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 ו' בתשרי תש"פ 

            לכבוד 

  להפעלת פרויקט רכב שיתופי   51/2020קול קורא מס'  משתתפי

 

 ג.א.נ.,

 2020/51מס'  קול קורא – 1מסמך הבהרות מס'  הנדון: 

 הפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה המקומית קדימה צורןל

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר  המועצההמועצה המקומית קדימה צורן )להלן: " להלן המענה של  
 למכרז שבנדון:

מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה שאלה 

,  1סעיף א' .1
 1עמוד 

נבקש להוסיף לאחר המילים "הקצאת 
החניות" את המילים "סימונם והצבת 

 השילוט" 

 הבקשה מאושרת. 

המילים: י  לאחר  החניות",  :  ירשם"הקצאת 
 "סימונם והצבת השילוט".  

 

,  6סעיף א' .2
 1עמוד 

כך  להדדי,  הפרויקט  סיום  את  להפוך  נבקש 
מכל   הפרויקט  את  לסיים  יוכל  הזוכה  שגם 

 סיבה ובכל שלב.

 הבקשה מאושרת.  

 תתוקן ותירשם כדלקמן: 6של סעיף  א אהסיפ

האפשרות לסיים  יובהר, כי למועצה ולמפעיל קיימת  "
את הפרויקט מכל סיבה ובכל שלב, הגם שטרם חלפה  
תקופת הניסיון, ללא כל צורך במתן נימוק, בהודעה  

 . "ימים 14מראש של 

,  7סעיף א .3
 1עמוד 

נבקש להבהיר שייתכן ויתווספו חיובים 
נוספים על השוכר בגין דמי טיפול הסבת 

דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים  
 נוספים, דמי חריגת ק"מ וכדו'

  

 הבקשה מאושרת. 

  להלן. 15ראו תיקון הסעיף במסגרת שאלה 

,  10סעיף א .4
 2עמוד 

נבקש להוסיף את המילים: "אלא אם נגרם 
נזק לרכב בזדון או ברשלנות ע"י המועצה ו/או  

 מי מטעמה"

  .הבקשה מאושרת באופן חלקי

אה סעיף  של  האחרונות(  השורות    2)  10סיפא 
 ירשם, כדלקמן: תתוקן ות

מן   מכל  אובדן  ו/או  נזק  תישא בשום  "המועצה לא 
וסוג שהוא שייגרם לרכב בעת החנייה ו/או בכל שעה  
אחרת במהלך השימוש ברכבים בפרויקט, אלא אם  
ידי המועצה,   נזק לרכב בזדון או ברשלנות על  נגרם 

 והדבר נקבע בפסק דין חלוט".

  1סעיף ה  .5
 4עמוד 

להגשת   נבקש להאריך את המועד )בגלל הסגר( האחרון  המועד  זה,  בשלב 
יוארך   ליום  הצעות  ,    10.202020.עד 

 .  12:00בשעה 

,  10סעיף ה  .6
 4עמוד 

נבקש שצביעה וסימון החניות )וכן השילוט(  
יהיו ללא תשלום הזוכה אלא ע"ח המועצה. 

נציין כי כך פועלת החברה מול כל הגופים 
בקשה זו הינה קריטית  -שהתקשרו עימה

 ומהווה כתנאי להגשת ההצעה.

 .  הבקשה מאושרת

לעיל, יובהר, כי צביעת    1שאלה  תשובה לכאמור ב
על גבן יהיו באחריות ועל  וכיתוב  החניות שיוקצו  
 חשבון המועצה.  

 

 הבקשה מאושרת.   . נבקש להפוך להדדי,  14סעיף ה  .7
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לשאלה   5עמוד  המועצה  ידי  על  שניתן  המענה    2  ראו 
 לעיל.

