
 

להתקשרות בהסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור  01/2019מס' מכרז פומבי 
 1מסמך הבהרה מס'  - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט

כמפורט בטבלה  בעקבות בקשות ושאלות שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהיר .1
 ן. לשלה

 ה שאלות נוספות והן תענינה בימים הקרובים.למען הסר ספק יצוין כי בידי החבר 

 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

נספח  -מסמך ה'  .1
שירותים: עמוד 

 'סעיף א - 16

כפי שהוא מוצג נבקש למחוק את המילים "
לקהל הרחב באתר האינטרנט של היבואן 

מדובר על דגמים  -" הרשמי בישראל
לציי רכב. ישנם דגמים שמוצעים שמיועדים 

לקהל הרחב שאינם מיועדים לציי רכב ואין לנו 
 עליהם הנחות.

 הבקשה מתקבלת.

נספח  -מסמך ה'  .2
שירותים: עמוד 

 7, סעיף 16

ככל   -נבקש כי יובהר שאין התקנת דיבורית 
שבמפרט הרכב  יש בלוטוס  אזי הרכבים יגיעו 

ומחר האביזר ית -מובנה בלוטוס. במידה ולא  
 בנפרד.

 .הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .3
שירותים: עמוד 

 11, סעיף 16

הרכב יהיה מצויד במרימי נבקש כי יובהר, 
ככל שמפרט היבואן מאפשר התקנה שמשות 

 של מרימי שמשות.

 .הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .4
שירותים: עמוד 

 27סעיף  -18

נבקש כי יובהר שאין המשכירה אחראית 
סעים ברכב אלא לחילוץ הרכב להסעת הנו

 .וגרירתו בלבד

 .הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .5
שירותים: עמוד 

 27, סעיף 18

נבקש כי יובהר, עלות קריאה תיקבע במעמד 
תלוי מקום בארץ שעות יום  ,הזמנת הקריאה

 חגים שבתות וכד' .

 הבקשה נדחית.

נספח  -מסמך ה'  .6
שירותים: עמוד 

 28סעיף  -18

הר שהגשת תלונה במשטרה בגין נבקש כי יוב
גניבת הרכב מהווה תנאי לקבלת רכב חלופי על 

 ידי המשכירה.

הבקשה נדחית. כלל הטפסים 
הייעודיים, לרבות הגשת תלונה יוגדרו 

ימים  7-כחובת ביצוע אך כל זאת בתוך כ
ממועד אירוע הגניבה, ולא יהיה בכך כדי 

 להוות תנאי לקבלת רכב חלופי.

 נספח -מסמך ה'  .7
שירותים: עמוד 

 37ז  סעיף, 19

נבקש כי יובהר, התקנות כגון וו גרירה או 
אבזרים דומים אשר בעניינם יש לבצע שינוי 

יש לבקש אישור קודם לביצוע  -ברישוי הרכב 
 ההתקנה מהספק.

 הבקשה מתקבלת.

נספח  -מסמך ה'  .8
שירותים: עמוד 

 37ז  סעיף, 19

התקנות ברכבים , אבקש לשנות את הסעיף
 ובאישור הספקיו בתיאום מראש יה

 לעיל. 7ר' תשובה לשאלה 



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

נספח  -מסמך ה'  .9
שירותים: עמוד 

 42 סעיף 20

נבקש כי יובהר,  מקדמה של שני תשלומים 
 כפופה לאישור מחלקת חיתום של הספק. 

 .הבקשה מתקבלת

ט  סעיף 20עמוד   .10
44 

נבקש לתקן את גובה השתתפות עצמית לסך 
 כולל מע"מ ₪ 1200של 

 .קשה מתקבלתהב

נספח  -מסמך ה'  .11
שירותים: עמוד 

   45סעיף  -20

נבקש הבהרת קנט כי עלות החזרת מצב הרכב 
 ₪ 1,200לקדמות בסיום תקופת הליסינג בסך 

לא כוללת נזקים ו/או תאונות שלא דווחו 
כמו כן היא אינה כוללת  ,במהלך העיסקה

 חוסרים.

