
 

 

אספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור  - 2021/16מענה לשאלות הבהרה במכרז פומבי מס' 
 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .1

 ".אין שינוי במסמכי המכרזלהתייחס אליהן כ"שאלות שלא נענו במסגרת המענה יש  .2

 המציע יצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום בחתימה + חותמת. .3

 טופס הצעת מחיר מעודכן. -רצ"ב למענה  .4

 תשובה פירוט השאלה סעיף עמוד מס"ד

1 9 6.15 

בו  6.8קיימת סתירה בין סעיף זה לבין סעיף 
רשום כי קיימת אופציית הארכת הצעת המחיר 

ימים נוספים. נבקש הבהרה מה אופציית  60-ב
 הארכה להצעת המחיר? 

 הינו הנכון: 6.15האמור בסעיף 
 90כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של  "

)תשעים( ימים מהמועד האחרון להגשת 
הא רשאית הצעות במכרז. המועצה ת

לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 
נוספים והמציע  מים)תשעים( י 90

, מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו
לרבות הארכת ערבות ההצעה, ככל 

 . ויידרש

2 12 14.3 
קיימת סתירה בין סכום הערבות הרשום כמספר 

לבין סכום הערבות הרשום במילים. נשמח 
 להבהרה מה סכום ערבות הביצוע?

 ₪  30,000ערבות הביצוע תהיה בסך 

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיף זה  14.5 12 3

 נבקש למחוק סעיף זה 24.2 15 4
הבקשה נדחית. ראה נוסח סעיף מעודכן 

 בנוסח המכרז המעודכן.

5 23 2 

נבקש לשנות את ההסכם כך שיחול רק על פרדס 
חנה כרכור ולא על מועצות מקומיות אחרות ו/או 

סדות ציבור אחרים. החברה פועלת מלמעלה ומ
שנה ולכן קשה להתחייב לכך. לחילופין  30-מ

 שנים אחרונות. 5נבקש להגביל ל

האמור מתייחס לסכסוכים משפטיים 
שעניינם הפרת הסכם על ידי הספק ו/או 

 ביצוע אספקה בצורה לקויה.

 מקובל. -שנים אחרונות  5הגבלה ל 

 ערבות 26 6

הערבות יהיה בכפוף לפס"ד  נבקש שסכום חילוט
חלוט שלא עוכב ביצועו ולאחר שניתנה הזדמנות 
סבירה להתגונן וכן בקשה בכתב לחילוט הערבות 

 ואישור הספק בכתב לכך.

 הבקשה נדחית

7 27 
טבלת הצעות 

 המחיר
מבקשים להוסיף בכל רכב רמת גימור. כדוגמת 

 SHINEסיטרואן ברלינגו 
הינה ע"ב  אין שינוי בנוסח הטבלה. ההצעה

 הגדם הבסיסי.

8 27 
טבלת הצעות 

 המחיר
נשמח להבהרה מה משמעות המחירים המופיעים 

 בטבלה
 ראה מסמך ג' מעודכן

9 27 
טבלת הצעות 

 המחיר
יונדאי אינם - 5טויוטה + קבוצה  - 4קבוצה 

 משווקים יותר.
 ראה מסמך ג' מעודכן

10 27 
טבלת הצעות 

 המחיר
 ראה מסמך ג' מעודכן אינו משווק יותר קנגו -קבוצת שירות 



 

 

11 27+44 
הצעת -נספח ב' 

 המחיר
 ראה מסמך ג' מעודכן יש סתירה בין שתי הטבלאות

12 28 4.8 
אז ישתנו  -למעט שינויים במחיר יבואן הרכב
 בהתאמה מחירי ההצעה

בהסכם מפורטים השינויים בגינם ישתנו 
או יעודכנו המחירים, על כן מופיע בסעיף 

בסוגריים "למעט שינויים המפורטים 
 בהסכם במפורש".

13 31 1.10 

"רכב חלופי" נבקש לשנות את הגדרת רכב חלופי: 
מכונית פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה 
מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע 
המכונית המושכרת במקומה הועמדה המכונית 

יעלה נפח המנוע החילופית, אולם בכל מקרה לא 
ליטר, והכל על פי זמינות המכוניות אצל  2על 

 המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

14 31 1.11 

נבקש להבהיר שתקופת השכירות של רכב הגישור 
אינה נמנית בתקופה של הרכב הקבוע. כמו כן 
נבקש למחוק את המילים "שווה ערך" ולרשום 

בנוסף נבקש להוסיף את במקומן "דומה". 
בגין מכונית הגישור תשלם  1.11.1הסיפא: 

השוכרת למשכירה סך בשקלים השווה לדמי 
השכירות החודשיים אשר היו משתלמים בגין 

המכונית המוזמנת, באופן יחסי לתקופה בה נעשה 
 השימוש במכונית הגישור.

. על מכונית הגישור יחולו הוראות  שעניינם 1.11.2
 לופיות, בשינויים המחוייבים.מכוניות חי

 ההברה מקובלת

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיף זה 3.3 33 15

16 33 3.4 
נבקש להבהיר שאין הספק אחראי על איחור או 
אי ביצוע הזמנת שעילתו ביבואן ו/או שלא תלוי 

 בו בשליטתו
 אין שינוי בנוסח הסעיף

 נדחיתהבקשה  נבקש לבטל את זכות הקיזוז 4.1.2 33 17

18 33 4.1.3 
נבקש לבטל את הניכוי. כל מחלוקת השגה תנוהל 

 במו"מ בין הצדדים ולא בצורה חד צדדית
 הבקשה נדחית

19 35 4.7 
נבקש להוסיף תשלום בגין נזקים לרכב שנגרמו 
 בזדון ו/או רשלנות או בניגוד להוראות הפוליסה

 הבקשה נדחית

20 36 5.3 

שסכום חילוט נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך 
הערבות יהיה בכפוף לפס"ד חלוט שלא עוכב 

ביצועו ולאחר שניתנה הזדמנות סבירה להתגונן 
וכן בקשה בכתב לחילוט הערבות ואישור הספק 

 בכתב לכך.

