנגרםעקבמעשהאו הבאיםמטעמו, או עובדיו
בניגודלהוראותההסכםאוהוראותכלדין.מטעמו


יהיהמחויבלשלמומכוןבגיןכלסכוםשההמכוןאתישפה.היועץ8.2

עלפיפסקדיןחלוטאוהחלטהחלוטהבערכאהשיפוטיתאומנהלית
ה אחראי להם מחדל או מעשה עקב עקבספק או זה, הסכם פי על

עלפידיןבכלהקשורבהסכםזה.ספקהפרתחובההמוטלתעלה


.8.3 יהא בו מקרה בכל "(הצד המשפה)"ההספק את המכוןלשפות
"(יחולוההוראותהבאות:הצד הזכאי)"


הצדהמשפהישלםלצדהזכאי,עלפיהמקרהוהעניין,אתסכום8.3.1
לצד לשלם מחויב יהיה הזכאי הצד בו מהמועד יאוחר לא השיפוי

שלישיאתהסכוםנשואהשיפוי.
ככה8.3.2 בסמוך השיפוי אירוע על המשפה לצד יודיע הזכאי לצד

לצד ויאפשר התרחשותו, על לו שייוודע לאחר סביר, באופן האפשר,
או תביעה כל בפני הגנה לשם יפעל אשר פרקליט, למנות המשפה
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שכ"ט לרבות ההתגוננות, הוצאות שיפוי. בת לכאורה שהיא דרישה
הפרקליטוהוצאותיו,יחולועלהצדהמשפה.


8.3.3 . פעולה הצדדיםישתפו בקשר סביר התגוננותמפניעםהבאופן

 ויעמידו השיפוי, תביעת וכלהשנילרשותאחד מסמך כל סיוע, כל
"מידע,ככלשיידרשבאופןסביר,לצורךניהולההליך.


נושא7.3.4 שהוא בעניין כלשהו, תובע עם יתפשר לא הזכאי הצד

המשפה הצד הסכמת את ובכתב לכן קודם שקיבל מבלי לשיפוי,
לפשרהכאמור.

הספק8.2הסכם; .30 של מחדל או ממעשה כתוצאה נגרם אשר ישיר לנזק להגביל נבקש

בניגודלהוראותההסכםאובניגודלדין.

לעיל.29ראהתשובהלשאלהמס'

נבקש:8.3הסכם; .31

נגרםכתוצאהלהגביללנזקישיראשרנפסקעלפיפסקדיןחלוטש .1
 .אובניגודלדיןממעשהאומחדלשלהספקבניגודלהוראותההסכם

שהמכוןיעבירלספקהודעהעלתביעהאודרישהמצדג'מידעם .2
 קבלתהויאפשרלספקלהתגונן.

שהמכוןלאיתפשרבתביעהכזובלילקבלאתאישורהספקבכתב. .3

לעיל.29ראהתשובהלשאלהמס'

וביטוח2הסכם,נספחג', .32 לבטחבביטוחצדג' לספקיהיהרשאי אךלאיהיהנבקשכי מקיף,

חייבלעשותזאת)בדומהלביטוחעצמישלחברותליסינג(.

ש"ח.300,000בכלמקרה,נבקששגבולהאחריותשלביטוחצדג'לאיעלהעל

איןשינויבמסמכיהמכרז

אךלאיהיהמחויב6הסכם,נספחג', .33 הספקיהיהכמובןחייבלחדשאתהביטוחים, נבקשכי

ורקיוםהביטוחיםבכלשנה)אולפחותשאיהפקדתאישורלהפקידאתאיש

הביטוחיםלאיחשבהפרהיסודית(.

איןשינויבמסמכיהמכרז
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לחילופין,1,1הסכם,נספחג' .34 להסירו. ונבקש הנ"ל הביטוח נדרש מדוע כלל ברור לא ראשית,

ש"חעלבסיסנזקראשון.200,000נבקשכיהסכוםיהיהעלסך

נספחהביטוחיעודכןבאופןלאיחולשינוי,אולםמבלילגרועמהאמור,
לפיותינתןהאפשרותשלאלערוךאתהביטוחבכפוףלפטורמאחריות.

 סעיף )2לאחר חדש סעיף מהאמור3יתווסף לגרוע "מבלי כדלקמן )
לאישור1לעיל,רשאיהספקלאלערוךביטוחלרכושו,כמפורטבסעיף

ם,במלואואובחלקו,במקרהזה,יחולהפטורכמפורטעריכתהביטוחי
(להלןכאילונערךבמלואו".10בסעיף)




בכבודרב,


מכוןוינגייט



