
 2022אוקטובר ב 30ראשון  יום
 "ג תשפ' במר חשוון ה

            לכבוד  
 להפעלת פרויקט רכב שיתופי  2202/50קול קורא מס'  משתתפי

   במועצה המקומית קדימה צורן
 

 ג.א.נ., 
 2202/05מס'  קול קורא – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 המקומית קדימה צורן הפעלת פרויקט רכב שיתופי במועצה ל
 ללקו"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר המועצהלהלן מענה המועצה המקומית קדימה צורן )להלן: "

 שבנדון: הקורא

מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

 

 

 

1 

 

 

 

סעיף 
 2א

 1עמ' 

 

 

 

נבקש להבהיר האם יהיה  
זוכה יחיד או מספר  

   זוכים?

ד'   .א ובפרט  ד'  סעיף  לניקוד להליך,      2ראו  שיזכה  המציע  לפיו 
  -המצטבר הגבוה ביותר ייקבע כזוכה )בכפוף לתנאי ההליך(

מציע שהצעתו הינה הבאה  המועצה שומרת על זכותה לבחירת   .ב
בדירוג לאחר ההצעה הזוכה, כ"כשיר שני". המועצה תהא רשאית 
וכך  שלאחריהם  במקומות  דורגו  שהצעותיהם  במציעים  לבחור 
הלאה במקרה של סירוב 'הכשיר השני', לשמש ככשיר שני. הצעת  
הכשיר השני תעמוד בתוקף עד תום חודשיים מיום חתימת הסכם 

מקורי ולכל היותר עד שנה אחת מהמועד  ההתקשרות עם הזוכה ה
המוקדם  לפי  להליך,  ההצעות  להגשת  האחרון  כמועד  שנקבע 
מבניהם. במידת הצורך, אם יתבקש על ידי המועצה, יאריך הכשיר 

 השני את תוקף הצעתו לתקופה נוספת.  

הוועדה רשאית להכריז על הכשיר השני כזוכה בהליך בכל מקרה   .ג
מהצעתו או שלא ייחתם עמו הסכם או בו הזוכה המקורי יחזור בו  

בהתאם  זאת  שהיא,  סיבה  מכל  עמו,  שנחתם  ההסכם  שיבוטל 
לשיקול דעתה הבלעדי. הודעה מתאימה על מציע ככשיר שני תישלח  
למציע שידורג בהתאם, ככל שידורגו כאלו. לכשיר השני לא תהיה 
כל עילת תביעה כלפי המועצה אם לא תתקשר עמו במהלך תקופה  

שרות עם כשיר שני נתונה לשיקול דעת המועצה בלבד והיא  זו, התק
או ו/תהא רשאית שלא לפנות לכשיר השני, אלא לבטל את ההליך  

 או להתקשר בכל אופן שתבחר. ו/לפרסם הליך חדש 

סעיף  2
 3א

 1עמ' 

וסעיף 
בעמ'  8
2 

נבקש למחוק את הדרישה 
של העמדת מערך הזמנת  

כך שניתן רכבים אינטרנטי. 
הזמנת הרכב  יהיה לאפשר 

 באמצעות והשכרתו 
 אפליקציה בלבד  

באופן זה כי ההרשמה אצל הזוכה    3, לעניין סעיף אהבקשה מתקבלת
אתר אינטרנט   אוושכירת הרכב תבוצע באמצעות אפליקציה ייעודית  

 . האפשרויות(  שתיכל )אין חובה להפעיל את 

 יבוצעו העדכונים שלהלן: בהתאמה 

 :  ישונה ויהיה (2)בעמ'  להליך 8סעיף 

או .  8" אינטרנטי  רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  בהליך  הזוכה 

 ". אפליקציה ייעודית לשימוש המשתמשים ברכביםבאמצעות 

 
 : י"ד לחוזה ישונה ויהיה 4סעיף 

אינטרנטי  )י"ד(  4" רכבים  הזמנת  מערך  לנהל  מתחייב  או המפעיל 

 ".ייעודית לשימוש המשתמשים ברכבים  ,אפליקציהבאמצעות 

   אין באמור כדי לשנות מאמות המידה לניקוד ההצעות בהליך *
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מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

סעיף  3
  4א

להליך 
 בעמו' 

1 

 

 

 

וסעיף 
 יב 4

לחוזה 
בעמ' 

15 

נבקש להוסיף כי  .א
פעולה עם  רשות תשתף ה

המפעיל לצורך שמירת 
החניות ריקות לרבות מתן 

במידת  –דו"חות וקנסות 
 הצורך.  