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיפים 5.4-5.5 36 21

22 36 5.6 
חילוט הערבות יהא בגובה הנזקים לאחר שהוצגו 

 האסמכתאות להנחת דעתו של הספק
 הבקשה נדחית

 נבקש למחוק סעיף זה 5.10 36 23
האמור בסעיף מתייחס לערבות הביצוע. 

 ₪. 60,000 -סכום עיכוב הכספים יעודכן ל 



 

 

24 36 6.1 
נבקש להוסיף את הסיפא: "אלא אם נגרם נזק 

שאינו מכוסה ע"י הפוליסה, ו/או בניגוד להוראות 
 המועצה במלוא הנזק" ההסכם, אז תשא

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיף זה 6.2 36 25

26 36 6.3 
נבקש להוסיף את הסיפא: "אלא אם נגרם נזק 

שאינו מכוסה ע"י הפוליסה, ו/או בניגוד להוראות 
 ההסכם, אז תשא המועצה במלוא הנזק"

 הבקשה נדחית

27 36 6.4 
יהיה רק בכפוף נבקש להבהיר כי תשלום או פיצוי 

לפס"ד חלוט שניתנה הזדמנות סבירה להתגונן 
 ולאחר דרישה בכתב

 הבקשה נדחית

28 37 6.5 
נבקש להוסיף: אלא אם המועצה ו/או מי מטעמה 

גרמה לספק ו/או למי מטעמו ו/או לרכושה נזק 
 בזדון ו/או ברשלנות

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש להוסיף נזק ברשלנות 6.6 37 29

30 37 7.3 
נבקש להבהיר שכל תשלום יהא רק בפוף לפס"ד 
חלוט שלא עוכב ביצועו ושניתנה הזדמנות לספק 

 להתגונן. כמו כן נבקש לבטל את זכות הקיזוז
 הבקשה נדחית

31 38 9 
 -נבקש להוסיף סעיפי הפרת הסכם מצד המועצה

לדוג' אי תשלום במועד מהווה הפרה יסודית. אי 
 שמירה ו/או דיווח מהווה הפרה 

 הבקשה נדחית

32 38 9.2 

נבקש מכתב התראה לתיקון הפרה והזדמנות 
לתיקון ההפרה בטרם התשלום וביטול ההסכם. 
נבקש לבטל את הפיצוי שהינו גבוה מאוד. נבקש 

 יהא כפל פיצוי שלא

 הבקשה נדחית. 

33 38 9.3.1 
יום  14נבקש להוסיף: והפרה זו לא תוקנה לאחר 
 לאחר קבלת מכתב התראה בעניין

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית ימי עסקים 14נבקש לשנות ל 9.3.2 38 34

 הבקשה נדחית נבקש להוסיף: פרט להמחאה לגורם המממן 9.3.3 38 35

 הבקשה נדחית ימים 60לשנות ל נבקש  9.3.6 38 36

37 38 9.3.8 
נבקש לשנות את הנוסח: ובלבד שלא נשלחה 

לוקח  -בקשה לביטול העיקול )ולא הסרתו בפועל
 .זמן(

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש למחוק סעיפים אלו 9.11-9.12 39 38

39 40 13 

נבקש להוסיף חריגים בהם גילוי המידע הסודי, 
הסכם הסודיות. החריגים לא ייחשב כהפרת 

 הינם:
 . מידע שהוא נחלת הכלל;1

. מידע שהגיע לידי מקבל המידע לפני או במהלך 2
 ההתקשרות בהסכם הסודיות;

. מידע שפותח באופן עצמאי על ידי הצד המקבל 3
ללא קשר למידע שנמסר לו במסגרת הסכם 

 הבקשה נדחית



 

 

 הסודיות;
 . מידע שנדרש על פי דין .4

40 41 15.3 

נבקש למחוק את המילים: "בכפוף לאישור בכתב 
ומראש של המועצה" ולרשום במקומן את 

המילים "בעת מימוש השעבוד".  נבקש להבהיר 
שבעת יצירת השעבוד לא מועבר ההסכם )לכל 
היותר מועבר שם השוכר(. אולם בעת מימוש 
השעבוד, אנו מניחים שיידרש הגורם המממן 

 –לקבלו. לכן  לדעת פרטים אודות ההסכם ואף
נדרש אישור מראש כבר עכשיו בעת החתימה 

 להעביר את ההסכם ופרטים בעת מימוש השעבוד. 

 הבקשה נדחית

41 41 15.5 

נבקש להוסיף: מוסכם כי הספק יהיה רשאי 
לשעבד ולהמחות על דרך השעבוד את זכויותיו על 

פי הסכם זה לטובת גורם שמימן את רכישת 
 הרכבים״. 

 הבקשה נדחית

42 44 1 

נבקש להוסיף: אלא אם נקבע אחרת בהסכם )דמי 
חריגת ק"מ, הסבת דוחות, נזקים(. כמו כן נבקש 
להבהיר שבמקרים שנגרם לכלי הרכב נזק בזדון 
או ברשלנות או בעקבות אירוע אשר גרם לנזק 

שאינו נכלל במסגרת שירותי האחריות או 
תשא  -התחזוקה או חריגי הפוליסה התיקנית 

 במלוא הנזק.המועצה 

 הבקשה נדחית

 .מצ"ב נוסח מעודכן לנספח ב' נבקש לציין מחיר מחירון של כלי הרכב נספח ב' 44 43

44 45 
 -נספח ג' 

ביטוחים סעיף 
1 

נבקש למחוק את המילים "וכל עוד אחריות 
הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית, 

שנים נוספות לאחר תום תקופת  3למשך 
 ההסכם(. 

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש להוסיף בסיפא: "ו/או ברשלנות" 6+8 45 45

46 46 

נספח ד' 
 -להסכם 

אישור קיום 
 ביטוחים

יש למחוק את המילים "רצ"ב רשימת כלי 
 הרכב...בשיטת ליסינג תפעולי" 

הבקשה נדחית. לא מקובל למחוק את 
 הבקשה לצרף רשימת כלי הרכב.

