
 

להתקשרות בהסכם למתן שירותי ליסינג תפעולי עבור  01/2019מס' מכרז פומבי 
 2מסמך הבהרה מס'  - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט

 כדלקמן: שהתקבלו במשרדי החברה, מתכבדת החברה להשיב ולהבהירנוספות בעקבות בקשות ושאלות  .1

 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה ירוט השאלהפ

נספח  -ה'מסמך   .1
שירותים: עמוד 

 3 , סעיף16

 6ועד הוצאת הרישיון ל מבקש להגדיל את נ
 חודשים

 .הבקשה מתקבלת

נספח  -ה'מסמך   .2
שירותים: עמוד 

 4 , סעיף16

במקרים בהם כלי הרכב יגיעו נבקש להבהיר כי 
מאת היבואנים ללא הרמת שמשות, עלות 

 חשבון קנט.ההתקנה תחול על 

 באופן הבא: מתקבלתהבקשה 
מעלות התקנת התוספת תוצע  80%

 חודשים. 36לקנט בעלות נפרסת על פני 
 ביתר התוספת תישא חברת הליסינג.

נספח  -מסמך ה'  .3
שירותים: עמוד 

 21.5, סעיף 17

"אספקת  :בקש לשנות את הסעיף באופן הבאנ
ים במהלך גוהחלפת שמשות, ארבעה צמי

לאי, שלושה סטים של מגבים תקופה כנגד ב
בלאי, מצבר אחד במהלך  במהלך תקופה כנגד

תקופה כנגד בלאי וחלפים לפי הצורך תהא 
הליקוי ו/או הפגם אשר  סיבת התקלה ו/או

יהיה ועפ"י שיקול הדעת של קצין הבטיחות של 
 ".הספק

הנוסח לפי חלקית  הבקשה מתקבלת
 הבא:

אספקת והחלפת שמשות, ארבעה 
ך תקופה כנגד בלאי, ים במהלגצמי

שלושה סטים של מגבים במהלך תקופה 
בלאי, מצבר אחד במהלך תקופה  כנגד

כנגד בלאי וחלפים לפי הצורך תהא 
הליקוי ו/או הפגם  סיבת התקלה ו/או

 .אשר יהיה
נספח  -מסמך ה'  .4

שירותים: עמוד 
 22, סעיף 18

בקש להוסיף לסעיף, חובת "קנט" לתאם נ
ק"מ לפני הק"מ  1,000טיפול/לדווח לספק 

שמציין היצרן/משרד התחבורה/הדבקה בחלון 
טיפול תקופתי, אי  לצורך תיאום (טיפול הבא)

 .דיווח יחשב כנזק ברשלנות

מתקבלת חלקית באופן הבא: הבקשה 
הק"מ  על"הנהג ידווח לחברת הליסינג 

המצוין לצורך ביצוע הטיפול וזאת 
לצורך תיאום טיפול תקופתי. בכל 

ווח האמור כדי לגרוע מקרה אין בדי
 מחובת הבקרה של חברת הליסינג".

נספח  -מסמך ה'  .5
שירותים: עמוד 

 27, סעיף 18

-לבקש להגדיל את עלות שרות החלפת גלגל נ
 מע"מבתוספת  ₪ 330

 .הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .6
שירותים: עמוד 

 43 סעיף 20

נבקש להבהיר כי המחירים אשר יציע המציע 
ייבו אותו בשנה הראשונה במסגרת הצעתו יח

להתקשרות ויוצמדו בתקופה זו לעדכונים 
במחיר היבואן כאשר הזמנת רכבים לאחר 

תקופה זו תהייה בהתאם לדמי השכירות אשר 
 יוסכמו בין הצדדים.

 מתקבלת חלקית באופן הבא:הבקשה 
במידה ויחולו עדכונים במחירי היבואן 

ממחיריהם במועד  3%שעולים על 
יעודכנו העלויות בגובה , הגשת ההצעה

 .חודשים 36מהתוספת ובפריסה ל  70%
לא תשנה את מחירי  3%עליה של עד 

 דמי השכירות החודשיים.
נספח  -מסמך ה'  .7

שירותים: עמוד 
 42 סעיף 20

כבר מהחודש הראשון התשלום יהיה כי בקש נ
 חודש בחודשו. 