 יתוקן ויירשם, כדלקמן: 14סעיף ה'

המדובר   כי  שוב,  מבהירה  ניסיוני,  "המועצה  בהליך 

את   לבטל  הזכות  שמורה  ולמפעיל  למועצה  ולפיכך 

 . יום  מראש"  14ההסכם בכל עת שהיא, בהודעה של  

 

הצהרת  .8
,  המציע
 12עמוד 

  הבהרה: מי המצהיר? מה תפקידו בחברה?

המציע,   מטעם  החתימה  מורשה  הינו  המצהיר 
היחיד,   בשם  לחתום  המוסמך  תאגיד,  או  יחיד 

ולחייב אותו. המסמך ייחתם  בפני עו"ד/  התאגיד  
 רו"ח. 

יג,  4סעיף  .9
 17עמוד 

נבקש להבהיר שייתכן ויתווספו  -כאמור לעיל
חיובים נוספים על השוכר בגין דמי טיפול 

הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים  
 נוספים, דמי חריגת ק"מ וכדו'

  

  3ראו מענה המועצה לשאלה  ת,  הבקשה מאושר
 לעיל. 

 

, 6סעיף  .10
 17עמוד 

 :הבהרה אין צוות עבודה פרט למוקד טלפוני. 

המיועדים   המקצוע  אנשי  בכל  מדובר  כי  יובהר, 
 לתת שירות במסגרת הפעלת הפרויקט הנ"ל. 

א  7סעיפים  .11
, עמוד ד7+ 
18 

 .  הבקשה מאושרת נבקש להפוך להדדי -כאמור לעיל

בסעיף   בעמוד  7הסיפא  ויירשם    18א  יתוקן 
 כדלקמן: 

"יובהר, כי המועצה והמפעיל יהיו רשאים לסיים את  
ההתקשרות במהלך תקופת ההתקשרות וזאת בכפוף  

 ימים".   14להודעה מראש של  

, 9סעיף  .12
 18עמוד 

 הבקשה נדחית.  נבקש להפוך להדדי 

על   13סעיף  .13
, תת סעיפיו

 19עמוד 

ו/או פיצוי יעשה בהתאם לפס"ד חלוט  שפוי 
שלא עוכב ביצועו ולאחר שניתנה למפעיל  

 הזדמנות סבירה להתגונן 

 .מאושרת באופן חלקיהבקשה 

סבירה   הזדמנות  תינתן  למפעיל  כי  יובהר, 
   להתגונן.

,  17סעיף  .14
 20עמוד 

   יימחק.  17הבקשה מאושרת, סעיף  נבקש למחוק את הסעיף 

התייחסות  מעיון   כללי  .15 מצאתי  לא  קורא  בקול 
אפשרות   להשכרה שעתית של הרכב, קרי:

לשעה,   הרכב  את  להזמין  ללקוח  לתת 
זאת   אפשרות  הלאה.  וכן  ,שלוש  שעתיים 
ככל   שיתופי,  רכב  של  הגדול  היתרון  היא 
יותר    מדויק  לזמן  להזמין  יכול  שלקוח 
במינימום  הגבלת זמן כך עולה איכות וטיב  

היישו ותושבי  ייהנהשירות  מיתרונות    וב 
באפשרותכן   האם  השיתופי.  הרכב 

 להתייחס לשירות זה בקול קורא?  

 

 הבקשה מאושרת. 

 יתוקן ויירשם כדלקמן:  1בעמוד  7סעיף א'

יהיה  " ברכבים  לשימוש  המחיר  כי  מתחייב  המציע 

 : האופציות הבאותמ בהתאם לאחת 

שעות(    24ליממה )   שימוש ברכבמחיר ל  -'אופציה א
על   יעלה  יכלול:    160לא  וכי המחיר  כולל מע"מ   ₪

ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך,  
לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות לשימוש  

ק"מ ליממה, ביטול השתתפות עצמאית    150בלפחות  
באופן מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן חובת זמינות  

בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור  שעות    24במשך  
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דמי   אגרה,  וכבישי  דלק  בעבור  ישלמו המשתמשים 
טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים  

   נוספים, דמי חריגת ק"מ". 