47 46 

נספח ד' 
 -להסכם 

אישור קיום 
 ביטוחים

  הבקשה מקובלת  304יש למחוק קוד 

48 46 

נספח ד' 
 -להסכם 

אישור קיום 
 ביטוחים

נבקש למחוק ביטוח אחריות מקצועית. לא 
 סכמי ליסינג. המקובל לדרוש ביטוח מקצועית ב

 הבקשה נדחית

 ערבות 49 49

נבקש שסכום חילוט הערבות יהיה בכפוף לפס"ד 
ביצועו ולאחר שניתנה הזדמנות חלוט שלא עוכב 

סבירה להתגונן וכן בקשה בכתב לחילוט הערבות 
 ואישור הספק בכתב לכך.

 הבקשה נדחית



 

 

50 51 3.4 

נבקש כי הודעה בדבר עיכוב לאו דווקא תהא על 
טופס הזמנה אלא בכל דרך בכתב, גם לאחר מילוי 

טופס ההזמנה )מייל, פקס וכו'(. כמו כן נבקש 
 לבטל את הפיצוי

 הבקשה נדחית

51 51 3.5 
נבקש להבהיר שרכב הגישור יהא דומה לרכב 

 המוזמן ככל הניתן
 אין שינוי בנוסח הסעיף

52 52 3.7 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף כך שבמקרה של 
ביטול הזמנתה של המועצה לגבי מכונית, תשפה 

המועצה את המשכירה, עם דרישה, בגין כל 
הנזקים שנגרמו העלויות ו/או ההוצאות ו/או 

טול ההזמנה כאמור )ולא חודש ילמשכירה עקב ב
אחד(, לרבות תשלום בגין העמדת מכונית גישור 

 לשוכרת. 

 הבקשה נדחית

 אין שינוי בנוסח הסעיף ימים 7ימים ולא  3נבקש לשנות ל  4.1 52 53

54 52 4.3 
מהיבואן  AS ISנבקש להבהיר שהרכב יסופק 

 )חדש(
 ההברה מקובלת

55 52 4.4 

נבקש לשנות תא נוסח הסעיף כדלהלן: השוכרת 
תבדוק את המכוניות המושכרות עובר למסירתן 

בפועל לחזקתה, ועם מסירתן תחשב השוכרת 
כמוותרת על כל טענת אי התאמה ו/או ברירה, 

 למעט ככל שהדבר נוגע לפגם נסתר.

 

 

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

56 52 4.6 
נבקש להוסיף כי כל נזק אשר יגרם מפירוק 

 הדלקן יהיה על חשבון המועצה
 אין שינוי בנוסח הסעיף

57 52 4.8 

נבקש להוסיף ולהביר כי ישנם מקרים בהם תוסר 
אחריות היבואן עקב השימוש של משתמש הרכב 

)לדוג חריגה מטיפול( ובמקרים אלו האחריות 
 הינה של המועצה בלבד לתשלום מלוא הנזק

 אין שינוי בנוסח הסעיף

58 53 6.1 
על חשבון מי תותקן המערכת? ומי אחראי 

 לתקינותה? מה בדבר נזקים בזדון או ברשלנות?
אין שינוי בנוסח הסעיף. ויובהר כי נזק 

 בזדון ישולם ע"י הלקוח.

59 53 6.2 

נבקש לשנות את נוסח הסעיף : השוכרת 
מתחייבת לא לבצע כל שנוי במבנה או בחלקי 
המכוניות המושכרות או במיתקונים שבהן, 

לרבות עקב קדיחה לצורך התקנת דיבורית, וכן 
לא להוציא מהמכוניות המושכרות כל אביזר ו/או 
מכשיר ו/או חלק ו/או מיתקן השייכים להן, וזאת 

כירה מראש ובכתב. בלי קבלת הסכמת המש
ביצעה השוכרת שינוי כאמור לעיל, תפצה 

השוכרת את המשכירה בגין כל נזק שיגרם לה 
מיד עם דרישה. כן יהא על השוכרת לשלם 

למשכירה כנגד החזרת מצב המכוניות המושכרות 

 אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 

לקדמותו, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו 
תהא זכאית המשכירה. גרם שינוי כאמור 

יות המושכרות, לא תהא זכאית להשבחת המכונ
 השוכרת לתשלום כלשהו מאת המשכירה.

60 53 6.3 
הספק יוכל להתנגד להתקנות בהתאם לשיקול 

 דעתו הבלעדית
 אין שינוי בנוסח הסעיף

 אין שינוי בנוסח הסעיף נבקש אישור מראש בכתב של הספק 6.4 53 61

62 53 6.5 
להתקנים ו/או לרכב יהיו ע"ח כל נזק שיגרם 

 המועצה
 אין שינוי בנוסח הסעיף

63 54 7 
החברה מבקשת להבהיר שהרכים אינם יכולים 

לשמש כרכבי שיטור. ככל שתהיה דרישה זו 
 רכבים אלו יתמחורו בנפרד

אין בכוונת המועצה להשתמש ברכבים 
 במסגרת מכרז זה כרכבי שיטור

64 54 8.4 
גישור יחושב. ק"מ רכב נבקש לשנות שק"מ רכב 

 לא יחושב -חלופי
 אין שינוי בנוסח הסעיף

65 54 9.3 
נבקש להוסיף כי באפשרות הספק לסרב למסירת 

 רכב חדש לאותו נהג.
 אין שינוי בנוסח הסעיף

 מקובל נבקש להוסיף: אלא אם בוצעה בתום לב 9.6 55 66

67     

מבקשים הבהרה ששיטת ביטוח עצמי לא תפחת 
הכיסוי של פוליסה תקנית. אולם מהיקף 

מבקשים למחוק את המילים "כאילו נערכו..." 
 ועד סוף המשפט

 אין שינוי בנוסח שנקבע במכרז

68 55 10.5 
לסך ₪  2,000,000נבקש להוריד את הסך של א. 