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .8
שירותים: עמוד 

 42 סעיף 20

בקש להוסיף סעיף חדש לכל הזמנת רכב חדש נ
שכירות, חודשי  3יתווסף תשלום מקדמות של 

תשלום זה יקוזז בסוף תקופת העסקה כנגד 
 התשלום השכירות החודשיים

יתוקן  42, סעיף הבקשה מתקבלת
 בהתאם



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה ירוט השאלהפ

נספח  -מסמך ה'  .9
עמוד  שירותים:

 48שאלה  21

במעמד הזמנת תוספת נהג צעיר/חדש יעודכן 
יש צורך להוסיף שבמידה וליפני קבלתו, הרכב 

במהלך תקופה כיסוי הנ"ל הספק יגבה את 
באופן יחסי לאותה  התשלום בתשלום אחד

חודשים לסיום השנה אזי  4השנה )אם נשארו 
 ש"ח(. 120=  4*  30

הבקשה מתקבלת חלקית באופן בו 
במידה ויהא צורך בהוספת כיסוי נהג 
צעיר/חדש במהלך תקופת השכירות 

זי התשלום הנוסף עבור כיסוי זה א
ישולם מידי חודש בחודשו החל מן 

 המועד בו יידרש הכיסוי.
 –מסמך א'   .10

הזמנה להציע 
 6עמוד  –הצעות 

 31סעיף 

בשורה הראשונה של הטבלה, נא הבהירו על 
בסיס אילו פרמטרים תעריך הוועדה האמורה 

את כללי הרכב המוצעים במכרז. כמו כן, האם 
כי כלי הרכב לדוגמא המופיעים ניתן להניח 

 במסמך ו׳ ידורגו ברמה הגבוהה ביותר

הוועדה תעריך את הרכבים על בסיס 
איכות הרכבים המוצעים בהתבסס על 

  סקרים מפורסמים וניסיון הוועדה.
מובהר כי כלי הרכב המופיעים הנם רק 

לשם המחשה ולא תינתן לגביהם 
 עדיפות כלשהי.

נספח  -מסמך ה'  .11
עמוד שירותים: 

 5'סעיף א – 16

במקרים בהם כלי הרכב יגיעו נבקש כי יובהר ש
מאת היבואנים ללא בקרת אורות, עלות 

 ההתקנה תחול על חשבון קנט.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .12
 שירותים: עמוד

 26 סעיף – 18

נבקש להבהיר כי שירותי החילוץ והגרירה לא 
שטחי האוטונומיה בכל מקרה ב ויינתנ

בהסכם שנחתם בין  Aם כשטחי המוגדרי
או  מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית

בשטחים אחרים אשר על פי הוראות הרשויות 
 או צה"ל אסורה הנסיעה בהם לישראלים.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .13
 שירותים: עמוד

 28 סעיף – 18

 הבקשה נדחית ימים. 21-במקרה זה הרכב החלופי יסופק ל

 נספח -מסמך ה'  .14
 שירותים: עמוד

 30-32 סעיף –19

נבקש להבהיר ביחס לאמור בסעיף זה כי 
דוחות תנועה וחניה יוסבו על שם קנט עם 

קבלתם וישולמו ישירות על ידה. ביחס 
לתשלומים לנתיב מהיר או כבישי אגרה, נבקש 
 כי קנט תירשם כמנויה מול המפעיל הרלוונטי. 

ככל ועל אף האמור לעיל, יחוייב המציע 
שלום כלשהו בגין האמור לעיל תשפה קנט בת

את המציע עם דרישתו כאשר ביחס לכבישי 
אגרה ונתיבים מהירים חיוב ייעשה על בסיס 

 תעריף מזדמן.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .15
 שירותים: עמוד

 37 סעיף –19

לאחר המילה: ״מקצועי״ בשורה הרביעית 
 נבקש להוסיף את המילים: ״וללא נזקים.״

 באופן הבא: מתקבלת הבקשה
לאחר המילה: ״מקצועי״ בשורה 

הרביעית נבקש להוסיף את המילים: 
 .״שנגרמו מהפירוק ״וללא נזקים

נספח  -מסמך ה'  .16
 שירותים: עמוד

 42 סעיף –20

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: 
 ״בתחילת כל חודש״.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .17
 שירותים: עמוד

 43 סעיף –20

נבקש כי דמי השכירות ויתר התשלומים . א
 יבוצעו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.

כמו כן, נבקש להוסיף כי כל התשלומים ב. 
אשר ישולמו במסגרת הסכם החכירה יהיו 

 צמודים למדד המחירים לצרכן.

 מתקבלת א. הבקשה
למסמכי המכרז, עמוד  43ב. ר' סעיף 

20. 