 

 

משתמשי הרכבים לא  .ב
יוכלו לסיים את תק'  

השכירות במידה שהחניה  
אינה ריקה(. בנוסף נבקש 
להבהיר שככל ויחנה רכב  
בניגוד לחוקי התעבורה, 

יוסב הדו"ח על שוכר  
 הרכב.

 להלן: בכפוף למפרט  המבוקש מקובל

 : יוסף,  (15יב לחוזה )בעמ' 4וכן לסעיף  (1בעמ' ) 4לסעיף א .א
לצורך שמירת החניות ריקות   הזוכה/פעולה עם המפעילרשות תשתף ה"

וקנסות דו"חות  מתן  במועצה  –לרבות  למקובל  בכפוף  הצורך,    ,במידת 
 -ושיקול דעתה של המועצה.  עצהוסדרי העדיפויות של המ,  לאפשרויותיה

,  לוודא פניות החניות או /ות וח אין באמור כדי לחייב את המועצה ליתן דו
 . " ולמשתתף/הזוכה לא יהיו טענות בעניין זה בהיקף מסוים או בכלל,

פנויה,   .ב לעניין סיום תקופת השכירות והתלות בקיומה של חניה 
חניה דוחות  הסבת  לעניין  גם  שעל    -וכמו  הרי  יהיה,  שכך  ככל 

האמור   להביא  בשירותים  לידיעת  המשתתף/הזוכה  המשתמשים 
 . וכחלק מתנאי השירותים שיספק ללקוחותיו

 
 : טז כדלקמן4, יוסף תת סעיף (16לחוזה )בעמ'  4לסעיף 

שרותיו מודעים לכל תנאי השירות  ב. המפעיל יוודא כי המשתמשים  טז"
התשלומים,   אופן  ברכב,  השימוש  תקופות  סיום  ומועדי  לאופן  לרבות 

 . "' אחריות לדוחות חניה וכיוב

סעיף  4
 7א

להליך 
 2בעמ' 

 

וסעיף 
יג  4

לחוזה 
בעמ' 

16   

נבקש למחוק את מחיר 
נבקש   –המקסימום ליממה 

לשיקול  להשאיר זאת 
דעתה של העירייה ) ככל  

שבקשתינו זו לא תתקבל  
נבקש להשאיר את הסכום 

  -פתוח לניהול משא ומתן(

הן   ,מחיר לשימוש ליממה -מחיר המקסימום לאופציה א'  

ישונה  (, 16לחוזה )בעמ'  'יג 4( והן בסעיף 2הליך )בעמ' 7בסעיף 

 ₪ כולל מע"מ.  199ויהיה 

 
 

סעיף  5
 7א

להליך 
 2בעמ' 

 

וסעיף 
יג  4

לחוזה 
בעמ' 

16   

רת רכב לנהג  ככיוון שהש
צעיר /חדש כרוכה 

בהוצאות רבות, ועל מנת 
למזער את הנזקים ולא  

לייקר בגין עלויות אלו את  
התמחור לכלל הנהגים, 

מבוקש לאפשר גביית 
 ,מנהג חדש / צעיר תוספת

כאשר התחייבות החברה  
התוספת   שגם לאחר

המחיר לנהג חדש/צעיר לא  
 יעלה על המוסכם בסעיף

 

 - הבקשה נדחית 

הרות, וכגון )בכפוף להב במסמכי ההליך כפי שנקבעמירבי המחיר ה

 לעיל(  הינו המחיר המרבי שניתן לגבו 4בסעיף ההבהרה  

 , בהתאם לכל אחרת מהאופציות. מהמשתתפים 

 שהציערשאי לגבות מחיר נמוך יותר מהמחיר  מפעיל יהיהה

סקטורים כפי שיבחר, כגון לנהגים עם וותק מסוים, לנהגים מ

, שאינם נוהגים בשבת, לנהגים מעל גיל מסוים ולפי שיקול דעתו

  ובלבד שהתנהלות כאמור לא הווה אפליה ותיעשה בכפוף לכל דין.

 

סעיף  6
 1ה

 להליך, 

  4בעמ' 

נבקש להאריך את המועד  
עקב תקופת החגים 

והחופשות שנמצאים עובדי  
 החברה.  

 

 12:00בשעה  21.11.22המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 

 7סעיף  7
לחוזה 
על תת 
 סעיפיו 

בעמ' 
17 

נבקש להפוך להדדי. נבקש 
שתק' הארכה תהא בכפוף  

  לאישור הזוכה. 