 ₪.  450,000של 

 א. הבקשה נדחית

 

69 55 10.5 
נבקש למחוק את המילים "לנזקי גוף צד שלישי 

 מבוטחים בביטוח חובה"שאינם 
 מקובל

  הסעיף אין שינוי בנוסח נבקש להוסיף נזק ברשלנות 10.8 55 70

71 56 10.15 

נבקש להבהיר כי המשכירה תחלץ את המכוניות 
המושכרות ותדאג לגרירתן למוסך במקרה של 

תקלה טכנית ו/או מכנית ו/או בטיחותית שתמנע 
את המשך הנסיעה במכוניות המושכרות, ואשר 

נגרמה עקב אירוע הנכלל במסגרת שרותי 
התחזוקה או עקב תאונת דרכים. בכל מקרה 

ניות המושכרות אחר, תחלץ המשכירה את המכו
ותגררן למוסך, אולם השוכרת תשלם למשכירה 

 דמי חילוץ וגרירה, לפי דרישת המשכירה. 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

72 56 10.18 
נבקש להבהיר שתשלום ה.ע יהיה בכל מצב של 

 נזק ולאו דווקא אם הנהג אשם
 אין שינוי בנוסח הסעיף



 

 

73 57 11.3 

חובה על נבקש לשנות את הסעיף כך שחלה 
משתמש הרכב ליידע את הספק בגין מועד הטיפול 

הקרוב )בהתאם לק"מ(. לחילופין נבקש לשנות 
את נוסח הסעיף: השוכרת מתחייבת ליידע את 

המשכירה בדבר המועדים לביצוע טיפולים 
שוטפים, בהתאם להנחיות והוראות היצרן ו/או 

היבואן בחוברת הטיפולים של המכוניות 
ר הק"מ שגמאו המכוניות המושכרות, ולמספ

המושכרות וכן לפעול לביצוע טיפולים שוטפים 
בהן במועדם. יובהר כי אי יידוע המשכירה כאמור 
בסעיף זה עשוי להביא להסרת אחריות היבואן על 

ים או ולגרור נזקים בלתי הפיכים, מייד המכונית
עתידיים. השוכרת תשפה את המשכירה בגין כל 

עשה או מחדל של הנזקים שנגרמו לה עקב מ
השוכרת כאמור בסעיף זה לעיל, מייד עם 

 דרישתה הראשונה של המשכירה.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

74 58 12.7 

נבקש למחוק את המילים "בהתאם לצורך" נבקש 
להבהיר שהחלפת החלקים האמורים בסעיף יהיו 
על חשבון הספק רק מסיבת בלאי סביר ו/או פגם 

החלפת החלקים יהיו ע"ח ביצור. ביתר המקרים 
 המועצה

 אין שינוי בנוסח הסעיף

75 58 12.4 
נבקש להבהיר שטופס תקינות מועבר ללקוח 

 ומחזיק הרכב בלבד
 אין שינוי בנוסח הסעיף

76 58 12.8 
בדיקה תקופתית תעשה ע"י ניידת וללא חתימה 
שלנו עליה אלא אם מתעקשים יבוצע ע"י מוסך 

 לבדיקה כולל שינוע ₪  300בעלות של 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

 אין שינוי בנוסח הסעיף ק"מ 30 - נבקש לשנות ל 13.2 59 77

 הסעיףאין שינוי בנוסח  נבקש להוסיף :למעט יום כיפור: 14.2-14.1 59 78

79 60 15.3 

נבקש להוסיף את הגדרת רכב חלופי: מכונית 
פרטית, בעלת מנוע בנזין, המכילה חמישה 

מקומות ישיבה ונפח מנועה יהיה דומה לנפח מנוע 
המכונית המושכרת במקומה הועמדה המכונית 
החילופית, אולם בכל מקרה לא יעלה נפח המנוע 

אצל ליטר, והכל על פי זמינות המכוניות  2על 
 המשכירה ושיקול דעתה הבלעדי.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

80 60 15.7 
יב לשמינית הספק מחו -נבקש לתקן את הסעיף  

 טנק וללא התחשבנות בדלק ברכב חליפי 

 הסעיף יעודכן כלדקמן:

 יוסר. -חצי מיכל 

 חסר 1/8חיוב הדלק במנות של 

81 61 15.9.3 

לנהג. במקרה זה הספק יוכל לסרב למסירת רכב 
נבקש להבהיר שכל הנזקים שיגרמו למשכירה 
עקב החרמה יהיו ע"ח המועצה )שימוש ברכב 

 שלא ע"פ הוראות ההסכם(

 הבקשה נדחית



 

 

82 61 16.5 
נבקש להבהיר שהצמיגים יהיו על פי שיקול 
הבלעדי של הספק ומדובר בצמיגים סינים 

 שמאושרים ע"י משרד התחבורה 
 אין שינוי בנוסח הסעיף

83 62 18.3 

איתור הליקויים יהיה לאחר בדיקת שמאי ולא 
בהתאם לטופס החזרת הרכב. לא ברור אם ישולם 

פיקס פרייס בכל מצב או רק במקרה שיתגלו 
 ליקויים

אין שינוי בנוסח הסעיף. פיקס פרייס 
 משולם גם אם אין נזקים

84 62 19.1 
במקרה של הארכת השכירות ימשיכו לחול תנאי 

ההסכם לרבות מחיר הדמ"ש. ראו דרישה 
 חודשים 33להחזרת הרכבים לאחר 

 מקובל

85 62 19.2 

נבקש להוסיף תנאים מצטברים להחזרת  
( השוכרת עמדה בכל התחייבויותיה 1הרכבים: )

( חלה ירידה בצרכי השוכרת 2על פי הסכם זה; )
קב צמצומים ו/או במכוניות מושכרות ע

(  שוויה של המכונית המושכרת, 3מפיטורין; )
ש"ח  170,000בנספח א', כולל מע"מ, הינו עד 

( השוכרת הודיעה על רצונה כאמור 4)כולל(; )
ימים לפחות טרם  60למשכירה, בהודעה בכתב, 

מועד ההחזרה המבוקש. ככל שהשוכרת תבקש 
סך להחזיר רכב מעל סכום זה, היא תשלם פיצוי ב

 חודשי שכירות של המכונית המוחזרת.  4של 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

86 62 19.3 
נבקש להחריג רכבים ששוים ביום ההזמנה היה 

חודשי  12ומעלה והחזרה בחלוף ₪  160,000
 שכירות  ולכל תקופת השכירות 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