הבקשה מתקבלת לגבי תאונות מרכב 
פח או פגיעות קלות  שאינם פגיעות

 במראה החיצוני של הרכב או הפנימי. 

 .הבקשה מתקבלת לגבי חוסרים

נספח  -מסמך ה'  .12
שירותים: עמוד 

   45סעיף  -20

אבקש לשנות את הסעיף לנוסח הבא: "גובה 
לקדמות בסיום  -עלות החזרת מצב הרכב 

פת מע"מ למעט בתוס ₪ 1,800תקופת הליסינג 
 רים ברכבוחוסתאונות לא מדווחות 

 לעיל. 11ראה תשובה לשאלה 

נספח  -מסמך ה'  .13
שירותים: עמוד 

 45 סעיף 20

נבקש כי יובהר, האמור לא כולל חוסרים )כגון 
טסות, מפתחות וכד'( ולא כולל נזקי תאונות 

 שלא דווחו ותוקנו במהלך תקופת העסקה.

 לעיל. 11ר' תשובה לשאלה 

נספח  -מסמך ה'  .14
שירותים: עמוד 

 46סעיף  20

 :כדלקמן בקש לשנות את אופן הפיצוי א.

 ;חודשי שכירות 3שנה ראשונה: 

 ;חודשי שכירות 2שנה שניה: 

 נה שלישית: חודש שכירות.ש

ללא  נוסף אבקש לשנות את אחוז ביטול ב.
מהצי  1פיצוי ל "קנט" רשאית לבטל רכב 

 ללא פיצוי

 הבקשה מתקבלת .א
 הבקשה נדחית ב.

נספח  -מסמך ה'  .15
עמוד  :שירותים

 46 סעיף 20

נבקש כי יובהר, שסעיף זה לא יחול על רכבים 
במעמד הזמנת הרכב, ככל  ₪ 170,000מעל 

שיוזמן רכב מסוג זה מנגנון ההחזרה ייקבע 
 באופן פרטני בין הצדדים.

  10%"-ה ביטול עסקת ליסינג וכן כי במסגרת
לא יחול על רכבים מעל מצי הרכב של קנט" 

 ת הרכב.במעמד הזמנ ₪ 170,000

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .16
עמוד  שירותים:

 47 סעיף 20

נבקש למחוק סעיף זה היות והוא אינו מסחרי 
וסביר, וזאת מאחר ובכל דגם אופן החישוב 

 -נקבע רק ממחירון היבואן  לאעסקת הליסינג 
ישנם פרמטרים אחרים שנלקחים בתמחור 
ליסינג גרט תחזוקה תנאי מסחר אל מול 

. נבקש שככל שיוזמן רכב שאינו נמצא היבואן
 במגוון הרכבים המחיר ייקבע בין הצדדים. 

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .17
עמוד  שירותים:

 49  סעיף 21

נבקש להוסיף כי, חישוב החריגה יבוצע 
בחישוב פול בין כל הרכבים שמסיימים עסקה 

 בתום כל שנה קלנדרית.

  20%של חישוב הפול יהיה מדורג  עד חריגה  
אג' לק"מ; חריגה מעל  0.15תשלום חריגה של 

  אג' לק"מ. 0.30מהפול  20%

 הבקשה מתקבלת



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

אג'  20אבקש לשנות את עלות ק"מ עודף ל    .18
 בתוספת מע"מ לק"מ.

 17הבקשה נדחית. ראה תשובה לסעיף 
 לעיל.

נספח  -מסמך ה'  .19
עמוד  שירותים:

 'יסעיף , 21

 הבקשה  נדחית נבקש למחוק סעיף זה

נספח  -מסמך ה'  .20
עמוד  שירותים:

, טבלת 23
 המחירים

  -לא ברורה  אופן הגשת ההצעה לרכב 

האם בטבלה על המציע לסמן רכב אחד מתוך 
הקבוצה? או שביכולתו להוסיף טבלה נפרדת? 
מאחר ונתתם רשימה מכל קטגוריה ולכל דגם 

 המופיע יש החזר אחר.