נספח  -מסמך ה'  .18
 שירותים: עמוד

 43 סעיף –20

נבקש להבהיר כי המחירים אשר יציע המציע 
במסגרת הצעתו יחייבו אותו בשנה הראשונה 

להתקשרות ויוצמדו בתקופה זו לעדכונים 
במחיר היבואן כאשר הזמנת רכבים לאחר 

תקופה זו תהייה בהתאם לדמי השכירות אשר 
 יוסכמו בין הצדדים

 לעיל. 6ראו תשובה לשאלה 

נספח  -מסמך ה'  .19
 ותים: עמודשיר

 44 סעיף –20

נבקש להבהיר כי ככל שיתעדכן שיעור המע"מ 
על פי דין, אזי סכום ההשתתפות העצמית 

 יעודכן בהתאם.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .20
 שירותים: עמוד

 48 סעיף –21

 הבקשה נדחית +מע"מ. ₪ 100, נבקש לשנות ₪ 30במקום 



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה ירוט השאלהפ

 מסמך ו׳  .21
 ההצעה הכספית

 22עמוד  –

היר כי חלק מהדגמים שציינתם נבקש להב
אינם קיימים עוד, כגון: פורד פוקוס, רנו 

 פלואנס דיזל ופולקסוואגן פאסאט

 תנו כדוגמא בלבדיהדגמים נ

 3מסמך א', עמוד   .22
 9.4סעיף 

נבקש להוסיף בסוף המשפט "ולמעט יום 
 כיפור".

 הבקשה מתקבלת

מסמך א', עמוד   .23
 16, סעיף 4

ובאו לידיעת נבקש שהתיקונים והשינויים י
המציעים ע"י הודעת מייל לכתובת הדואר 

 האלקטרוני של המציעים

 הבקשה נדחית

מסמך א', עמוד   .24
 18, סעיף 4

נבקש שהפרשנות תקבע בהסכמה בין הצדדים. 
 נבקש שהמשפט האחרון ימחק

הבקשה נדחית. למען הסדר הטוב, ר' 
 1במסמך הבהרות  29תשובה לשאלה 

מסמכי  בעניין סדר העדיפויות בין
 המכרז.

מסמך א', עמוד   .25
 35, סעיף 6

נבקש כי טרם פסילת הצעה יבוצע בירור עם 
 המציע

פסילת הצעה תיעשה  הבקשה נדחית.
 על פי הוראות הדין.

מסמך א', עמוד   .26
 36, סעיף 7

נבקש למחוק את המילים "אם המחירים 
מהם מחירים  - "שצוינו בהצעה אינם סבירים
 ם?שאינם סבירים? איך נבדקי

  

המחירים ייבחנו השוואתית וכן 
יתבססו על מחירוני היבואנים, ניסיון 
קודם של החברה, מחירי שוק בתחום 

 הליסינג וכו'. 
 7מסמך א', עמוד   .27

 38, סעיף 
נבקש להגדיר זמן סביר בהודעה לעמידה 

 בהתחייבויות
הזמן הסביר ייקבע על פי נסיבות 

 המקרה.
 7מסמך א', עמוד   .28

 40, סעיף 
 הבקשה נדחית קש למחוק את הסעיףנב

 7מסמך א', עמוד   .29
 41, סעיף 

נבקש למחוק את הסעיף. נבקש לקבוע פיצויים 
 מוסכמים לביטול המכרז מצד קנט.

 הבקשה נדחית

 7מסמך א', עמוד   .30
 42, סעיף 

נבקש למחוק. נבקש להבהיר שביטול המכרז 
והוצאת מכרז חדש מטעמים שאינם סבירים 

 פיצויים מוסכמיםיזכו את המציע ב

 הבקשה נדחית

 7מסמך א', עמוד   .31
 44, סעיף 

נבקש למחוק בשורה השניה את המילים 
 "לשביעות רצונה של קנט"

 הבקשה נדחית

 7מסמך א', עמוד   .32
 46, סעיף 

 הבקשה נדחית נבקש למחוק

 8מסמך א', עמוד   .33
 48, סעיף 

, למעט אם יידרש הבקשה מתקבלת נבקש להפוך להדדי
ידי ערכאה משפטית ו/או  גילוי על

 בכפוף להוראות הדין.
האם "החתומים מטה" הם מורשי החתימה  9מסמך ב', עמוד   .34

 של החברה?
 ההבהרה נכונה.