   -אופציה ב' 

עלה על  ילא  דקות(    60)   לשעהשימוש ברכב  המחיר ל
נהג    30 ביטוח  יכלול:  המחיר  וכי  מע"מ  כולל   ₪

לרבות   לכך,  הנדרשים  הביטוחים  )כל  צעיר/חדש 
לשימוש   אפשרות  ג'(,  וצד  מקיף  חובה,  של  ביטוח 

ל  25לפחות   נוסף  ק"מ  ק"מ  לכל  תוספת  שעה.  כל 
₪ לק"מ, ללא תוספת בעבור    2בשעה: לא יעלה על  

ביטול השתתפות עצמית באופן מלא, ללא דמי    דלק. 
שעות בכל    24חודשיים וכן חובת זמינות במשך    מנוי

המשתמשים   ישלמו  האמור  מלבד  כי  יובהר,  יממה. 
בעבור כבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, נהגים  

   נוספים". 

  1עמ'  .16
 7סעיף א'  

התייחסות   זה  בסעיף  להוסיף  ניתן  האם 
להגבלת מחיר להשכרה שעתית? לדוגמה:  

ועלות על    Xמחיר שעת השכרה לא יעלה על  
ללא עלות נוספת על    Xלא תעלה על    Xק"מ  

הדלק, תמחור זה יאפשר לחברות הנותנות  
שירות שעתי )גם שירות יומי וחצי יומי אך  
שירות   ולתת  להתמודד  שעתי(  שירות  גם 

 תושבים. טוב ל

 לעיל.   15ראו תשובת המועצה לשאלה 

,  2עמוד  .17
   2סעיף ב'

אבקש   בליסינג,  העוסקת  חברה  סף  תנאי 
לחברה   גם  ולאפשר  זה  תנאי  לשנות 
העוסקת "רק" ברכב שיתופי גם להתמודד  

 על המכרז 

הערה: בהסבר על סעיף זה מופיע, תחילת  
שירות השכרת    - ליסינג תפעולי""ציטוט "  

יומי/   תשלום  בעבור  שימוש  לטובת  רכב 
"  חודשי קבוע למשך תקופה מוגבלת בזמן

את   כולל  זה  הסבר  לכאורה  ציטוט,  סוף 
החברות המשכירות רכב שיתופי אך אבקש  

 לחדד ולדייק נושא זה ככל ואפשרי. 

 

 . הבקשה מאושרת

 :שונה כדלקמןתוקן וי י 2בעמוד  2סעיף ב'

במתן שירותי  המציע בעל ניסיון של שנתיים לפחות  "

שעתי/   תשלום  בעבור  שימוש  לטובת  רכב  השכרת 

בין   יומי/ חודשי קבוע למשך תקופה מוגבלת בזמן, 

 . "7/2020 - 1/2017השנים 

מתוקן המחליף    1.2ראו מצ"ב למסמך זה, נספח  

 שצורף למסמכי הקול הקורא.  1.2את נספח 

 

  4עמ'  .18
 .2סעיף ד'  

ה'   סעיף  את  סותר  איננו  זה  סעיף    8האם 
 ? אשמח להסבר או לשינוי ותיקון. 4בעמ' 

 הבהרה:

הסעיפים.   בין  סתירה  הצעה  אין  כי  יובהר, 
שתזכה לניקוד הגבוה ביותר תקבע כזוכה. יחד עם  

לבחור בהצעה בעלת  זאת, אין המועצה מתחייבת  
הניקוד הגבוה ביותר ו/או בכל הצעה שהיא והיא  
רשאית לבטל קול קורא זה בכל שלב ו/או לצאת  

 להליכים אחרים.  

  17עמוד  .  19
 סעיף י"ג 

ככל ותאפשרו לחברות הנותנת שירות רכב  
אשמח   במכרז  להתמודד  שעתי  שיתופי 

 לעדכן גם בסעיף זה את המחירים. 