87 63 19.4 
נבקש להוסיף שמועד המסירה של הרכב יהיה 

ימים לאחר ההודעה  2מועד המסירה בפועל או 
 שהרכב מוכן למסירה

 אין שינוי בנוסח הסעיף

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הסעיף על תת סעיפיו 20 63 88

 פיצוי מוסכם 63+64 89
נבקש למחוק את טבלת הפיצויים או לכל הפחות 
לתת גרייס שפיצויים אלו יחולו מהאירוע השלישי 

 ואילך
 נדחיתהבקשה 

 הבקשה נדחית נבקש לבטל את הקיזוז ו/או הניכוי 20.6 64 90

91 64 20.7 
נבקש להוסיף את הסיפא: ובלבד שלא יהא כפל 

 פיצוי.
 הבקשה נדחית

 "36", למספר:"18נבקש לתקן את המספר:" 14.3 12 92
 18, ואולם ערבות בתוקף למשך מקובל 

חודשים תתקבל אף היא ותוארך ע"י 
 יתרת ההסכם.הספק למשך 

93 12 14.5 

נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "ובלבד  
שהמזמינה התרתה על אי קיום התחייבות 

כאמור, ונתנה לזוכה הזדמנות נאותה למלא 
 את התחייבויותיו כלפי המזמינה".

 הבקשה נדחית



 

 

94 14 21.1 
נבקש להוסיף: "למעט מידע שהינו נחלת  

 הכלל, או שהפך להיות נחלת הכלל".
 הבקשה נדחית

95 15 24.2 

נבקש כי במקום המילים : "המועצה תהיה  
רשאית לקזז כאמור ללא צורך במשלוח 

הודעה לספק". יבואו במקום : "המועצה 
תהיה רשאית לקזז כאמור בתנאי שנתנה 

לספק הודעה מוקדמת על כך, וניתנה לספק 
 אפשרות להביע את עמדתו בהקשר זה".

 הבקשה נדחית

96 15 24.5 
נבקש כי במקום המילים : "הספק לא יוכל"  

 יבואו המילים : "הצדדים לא יוכלו".
 הבקשה נדחית

97 28 4.4 
נבקש למחוק: "ובכל מקרה לא יעלו על דמי 
הליסינג החודשיים שיחושבו...." ועד לסוף 

 הסעיף.
 הבקשה מקובלת

 הבקשה מקובלת נבקש למחוק את המילה "תוצרים".  2.6 32 98

99 33 3.2 
נבקש למחוק את המילים : "מבלי שתידרש  

 לשלם לספק פיצוי כלשהו".
 הבקשה נדחית

100 33 3.3 
נבקש כי במקום: "לאלתר או בהתראה  

מוקדמת בהתאם לנסיבות העניין" יבוא: 
 "בהתאם לתנאי ההסכם".

 הבקשה נדחית

101 33 4.1.2 
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף:  

 "המוסכמת על הספק".
 הבקשה נדחית

201 35 4.3 

נבקש הבהרה  ביחס לאומדן ק"מ נדרש   
 -ההצעה מתייחסת ל 28עמ'  – 4.6:בסעיף 
 – 34בעמ'  4.3ק"מ, ואילו בסע'  30,000

 ק"מ .  35,000-ההצעה מתייחסת ל

 

 ק"מ 30,000הכוונה הינה ל 

103 35 4.4 
נבקש למחוק את המילים: "בתיאום ובעדכון 

 הקצב"ת"
 מקובל

104 35 4.7.4 
נבקש למחוק את המילים : "לנכות סכום זה  

מאיזה מהתשלומים המגיעים לספק 
 מהמועצה ו/או...".

 הבקשה נדחית

105 36 6.3 
נבקש להוסיף למעט אם הנזק נגרם כתוצאה 
מהפרה של איזה מסעיפי הוראות הסכם זה 

 ו/או מפר את פוליסת הביטוח"
 הבקשה נדחית

106 52 3.7 
בפסקה החמישית את נבקש לשנות 

המילים:" חודש חכירה אחד" , למילים:" 
 שלושה חודשי חכירה"

 הבקשה נדחית



 

 

107 52 3.7 
נבקש למחוק בפסקה השמינית את המשפט 

המתחיל במילים: "בהתאם לכך..." ועד 
 לסופו של הסעיף. 

 הבקשה נדחית

108 36 5.3 
נבקש להוסיף: "חילוט הערבות כאמור יהיה  

 יום לספק". 15לאחר הודעה מוקדמת של 
 הבקשה נדחית

109 36 6.1 
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "למעט  

במקרים בהם נזק כאמור ייגרם בשל מעשה 
 או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה".

 הבקשה נדחית 

110 37 6.5 
נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "למעט  

במקרים בהם נזק כאמור ייגרם בשל מעשה 
 או מחדל של המזמינה ו/או מי מטעמה".

 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית  נבקש למחוק: "או בדיעבד".  6.6 37 111

112 38 8.4 
נבקש למחוק: "במידה ואין המדובר  

 בביקור/בדיקת פתע..."
 הבקשה נדחית 

113 38 9.2 
נבקש למחוק: "ככל שהדבר מתאפשר  

 בנסיבות העניין".
 הבקשה נדחית

114 38 9.3.2 
ימים" יבוא: "תוך  7נבקש כי במקום: "תוך  

 יום". 14
 הבקשה נדחית

 הבקשה נדחית נבקש למחוק. 9.12 39 115

 הבקשה נדחית נבקש למחוק. 15.4 41 116

117 46 6 
ו/או נבקש כי לאחר  המילה "בזדון" יבוא 

 במעשה או מחדל".
 הבקשה נדחית

118 46 8 
נבקש כי לאחר המילה   "בזדון" יבוא ו/או 

 במעשה או מחדל".
 הבקשה נדחית

119 50 2.3 

נבקש לעדכן כי החוק בדבר רישוי מקורי  
ברכב השתנה אין חובה של החזקת רישוי 

מקורי ברכב או חתום בחותמת אדומה. הרכב 
יימסר עם העתק רישוי ללא חותמת אדומה. 