 המבוקש מקובל באופן חלקי ובכפוף למפרט להלן:

 :( ישונה ויהיה כדלקמן17ג לחוזה )בעמ' 7סעיף 

בהעדר הודעה בכתב של צד להסכם זה,  על סיום )ג( מובהר ומוסכם כי    7
בסיום   הפרויקט  הפעלת  הראשונה(   12תקופת  השנה  )בסיום  חודשים 

לסיום התקופה  ימים קודם    30ואשר תועבר לצד השני להסכם לפחות  
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מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

)ההאמור עשר  שנים  של  לתקופה  תוארך  ההתקשרות  תקופת   ,12  )
חודשים    24חודשים נוספים ועד לתקופה מצטברת מרבית של  שנתיים )

אין באמור כדי לגרוע מזכות המועצה להודיע על הארכת תקופת    .סה"כ(  
  החודשים הנוספים. 12חלק מ רק לההתקשרות 

 9סעיף  8
לחוזה 

בעמ' 
17  

 אין שינוי בסעיף  נבקש להפוך להדדי 

סעיף  9
13 

לחוזה 
  יעל תת
 סעיפיו 

בעמ' 
18  

  :ז13נבקש להוסיף סעיף 
שיפוי ו/או פיצוי של הספק  
יעשה בהתאם לפס"ד חלוט 

שלא עוכב ביצועו ולאחר 
שניתנה לזוכה הזדמנות 

 . סבירה להתגונן

 הבקשה נדחית.  

בסעיף   כי  ליבכם  תהא    13תשומת  למפעיל  כי  היתר  ובין  נאמר  ג 
 . תביעותהאפשרות להתגונן על חשבונו ואחריותו מפני 

סעיף   10
17 

בעמ' 
19  

 אין שינוי בסעיף   נבקש למחוק את הסעיף

סעיף  11
 7א

להליך 
 2בעמ' 

וסעיף 
יג  4

לחוזה 
בעמ' 

16   

  ביטול את  לשנות נבקש
להפחתת   עצמית השתתפות

  ההשתתפות העצמית. 
 ירגיש המטרה שהלקוח

 מתאונות  אחריות וימנע

 הבקשה נדחית 

סעיף   12
 7א

להליך 
 2בעמ' 

 

וסעיף 
יג  4

לחוזה 
בעמ' 

16   

  שעות 24 להוסיף נבקש
 שבתות למעט ביממה
ניתן להזמין רכב   . וחגים
  כאשר חג/ השבת מלפני

 עבורם כלל משל לא הלקוח
 אפשרות - חג/השבת שעות

  התשלום את מוזילה זו
  שאינם   משתמשים עבור

כה  בר לנסוע מעוניינים
 .בשבת

ימי ין גהמציעים רשאים לספק את שירותיהם מבלי לגבות תשלום ב
השירות חייב להיות זמין למעוניינים בכך גם בימים    –שבת  ושישי  

 אלו 

סעיף  13
 7א

להליך 
 2בעמ' 

 

וסעיף 
יג  4

 לחוזה

ו  היא  התמחור  שיטת היות 
 וכמות  שעה/יום  עבור

  תשלום   ללא)  הקילומטרים
  את   להוסיף  נבקש(  דלק

  קילומטרים   של  החלופה
  האמור   מלבד:    ל  למשפט
 עבור  המשתמשים  ישלמו

 יםקילומטר /דלק

(,  16יג לחוזה )בעמ'  4( והן בסעיף 2הליך )בעמ' 7הן בסעיף 
 אופציה ב', ב
 

 " ללא תוספת בעבור דלק"   :ימחקו המילים
 

 :    ובמקומם יירשם
יובהר, כי מלבד האמור ישלמו המשתמשים בעבור דלק וכבישי  "

אגרה, דמי טיפול הסבת דוחות, דמי טיפול כבישי אגרה, נהגים 
   ".נוספים, דמי חריגת ק"מ
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  :כללי

 2.2021.112  יוארך עד ליום  קול הקוראההצעות להמועד האחרון להגשת  , כי  מודגש בזאת .1
 .  0021:לא יאוחר מהשעה 

 
קול  , גוברות על האמור במסמכי הקול הקוראההבהרות במסמך הבהרות זה מחייבות את כל משתתפי ה .2

 .קול הקורא, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי ההקורא

יחול השינוי בהתאמה    קול הקורא,ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי ה .3

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

 ייוותרו ללא שינוי.   קול הקוראיתר תנאי ה .4

 

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

 מטעמם.

  
 ______________________ שם המציע :

 
 כתובת:        ________________________     

 
 _________________________ טלפון:        

 
 _________________________ חתימה:    

 

 