 הבקשה מאושרת.  

 י"ג יתוקן וישנה כדלקמן:4סעיף 

כי " יהיה    המפעיל מתחייב  ברכבים  המחיר לשימוש 

 : האופציות הבאותמ בהתאם לאחת 
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   :כללי

כי   .1 ליום  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז מודגש בזאת,  לא    10.202020.  יוארך עד 
 .  0021:יאוחר מהשעה  

המכרז,   .2 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינוי בהתאמה על   .3

 ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה 

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .4

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על  .5

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:         

 
 _________________________ חתימה:    

 

שעות(    24שימוש ברכב ליממה ) מחיר ל  -'אופציה א
על   יעלה  יכלול:    160לא  וכי המחיר  כולל מע"מ   ₪

ביטוח נהג צעיר/חדש )כל הביטוחים הנדרשים לכך,  
לרבות ביטוח חובה, מקיף וצד ג'(, אפשרות לשימוש  

ק"מ ליממה, ביטול השתתפות עצמאית    150בלפחות  
באופן מלא, ללא דמי מנוי חודשיים וכן חובת זמינות  

שעות בכל יממה. יובהר, כי מלבד האמור    24ך  במש
דמי   אגרה,  וכבישי  דלק  בעבור  ישלמו המשתמשים 
טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים  

   נוספים, דמי חריגת ק"מ". 

   -אופציה ב' 

עלה על  ילא  דקות(    60לשעה ) שימוש ברכב  המחיר ל
נהג    30 ביטוח  יכלול:  המחיר  וכי  מע"מ  כולל   ₪

לרבות   לכך,  הנדרשים  הביטוחים  )כל  צעיר/חדש 
לשימוש   אפשרות  ג'(,  וצד  מקיף  חובה,  של  ביטוח 

ל  25לפחות   נוסף  ק"מ  ק"מ  לכל  תוספת  שעה.  כל 
₪ לק"מ, ללא תוספת בעבור    2בשעה: לא יעלה על  

ביטול השתתפות עצמית באופן מלא, ללא דמי    דלק. 
שעות בכל    24חודשיים וכן חובת זמינות במשך    מנוי

המשתמשים   ישלמו  האמור  מלבד  כי  יובהר,  יממה. 
בעבור כבישי אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, נהגים  

   נוספים". 

,  17עמוד  .20
 סעיף י"ג 

ניתן לאפשר גובה השתתפות עצמית   האם 
 כחוק? 

 מצ"ב לשון החוק: )לעיון בלבד( 

ושירותים,   מצרכים  על  הפיקוח  צו 
לרכב מקבוצה  , 1985 התשמ"ה   כדלקמן: 

מקבוצה    2000סך    1-3 לרכב  סך    ₪4-5, 
 ₪.  4,000סך  ₪6-7 , ולרכב מקבוצה  3000

 הבקשה נדחית. 

 המחיר חייב לכלול ביטול השתתפות עצמית.   

 

 



5 

 

 לקול הקורא  1.2נספח 

 תצהיר בדבר ניסיון המציע

אני הח"מ, _______________, נושא ת.ז. מס' ______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת  

 אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: האמת בלבד, וכי אם לא  

 "(, ומוסמך להצהיר בשם המציע. המציעהנני משמש כ____________ מטעם ________________ )" .1

מתן שירותי השכרת רכב לטובת שימוש בעבור תשלום שעתי/ , ב7/2020  -1/2017שנים, בין השנים   של ____ למציע ניסיון   .2

 יומי/ חודשי קבוע למשך תקופה מוגבלת בזמן. 

 

 

     _______________     ________________ 

 חתימה        תאריך        

 אישור 

 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע/ה בפני ___________________, עו"ד, במשרדי ברח'  
ידי תעודת זהות מספר  -_____________________, מר/גב' _________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה על _

__________________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה  
 צהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפניי. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ה

   

 

   

 עו"ד חתימת                                       חותמת עו"ד            

 