רשימת כפי שמובהר בטבלת המחירים, 
כל על - לדוגמא הינה רשימה  כלי הרכב

את רשימת כלי להצעתו  צרףלמציע 
וכן  -ה קטגוריכל ל שהוא מציע הרכבים

את המחיר המוצע על ידו לחודש, לכל 
 רכב בקטגוריה, לא כולל מע"מ.

נספח  -מסמך ה'  .21
עמוד  שירותים:

, טבלת 23
 המחירים

נבקש כי יובהר, שהצעת המחיר תקפה לשנת 
להתחייב למחירים מעבר  בלבד. לא נוכל  2019

מאחר ויש תמורות בשוק הרכב והמחיר נקבע 
מפרמטרים רבים בענף הרכב ולא רק ממחירון 

 .היבואן

 הבקשה מתקבלת

הסכם   .22
 ההתקשרות

האם קיים הסכם מסגרת מטעם קנ"ט, או 
 שחותמים על הסכם פנימי של המציע הזוכה?

במסגרת הגשת " -למכרז  3ר' סעיף 
כל מציע לצרף  למכרז יתבקש המענה

את נוסח ההסכם המקובל אצלו, ובאם 
נספח  יוכרז כזוכה ייווסף להסכם

שינויים שיכיל את כל ההתאמות 
במקרה של אי  והעדכונים מושא המכרז.

 -נספח השינויים  הסכמה לגבי נוסח
תהא רשאית קנט לבטל את זכיית 
הזוכה, ולהתקשר עם מי שידורג ככשיר 

 "שני.

 הבקשה נדחית את המועד להגשת ההצעות נבקש להאריך כללי  .23

 -מסמך א'   .24
הזמנה להציע 

 2עמוד  -הצעות 
 6סעיף 

נבקש להבהיר כי תקופת הליסינג של כל כלי 
 חודשים 36רכב תהיה 

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך א'   .25
הזמנה להציע 

 2עמוד  -הצעות 
 6סעיף 

נבקש כי ככל וקנט תבקש להאריך את תקופת 
ת היא תעשה כן ההתקשרות בתקופה נוספ

 ימים. 30בהודעה מראש ובכתב של 

הבקשה מתקבלת. הוראות הארכת 
התקופה ישולבו בהסכם ההתקשרות 

 שייחתם על ידי הצדדים.

 -מסמך א'   .26
הזמנה להציע 

 2עמוד  -הצעות 
 7סעיף 

נבקש כי נהלי נציגי קנט יחייבו את המציע כל 
עוד הם לא יסתרו את הוראות מסמכי 

 ההתקשרות

קנ"ט יחייבו כל עוד הם לא יסתרו נהלי 
את הוראות מכרז זה וההסכם שייחתם 

 מכוחו לרבות נספח השינויים

 -מסמך א'   .27
הזמנה להציע 

 3עמוד  -הצעות 
 10.3סעיף 

אילו אישורים נדרש מציע  -נבקש הבהרתכם 
לצרף מעבר לרישיון חכירה בהתאם לצו 

 הפיקוח החל על חברות ההשכרה והליסינג

צרף את כל האישורים על המציע ל
הנדרשים לו להפעלת עסקו, לרבות אך 

חוק לא רק, האישורים הנדרשים על פי 
 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 -מסמך א'   .28
הזמנה להציע 

 3עמוד  -הצעות 
 10.4סעיף 

כיוון שסעיף  9.1-9.5נבקש לתקן את ההפניה ל
 לא קיים. 9.6

 הבקשה מתקבלת



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 -מסמך א'   .29
ציע הזמנה לה

 4עמוד  -הצעות 
 18סעיף 

נבקש למען הוודאות והסדר הטוב כי ככל 
שתהיה סתירה בין מסמכי המכרז ייקבע מדרג 

( הוראות 2( מפרט השירותים, )1בסדר הבא: )
 ( יתר מסמכי ההתקשרות. 3ההסכם, )

ככל שתהיה סתירה בין מסמכי המכרז 
( מפרט 1ייקבע מדרג בסדר הבא: )