יימסר העתק בלבד. מבקשים  -ביטוחי חובה
 מקטר או העתק נאמן למקור. -למחוק 

 אין שינוי בנוסח הסעיף

120 51 2.6 
נבקש להוסיף: "למעט ממקומות שכוחות  

 הביטחון אוסרים את הכניסה אליהם"
 הבקשה מקובלת

121 51 3.4 

נבקש להוסיף: "למעט במקרים של עיכוב  
ית, באספקת הרכב הנובעים בשל שביתה כלל

, סגר ו/או מגיפה, מצב חירום, מצב מלחמה
כל אירוע אחר שהצדדים להסכם לא יכלו 

 לחזות מראש".

מקובל, ובלבד שאלו הוכרזו ע"י רשות 
 מוסמכת בישראל.



 

 

 אין שינוי בנוסח הסעיף חודשים. 48-חודשים ל 24נבקש  לשנות  3.5 51 122

 מקובל נבקש למחוק.  4.8 52 123

124 53 6.5 

נבקש להוסיף:" במידה והמועצה החליפה את 
שמשות הרכב לשמשות ממוגנות , באחריותה 

להחזיר את השמשות המקוריות לרכב טרם 
 החזרת הרכב לספק". 

 מקובל

125 54 6.8 
נבקש כי במקום: "במידה ותחפוץ בכך,  

המועצה תהיה רשאית לפרק את..." יבוא: 
 "על המועצה לדאוג לפירוק".

 מקובל

126 54 8.1 

 נבקש להתאים את הק"מ בכל הסעיפים: 

 28עמ'  – 4.6

 36עמ' – 4.3

 54עמ'  -8.1

כל הסעיפים המוזכרים וכן כל אזכור אחר 
לבסיס חישוב הנסועה השנתית ביחס לכל 

 ק"מ. 30,000כלי רכב יעודכן ל 

127 54 9.1 
נבקש למחוק את המילים:" בתיאום ובעדכון 

 הקצב"ת.
 מקובל

128 54 9.3 
נבקש למחוק את המילים : "וזאת מיד  

 כשיתאפשר לה לעשות כן".
 הבקשה נדחית

129 56 10.11 

בניסוח  10.11.1נבקש להוסיף סעיף  חדש 
 כדלקמן:

שגיאה! מקור ההפניה לא על אף האמור בס'  .1.1
לעיל, אם המועצה ו/או מי מטעמה  נמצא.

ישתמש, ינהג ו/או יפעיל את כלי הרכב ו/או מי 
מהם, בניגוד להוראות חוזה זה, לא יחול 

שגיאה! מקור ההפניה הפטור המתואר בס' 
לעיל והמועצה תישא בתשלום כל  לא נמצא.

נזק, אובדן או הפסד, במישרין או בעקיפין, 
שיגרם תוך תקופת החכירה או לאחריה, 
כתוצאה ובקשר עם אירוע בתוך תקופת 
החכירה, לכלי הרכב ו/או איזה מהם ו/או 

שהוא. מבלי לפגוע בכלליות  לרכוש צד ג' כל
האמור לעיל, במקרים אלה לא יחול הפטור 

 :10.11המתואר בס' 

נזק למרכב תחתון של כלי הרכב, למעט פגיעה  .1.1.1
במרכב תחתון כתוצאה מתאונה שנגרמה תוך 

 כדי נסיעה על כביש או דרך סלולה;

הנוהג בכלי הרכב נהג תחת השפעה של  .1.1.2
 אלכוהול ו/או סמים אסורים;

 הבקשה נדחית



 

 

הרכב הוצא/ו אל מחוץ לתחום מדינת כלי  .1.1.3
ישראל, או השטחים המוחזקים או לשטח 

 שהנסיעה בו אסורה לישראלים;

 נזק שנגרם במזיד לכלי הרכב ע"י הנוהג בו; .1.1.4

נזק שנגרם ע"י נהג לא מורשה בכלי הרכב  .1.1.5
למעט במקרה בו זהות הנהג אינה ידועה בשל 

 גניבה; 

כלי הרכב נגנב/ו בעת שהמפתחות היו בתוך  .1.1.6
 לי הרכב;כ

בהתאם לאמור לעיל, המועצה מתחייבת  .1.2
 לשלם לספק את אחד מאלה, לפי העניין: 

את סכום הנזק שיגרם בפועל לכלי הרכב ו/או  .1.2.1
 לרכוש צד ג'.

 את סכום השתתפות העצמית.

130 56 10.15 

נבקש להבהיר כי תוגדר כתובת דוא"ל  על  
ידי המועצה, אליו ישלחו באופן אוטומטי 
העדכונים. חילוץ בגין כניסה לשטח שאינו 

יבוצע כנגד  -מיועד לנסיעה או התחפרות
 תשלום מלא בגין החילוץ על ידי המועצה.

 מקובל

131 56 10.16.1 
שעות  72-נבקש להוסיף :"ולא יאוחר מ

 מקרות האירוע"
 הבקשה נדחית

132 57 10.19 
נבקש למחוק: "אישורים וחשבונות בנוגע 

 לתיקון במוסך"
 אין שינוי בנוסח הסעיף

133 57 11.1 
נבקש להוסיף: "למעט ממקומות שכוחות  

 הביטחון אוסרים את הכניסה אליהם".
 הבקשה מתקבלת

134 57 11.3 

נבקש להבהיר כי למען הסר ספק, האחריות  
לתאם תיאום חלה על המועצה .  טיפול 

שגרתי שלא יתואם בזמן על ידי המועצה 
ברכב יגרום לחיוב בגין נזק תוצאתי מאי 

 קיום הטיפול על פי הוראות היצרן.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

135 57 11.5 
ניתן להעביר דו"ח  -נבקש  למחוק את הסעיף

תקופתי שיוגדר מראש ויפרט את כלל 
 הרכבים בהם בוצעו תיקונים/טיפולים.  