מסמך ב', עמוד   .35
 7, סעיף 10

נבקש למחוק את המילים "ויישארו כך בכל 
 מועד עתידי"

לחילופין נבקש למחוק את המילים המילים 
די" ולרשום "ויישארו כך בכל מועד עתי

במקומן  את המילים "ונעשה ככל שביכולתנו 
 שישארו כך בכל מועד עתידי"

נדחית. מובהר בזאת על ידי הבקשה 
קנט כי במקרה בו ישנו שינוי במצגים 
ו/או העובדות שניתנו לקנט במסגרת 

המכרז על המציע הזוכה לעדכן את קנט 
 במועד הסמוך למועד השינוי.

 מסמך ב', עמוד  .36
 9ף , סעי10

נבקש למחוק הסעיף. לחילופין נבקש מכתב 
התראה מראש וזמן חסד לתיקון, וכן נבקש 

 ימי עבודה 30לשנות ל

 הבקשה נדחית.

למסמך, שם מובהר כי  1ר' סעיף  מי  נדרש להצהיר מסמך ג'  .37
מורשה חתימה מטעם המציע נדרש 

 להצהיר.
נספח  -מסמך ה'  .38

 שירותים: עמוד
 16 סעיף –16

ו מבקשים להתקין מערכת אנ -מובילאיי
בטיחות בהתאם לשק"ד שלנו ו/או כל מערכת 

 בטיחות אינטגרלית

הבקשה נדחית. הסעיף כולל אפשרות 
 להתקין מערכת אחרת שוות יכולות.

נספח  -מסמך ה'  .39
 שירותים: עמוד

 21.3 סעיף –17

יש למחוק את המילים החל מ:  -שורה שלישית
 "תיקון מכל סוג שהוא.." ועד "מסיבות

 סבירות".

 הבקשה נדחית.



 מס'
 סידורי

 נספחה/סעיףה
 במסמכי המכרז

 התשובה/ההבהרה ירוט השאלהפ

נספח  -מסמך ה'  .40
 שירותים: עמוד

 24 סעיף –18

 -יש למחוק את המילים "מיכל דלק מלא" א.
 1/8חברתנו מוסרת את הרכבים עם עד 

 . דלק על  מיכל ולא מבצעת התחשבנות 
כמו כן  יש מחוק את ההתניה לגיל הרכב  ב.

 ולק"מ. 
 רכב חלופי שיימסר יהא רכב חלופי דומה ג.

מקומות ישיבה, אוטומט,  5לרכב הקבוע, 
 ל' 2.0בנזין עד 

הבקשה מתקבלת לחברות שנוהגות  .א
 באופן המבוקש.

 הבקשה מתקבלת. ב.
 הבקשה מתקבלת. ג.

נספח  -מסמך ה'  .41
 שירותים: עמוד

 27 סעיף –18

יש להחריג אזורים מרוחקים כדוגמת כביש 
 4הערבה ורמת הגולן, בהם יינתן שירות עד 

 שעות.

 הבקשה מתקבלת

נספח  -מסמך ה'  .42
 שירותים: עמוד

 34+36 סעיף –19

)אתר  B2B -בכפוף להצטרפות לאתר המשכירה
 (החברה המציעהפנימי של 

הבקשה מתקבלת לחברות שנוהגות 
 באופן המבוקש.

הבקשה נדחית )פגיעות רבות יכולות  להחריג מקרי רשלנות וזדון מבקשים כללי  .43
זדון של  להיחשב כרשלנות או פעילות

 צד ג'( 
יש להבהיר כי האחריות על תיאום הטיפולים  כללי  .44

 הינה של משתמשי הרכב
הבקשה מתקבלת, המציע יבצע בקרה 

 על כך.
קנט תהיה אחראית לשלם את הדוחות  נבקש הסבר לגבי נושא הסבת דוחות כללי  .45

שיועברו לה בגין הרכבים שברשותה. 
המציע לא יהיה זכאי לתשלום בגין 

ו/או הסבתן על  ת הדוחות לחברההעבר
 .שם החברה

 'סעיף י 21עמוד   .46
50 

מאחר והוא דרקוני  –נבקש למחוק סעיף זה 
,לא סביר  שתקלת שירות תהא סיבה לביטול 
לגבי רכב   ,לא תהיו מרוצים מהשירות תוכלו 
לבטל את ההתקשרות עם הספק  לגבי הזמנה 

 .של רכבים נוספים ולהזמין מספק אחר

 .קבלתהבקשה מת
 

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

 פורש. הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במ

 יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי. .3

 בכבוד רב,

 נזקי טבע בחקלאות בע"מביטוח לקרן  -קנט 