( נספח 3המכרז )מסמכי ( 2השירותים, )
השינויים להסכם הליסינג של הספק 

( הוראות הסכם הליסינג של 3הזוכה )
  הספק הזוכה

 -מסמך א'   .30
הזמנה להציע 

 5עמוד  -הצעות 
 23סעיף 

נבקש כי הארכת מועד המכרז תיעשה רק עד 
 למועד הגשת המכרז

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך א'   .31
הזמנה להציע 

 5עמוד  -הצעות 
 24סעיף 

נבקש כי הארכת תוקף ההצעה בכל מקרה לא 
 ימים נוספים 90תעלה על 

 מתקבלתהבקשה 

 -מסמך א'   .32
הזמנה להציע 

 6עמוד  -הצעות 
 34סעיף 

נבקש להבהיר כי ככל ותתנה קנט את הזכייה 
אים שלא יהיו מקובלים על הזוכה יהיה נבת

 רשאי הזוכה לחזור בו מהצעתו.

הבקשה נדחית. הזכייה תהא על פי 
 סמכי המכרז.מ

 - מסמך א'  .33
הזמנה להציע 

 7עמוד  -הצעות 
 44סעיף 

לאחר המילה:  3נבקש להוסיף בשורה 
״הצדדים״, את המילים: ״בהתאם לאמור 

 לעיל.״ 3בסעיף 

 הבקשה מתקבלת

 - מסמך א'  .34
הזמנה להציע 

 8עמוד  -הצעות 
 48סעיף 

נבקש להוסיף: "על אף האמור לעיל, המציע 
דע לעובדים, קבלני משנה יהיה רשאי לגלות מי

ולספקים מטעמו הנדרשים לדעת את המידע 
לצורך ביצוע העבודות המפורטות במכרז זה, 
ובלבד שאלה יהיו כפופים לחובות סודיות 
בנוסח דומה לחובות המפורטות בסעיף זה. כן 
מובהר, כי התחייבויות המציע על פי סעיף זה 
 לא יחולו לעניין מידע אשר היה ברשות המציע
טרם גילויו על ידי קנט , מידע אשר הגיע לידי 
המציע ללא הפרה של המציע או מי מטעמו את 
חובת הסודיות לפי סעיף זה, ומידע אשר גילויו 

 נדרש על פי דין."

 הבקשה מתקבלת

 - מסמך א'  .35
הזמנה להציע 

 8עמוד  -הצעות 
 50סעיף 

לאחר המילה: ״ההוראות״ את נבקש להוסיף 
 של״. המילים: ״הסבירות

 הבקשה מתקבלת.

 מסמך ב׳  .36

הגשת טופס 
עמוד  - ההצעה

 7סעיף  10

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים: ״היה 
ותיפול טעות בהצהרות המציע על פי הוראות 

לבטל את זכייתו מכרז זה, תהא רשאית קנט 
וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה בה במכרז, 

ם , והמציע לא עמד בהנדרש לעמוד בהצהרותיו
בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע בה. אין 

פי כל  בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות קנט על
 דין.״

 הבקשה מתקבלת.

 מסמך ב׳  .37

הגשת טופס 
עמוד  - ההצעה

 9סעיף  10

נבקש להוסיף בסוף הפסקה את המילים 
וזאת לאחר שניתנה למציע הודעה הבאות: ״

לא  , והמציעבה נדרש לעמוד בהתחייבויותיו
בהם בהתאם להודעה ובתוך הזמן שנקבע עמד 

בה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות קנט על 
 פי כל דין.״

 הבקשה מתקבלת.



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 מסמך ג׳  .38

תצהיר להוכחת 
עמידה בתנאי 

 11עמוד  - סף
 4סעיף 

אם בשורת ״מספר כלי הרכב הבהרתכם, הנא 
שהוחכרו״ יש לציין את מספר הרכבים 

ך מתן הממוצע שהוחכרו לאותו לקוח במש
 השירות הרלוונטית

 ההבהרה נכונה. בשורה זה על המציע
לציין את היקף כלי הרכב אותם סיפק 

 המציע לאותו לקוח.

 מסמך ג׳  .39

תצהיר להוכחת 
עמידה בתנאי 

 11עמוד  - סף
 4סעיף 

לקוחות לאור  3נא הבהירו אם די במילוי פרטי 
 תנאי הסף.