 מקובל

613  58 12.4 
צה, אליו וגדר כתובת דוא"ל  על ידי המועי

 דכונים.ישלחו באופן אוטומטי הע
 מקובל

137 58 12.5 
נבקש להבהיר כי מודבקת מדבקת טיפול על  

"הרכב מבצע  -לדוגמא -פי שגרת הטיפולים 
 ק"מ". אין צורך להחליפה.  15,000טיפול כל 

האמור יוסף באמצעות מדבקה בשמשה 
 הקדמית



 

 

138 58 12.6 

קרים בהם ייקבע על ידי נבקש להבהיר  כי  מ
המוסך או הספק כי נגרם נזק משתמש 

המועצה תחויב בהשתתפות עצמית. במידה 
והנזק נגרם משימוש לא ראוי )נסיעה בשטח 

שאינו מיועד לכך/אי עצירה במקרה של 
התחממות/המשך נסיעה במקרה בו נדלקה 

מנורת התראה ( המועצה תשלם את כל עלות 
ייגרם כתוצאה נזק ש   4*4הנזק.  ברכבי 

משימוש לא ראוי ובניגוד להנחיות היבואן  
 תישא המועצה במלוא עלות הנזק    

 אין שינוי בנוסח הסעיף

391  58 12.8 

נבקש  למחוק את הסעיף, על פי התקנה 
במשרד התחבורה האחריות לביצוע הבדיקה 

של המועצה. ניתן  לצוות  חלה על הקצב"ת
 כוננן מטעם הספק על מנת לסייע בבדיקה.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

014  הבקשה נדחית נבקש למחוק. 12.9 58 

114  אין שינוי בנוסח הסעיף ק"מ. 30 -ק"מ ל 20נבקש  לשנות:  13.2 59 

214  59 13.3 
מבקשים לשנות את המילה: "להורות" 

יחד עם האגף  למילה "לבקש". הבקשה תיבחן
 הטכני של הספק.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

 אין שינוי בנוסח הסעיף נבקש  לשנות שלוש שעות לארבע שעות . 14.3.1 59 143

 אין שינוי בנוסח הסעיף נבקש להוסיף: "למעט ביום כיפור".  14.1 59 144

145 60 15.1.2 
נבקש להוסיף:" במקרה של גניבה ,קבלת 

בכפוף להעברת אישור  הרכב החליפי הינה
 דיווח משטרה  לספק"

 אין שינוי בנוסח הסעיף

146 60 15.3 

נבקש כי לאחר המילים: "בעל מאפיינים  
זהים לרכב אשר בידי המשתמש" יבואו 

המילים : "וזאת ככל הניתן ובתנאי שקיים 
 במלאי".

 אין שינוי בנוסח הסעיף

471  בנוסח הסעיףאין שינוי   48 -ל 24נבקש לשנות   15.3 60 

148 62 18.3 

" , 1000נבקש לשנות את המספר:"
"  וכן את המילים:" לא כולל 1300למספר:"
 חוסרים."

נבקש למחוק את המשפט המתחיל במילים:" 
 וגם אז...." ועד לסוף הסעיף.

 אין שינוי בנוסח הסעיף

 הבקשה נדחית נבקש למחוק.  20.6 64 149

150 61 16.2 
לקצב"ת יעשו בדו"ח ידכונים נבקש כי 

 תקופתי . 
 מקובל



 

 

151 61 16.4 
 -נבקש  לשנות :"עפ"י אישור הקצב"ת" ל

 "עפ"י דוח נזק חתום על ידי המחזיק ברכב" . 
 מקובל

 הבקשה נדחית נבקש  למחוק את הסעיף 17.1.13 62 152

 הבקשה נדחית נבקש  למחוק את הסעיף 20.2 63 153

154  
תוספת 
 להסכם

נבקש להבהיר כי לא תינתן כל אחריות לציוד  
אישי בתוך הרכב בלקיחה לטיפול. יש  

להוציא ציוד אישי לפני מסירה 
 לתיקון/טיפול.

 מקובל

155  
תוספת 
 להסכם

רכב ייאסף לתיקון /טיפול בתיאום עם  
מחזיק הרכב על פי היומנים הפנויים לפי לו"ז 

במידה והרכב  17:00הספק  ויוחזר עד השעה 
לא יצא מהמוסך יסופק רכב חליפי עד השעה  

17:00 . 

 מקובל

156  
תוספת 
 להסכם

מסירת הניירת מול לקוחות הקצה, נעשית 
באפליקציה בלבד והעתקים מועברים למייל 

 של הלקוח. 
 מקובל

157  
עדכון להסכם 

ולמפרט 
 השירותים 

 אג'. 0.10-אג' ל  0.15תשלום עבור ק"מ עודף יעודכן מ  .א
 ללא השתתפות עצמית. –ביטוח שמשות  .ב
 להחזיר את הרכב ללא קנס.המועצה תהיה רשאית  -פעמים  3תקלה חוזרת ברכב  .ג

 

 בברכה,

 נבואייל 

 

 םמכרזי מנהל מחלקת 

 

 

 _____________________ :חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 



 

 

 
 כתב התמורה בהתאם להצעת הספק הזוכה -מעודכן  -נספח ב' 

         

 

התחייבויותיי, לרבות בכל הרשויות אני הח"מ מאשר כי ערכתי את כל הבדיקות האפשריות הדרושות לצורך קיום  .1

הנוגעות לעניין, ואני מאשר כי המחירים שלהלן מהווים תמורה מלאה שלמה וכוללת, וכי לא אהיה זכאי לכל תמורה 

 נוספת במישרין ו/או בעקיפין.

 

דין הקשורים , לרבות הוראות כל חוק ויוהמצורף ונספח הסכםוה המכרזאני הח"מ, מצהיר כי ידועים לי נוסח חוברת  .2

 ו/או הנוגעים למתן השירות וכי קיבלתי את כל ההסברים וההבהרות הדרושים לי לצורך מתן השירות כראוי.