כמו כן, האם הוספת פרטי לקוחות נוספים 
 ניקוד נוסף למציע הרלוונטי.יעניק 

לקוחות לצורך הוכחת  3די במילוי 
 עמידה בתנאי הסף.

מילוי פרטי לקוחות נוספים לא יקנה 
 ניקוד איכות נוסף למציע.

 מסמך ג׳  .40

תצהיר להוכחת 
עמידה בתנאי 

 12עמוד  - סף
 7סעיף 

שיון״ למילים: ינבקש לתקן את המילה: ״ר
צין ״כתב הסמכה״ )כפי שמופיע בתעודת ק

 הבטיחות(.

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך ה'  .41
נספח 

שירותים: 
סעיף  - 16עמוד 

 1'א

כי מפרט כלי הרכב המוצעים נבקש הבהרתכם 
בעסקת ליסינג הנם בכפוף לדגמים המשווקים 
על ידי היבואנים השונים עפ"י מפרט אבזור 
לציי רכב ובכפוף לשמות הדגמים אשר יופיעו 

 ע"ג טופס ההזמנה. 

 הההבהרה נכונ

 -מסמך ה'  .42
נספח 

שירותים: 
סעיף  - 16עמוד 

10,12,13 

נא הבהירו היכן על המציע לציין את תמחור 
 רכיבים אלו.

ניתן לצרף דף נפרד ובו תמחור של 
רכיבים אלה. למען הסר ספק מובהר כי 
תמחור זה לא ישפיע על בחינת הרכיב 

 הכספי של ההצעות במכרז.

 -מסמך ה'  .43
נספח 

שירותים: 
סעיף  - 16 עמוד

14 

נבקש להוסיף כי במקרים בהם נדרש לתוספת 
תשלום עקב צבע מטאלי, עלות התוספת תחול 

 על קנט ותפורט בטופס הזמנת הרכב. 

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך ה'  .44
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 16 עמוד

15 

נבקש לתקן את הסעיף כך שהתקנת התקן 
הדלק תהיה על אחריות קנט ועל חשבונה. כמו 

ש להוסיף כי קנט תהיה אחראית בגין כן, נבק
כל נזק שייגרם לרכב בשל פירוקו או היעדר 
 פירוקו של התקן הדלק בסוף תקופת ההחכרה.

 מתקבלתהבקשה 

 -מסמך ה'  .45
נספח 

שירותים: 
 סעיף -16 עמוד

16 

נבקש למחוק את המילים: ״הפרת סעיף זה על 
תת סעיפיו היה הפרה יסודית של ההסכם״ 

עיפים הללו הם: ״לשם כיוון שפירוט הס
 המחשה בלבד״.

 הבקשה נדחית

 -מסמך ה'  .46
נספח 

שירותים: 
 סעיף -17 עמוד

17 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף: ״ובלבד שהרכב 
 המוזמן מצא במלאי היבואן״.

 לתהבקשה מתקב

 -מסמך ה'  .47
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 17 עמוד

18 

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: ״ככל 
 הניתן״

 ה מתקבלתהבקש

 -מסמך ה'  .48
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 17 עמוד
21.4 

נבקש להחליף את המילה: ״וכל״, במילה: 
 ״בהתאם״.

 הבקשה נדחית



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 -מסמך ה'  .49
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 17 עמוד

21 

נבקש למחוק את המילים: ״הפרת סעיף זה על 
תת סעיפיו היה הפרה יסודית של ההסכם״ 

ם: ״לשם כיוון שפירוט הסעיפים הללו ה
 המחשה בלבד״.

 הבקשה נדחית

 -מסמך ה'  .50
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 18 עמוד

24 

 - 2נבקש להחליף את השעה הרשומה בשורה 
 ״.16:30״ עם השעה: ״16:00״

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך ה'  .51
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 18 עמוד

24 

בשורה הרביעית ולאחר המילה: ״הדומה״ 
 ל הניתן״.נבקש להוסיף את המילים: ״ככ

 הבקשה מתקבלת

 -מסמך ה'  .52
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 18 עמוד

24 

 הבקשה נדחית נבקש למחוק את הפסקה השניה בסעיף.

 -מסמך ה'  .53
נספח 

שירותים: 
 סעיף - 18 עמוד

27 

נבקש למחוק מסעיף זה את הדרישה לספק 
 סיוע בשירות החלפת גלגל.

 הבקשה נדחית

 -מסמך ה'  .54
נספח 

שירותים: 
 סעיף -19 עמוד

37 

בשורה השניה, נבקש למחוק את המילים: 
״וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת ו/או 
באישור מוקדם מאת המציע״ עם המילים: 
״וזאת באישור מוקדם מאת המציע וכן קנט 
לא תבצע כל שינוי במבנה או בחלק כלי הרכב 
או בהתקנות שבהם, לרבות החלפת מנעולים, 

ו/או חלק ו/או הוצאת כל אביזר ו/או מכשיר 
התקן השייך לכלי הרכב, ללא הסכמת הספק 

 מראש ובכתב״.

הבקשה נדחית. ר' תשובה לשאלה 
 לעיל. 7מספר 

 

 

 

 -מסמך ה'  .55
נספח 

שירותים: 
 סעיף -20 עמוד

46 

נבקש כי ביטול עסקה תתאפשר רק במקרים 
 של צמצומים או ירידה בצרכי קנט.

 הבקשה נדחית

 -מסמך ה'  .56
נספח 

שירותים: 
 סעיף -21 ודעמ
49 

נבקש למחוק בשורה הראשונה את המילים: 
 ״)בעת סיום עסקת רכב״(.

 הבקשה נדחית

 -מסמך ה'  .57
נספח 

שירותים: 
 סעיף -21 עמוד

49 

נבקש להבהיר כי ככל שלא יבצע המציע את 
חישוב הקילומטרים אחת לשנה הוא לא יהיה 

 מנוע מלעשות כן במועד מאוחר יותר״

 הבקשה מתקבלת

 -ה'מסמך   .58
נספח 

שירותים: 
 סעיף -21 עמוד

50 

נבקש למחוק את האמור בסעיף זה וחלף זאת 
לציין כי קנט תהיה רשאית לבטל את 
ההתקשרות בכל מקרה של הפרה יסודית של 

 הוראות ההסכם על ידי המציע

 הבקשה נדחית



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
במסמכי 

 המכרז

 התשובה/ההבהרה פירוט השאלה

 מסמך ו׳  .59

ההצעה 
עמוד  - הכספית

22 

הבהירו מדוע המשקלים אינם תואמים נא 
 מות כלי הרכב המשוערתבמדויק לכ

 בדל נובע משווי השונה של הרכביםהה

 מסמך ו׳  .60

ההצעה 
עמוד  - הכספית

22 

נבקש כי שיטת המכרז תשתנה כך שהמציע 
יוכל להציע מחירים שונים לדגמים שונים 
מאחר והמחירים אותם הוא מציע מבוססים 
על התנאים המסחריים אשר מסוכמים בינו 

ר לאחד דגמים של ובין כל יבואן ואין זה סבי
 יבואנים שונים תחת אותו המחיר

 הבקשה נדחית

 מסמך ו׳  .61

ההצעה 
עמוד  - הכספית

22 

נא הבהירו כיצד ינוקדו דמי חריגת  א.
 הקילומטרים.

נבקש כי דמי חריגת הקילומטרים יעודכנו  ב.
 + מע"מ. ₪ 0.20לסך של 

בתום כל שנה קלאנדרית תחושב של  .א
ולק הק"מ בכל כלי הרכב וזו תח

 במספר צי הרכב. 

 הבקשה נדחית. ב.

 

 מסמך ו׳  .62

ההצעה 
עמוד  - הכספית

22 

נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה אינו כולל 
תשלומים נוספים כקבוע במסמכי ההתקשרות 
)למשל השתתפות עצמית, דמי החזרה 

 מוקדמת, קנסות וכיוצ״ב.

 ההבהרה נכונה

 המכרז. המכרז והוראותיו גוברות על האמור במסמכי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי .2
הסעיפים כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הניתנת במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל 

 הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי. .3

 וד רב,בכב

 נזקי טבע בחקלאות בע"מביטוח לקרן  -קנט 