 

אני מאשר כי בהצעתי, כללתי ושקללתי את כל מרכיבי העלות שלי, ובכלל זה כל עלויות אספקת כלי הרכב,   .3

כולל אחזקתם, הטיפול בהם, התקשרות מול מוסכים )לרבות לצורך עבודה וחלפים(, תשלומי אגרות רישוי, מיסים )

כוח אדם, ניהול מערכת מידע ובקרה וכל  (, כיסוי ביטוחי מתאים )חובה ומקיף(, הפעלת מוקד שירות, הפעלתמע"מ

שאר האמצעים, וכן את כל ההוצאות והעלויות הישירות והעקיפות שאדרש להן לשם מתן שירות באיכות וברמה 

 .מועצהגבוהה, בהתאם לאמור בחוברת הבל"מ ובחוזה ונספחיו, ולשביעות רצון ה

  התחייבות כלשהי להיקף פעילות ו/או ביצוע הזמנות בהיקף כלשהו. מועצהאין לידוע לי כי  .4 

 

בהתייחס למכלול השירותים שיינתנו על יִדי ומילוי כל התחייבויותיי בהתאם להוראות החוזה ונספחיו, אקבל  .5

 בתוספת מע"מ כחוק(: ₪  -תשלום בהתאם למחירים הנקובים בטבלה שלהלן )המחירים ב

         

 

 תת דגם דגם קטגוריה #
נפח 

 מנוע
 גיר

דמי חכירה 

 לחודש

 (ללא מע"מ)

 
1       

 
2       

 
3       

 

        

 

 שאינם. דגמי כלי רכב בחוזה 4.2.2 -ו 4.2.1מחירי הדגמים שבטבלה לעיל יעודכנו, בעת הצורך, בהתאם לסעיף  .6

 .בחוזה 4.2.3 בהתאם לסעיף כתב התמורהבטבלה שלעיל, יוכנסו ל

 
 ________________________________________מספר מזהה:  ______________________ שם הספק: 

 חותמת וחתימת הספק: __________________    תאריך: ___________________ 



 

 

 מעודכן -ג'  מסמך

 הצעת המציע

מסמך זה מחליף את מסמך הצעת המחיר במכרז. על המציע להגיש הצעתו ע"ג מסמך זה ולא ע"ג  הערה:
 מסמך ג' שבמסמכי המכרז.

 ____________ תאריך:

 :לכבוד

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 

 לאספקת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי 16/2021מס'  מכרז מסגרת פומביהנדון: הצעת המחיר ל
 

________________ ח.פ. ____________ מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את כל הנאמר במסמכי מכרז אני/ו הח"מ  .1
שצורף למכרז. הנני/נו מצהירים בזאת כי הבנתי/נו את כל המסמכים הנ"ל על פרטיהם וכי כל  הסכםזה, כולל את ה

 אם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו.המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי בהתהגורמים האחרים המשפיעים על המחיר 
ועל פי כל  הסכםהנני/נו מתחייב/ים לבצע את השירותים נשוא המכרז על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות תנאי ה .2

  תוך התקופה שנקבעה בתנאי ההתקשרות. המזמינהדין, לשביעות רצונה הגמור של 
 המחיר :  הצעת .3

 דגם הרכב   יצרן קבוצת רכב 

עלות דמי חכירה 
)שירותי הליסינג( 

לא בש"ח   חודשית
 כולל מע"מ

Hybrid טויוטה  3                             קורולה סדאן 

  אוטומטל' דיזל,  1.6ברלינגו  סיטרואן שירות

  Hybrid יאריס טויוטה  2

 

 וביאורים להצעת המחיר: הערות .4

 .ההסכם תקופת במהלך להזמין המתוכננים הרכב וקבוצות הרכבים של בלבד תחזית כוללת המחיר הצעת .4.1

)להלן: "הצעת המחיר הכולל של דמי החכירה עבור כל הרכבים יהווה את הבסיס לבחירת ההצעה הזוכה  המחיר .4.2
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המועצה תהיה רשאית לבחור ביותר מזוכה אחד ע"ב ההצעה הזולה המשוקללת"(. 

 (.Y, וזוכה נוסף עבור אספקת רכב מסוג X ביותר עבור כל סוג/דגם רכב )לדוגמא: זוכה אחד לאספקת רכב מסוג 

יצור( אשר יוזמנו דמי הליסינג החודשיים של כל אחד מסוגי/דגמי הרכבים המנויים בטבלה לעיל )מכל שנת  .4.3
שולמו בהתאם להצעת המציע הזוכה בהתאם למחיר שנקב בטבלה לעיל, ובהתאם לעדכוני במסגרת המכרז, י

 .בהסכם קבועים דלעיל למחירים הצמדות כלליהמחיר כמפורט בהסכם ובמפרט השירותים. 

ו יקבעו במסגרת מו"מ בין רכב מסוג/דגם שאינו מנוי בטבלה לעיל, דמי הליסינג החודשיים בגינ ויוזמןבמידה  .4.4
שהוצע המתקבל מעלות הצדדים ובכל מקרה לא יעלו על דמי הליסינג החודשיים שיחושבו בהתאם לאחוז הממוצע 



 

 

 לגבי אותה קטגורית רכבים אליה אותו רכב משתייך, ממחירו במחירון היבואן התקף למועד הזמנת הרכב.

 היחידה לא יכללו מע"מ, מע"מ יתווסף למחירי היחידה וישולם על פי דין על ידי המזמין. מחירי .4.5

 למזמין. ר"מ לשנה ביחס לכל רכב שיימסק 30,000המחיר תתייחס לשימוש ממוצע של  הצעת .4.6

 .בהסכם קבועים בשנה"מ הק מכמות לחריגה ביחס התשלומים כללי .4.7

 את ויכללו( במפורש בהסכם המפורטים שינויים)למעט  שהיא סיבה מכל ישתנו ולא סופיים יהיו דלעיל המחירים .4.8
 .וההסכם המכרז מסמכי פי על השירותים להענקת ביחס מציעה הוצאות כלל

 

 על כל תנאיו ונספחיו. הסכםהנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו ה .5

 

יום מהמועד האחרון למסירת ההצעות למכרז זה, כפי  90הצעתי/נו תהיה בתוקף ותחייב אותי/נו במשך תקופה של  .6
יום נוספים ו/או עד לסיום הליכי  90-רשאית להאריך את תוקף ההצעה ב המזמינהשנקבע בהזמנה להגשת ההצעה וכי 

 . , בהתאם לתנאי המכרזעם הזוכה במכרז הסכםהמכרז וחתימת 
 

 חתימת המציע: ______________    תאריך: ________________

 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום _____ התייצב/ו בפני: 
 ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה זו בפני. 

 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________


