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 כ' אב תשפ"א 
 2021יולי   29

 לכל המתעניין 
   לשכרת רכבים שיתופיים על בסיס שעתי/יומיקול קורא: הנדון: 

 2 מס' מסמך הבהרות 
להשיב על שאלות שהופנו אליה בקשר עם  ( מתכבדת בזה  המועצה  -המועצה המקומית באר יעקב )להלן  

 ההליך שבנדון. 
   חלק בלתי נפרד ומחייב הימנו.  הומהוו הקול קוראלכלל מסמכי  מתווסף  הבהרות זהמסמך 

 
מס'  

 עמוד
מס' 
 סעיף

 תשובה שאלה / הבהרה 

 
   

 
נבקש להבהיר ששירות הרכב השיתופי   2.2 1 1

הינו שירות חדש שהתפתח בשנתיים  
האחרונות. משכך, נבקש למחוק את  

 . 2018,2019השנים 
פירוט    דרישתבנוסף, נבקש לבטל את 

הרכבים ולהסתפק בתצהיר המאשר  
 זאת.

 מקובל 

נבקש הבהרה   -סעיף לא ברור 3.4 1 2
 לדרישות. 

נבקש להבהיר שכל השירות )סוגי  
רכבים, לוחות זמנים, וכו'( מפורט  

בפרופיל חברה המצורף לשאלות  
 הבהרה.  

 מצורף לנוחיותכם פרופיל חברה 
נבקש להבהיר שסוגי הרכבים אשר 
יועמדו לשירות הינם קאיה פיקנטו  

 10Iויונדאי  

 אין שינוי בתנאי הסעיף 

  150 -נבקש להוריד את סך הק"מ ל 4 2 3
 ק"מ )גם בהצעת המחיר( 

 מקובל 

ראיון והצגת צי   – 6לא ברור סעיף  4 2 4
 הרכב. נבקש הבהרה 

   אין שינוי בתנאי הסעיף
 

וועדת מכרזים מדובר בריאיון בפני 
ר. הריאיון  ושתמליץ באיזו הצעה לבח

ים שיוצעו  הצגת  הרכבשם נועד ל
, תיאור השירותים, איך  לציבור

תתרשם הוועדה  המערכת עובדת.
 .  את ההצעות ותנקד

נבקש להבהיר כי אין הזמנה לסוג   5.5 2 5
 מסוים אלא על בסיס רכב פנוי 

הזמנת הרכבים יהא בהתאם לרכבים  
 הפנויים 

מקובל ובלבד שמדובר ברכבים 
ו/או בהמשך  שאושרו בהצעה

 ההתקשרות 

נבקש להבהיר שאנו לא עורכים ביטוח   5.8 2 6
מעניקים כיסוי לנזקים  מקיף אלא  

שנגרמים לרכב ולצד ג' על דרך של 
 "מבטח עצמי" 

 מקובל 

נבקש למחוק )תנאי סף   -ראו דרישה  5.9 2 7
 מבחינתנו( 

 מקובל 

סוגי הרכבים אינם ניתנים לשינוי )   3.3 9 
המגוון שתעמיד החברה הינם רכבים  

 הסעיף שונה ל:  
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( וזאת   10Iמסוג קאיה פיקנטו ויונדאי  
למועצה   על בסיס רכב פנוי  כי  מובהר, 

או   להגדיל  האפשרות 
הרכבים   כמות  את  להקטין 
החניה   מקומות  את  ו/או 
עת,   בכל  לעיל  המפורטים 

שינוי  -על דעתה.  שיקול  פי 
סוגי הרכבים יהיה בהחלטה  
המועצה   של  משותפת 

 המציע.  ו

נבקש להבהיר ששיפוי ו/או פיצוי יהיו   4.4 9 8
רק בכפוף לפס"ד ולאחר שניתנה  

 הזדמנות סבירה להתגונן 

 מקובל 

נבקש להוסיף את הסיפא: "אלא אם   4.6 10 9
 המועצה הפרה את הוראות הסכם זה" 

 הסעיף מבוטל  

מה הכוונה בכל עת? אם רכב אחד   5.1 10 10
  3יהיה מושכר אצל לקוח? )תמיד יהיו  

 רכבים לרשות המועצה( 

 הסעיף שונה ל:  
על   רכבים  השכרת  שירותי 

שעתי   יומיבסיס  על  ו/או   ,
 בסיס כל הקודם זוכה  

המגוון שתעמיד החברה הינם רכבים   5.10 10 11
  – 10Iמסוג קאיה פיקנטו ויונדאי  

 המגוון נכון למועד זה אינו ניתן לשינוי 

 אין שינוי בתנאי הסעיף  
 

נבקש להבהיר שאנו לא עורכים ביטוח   5.13 10 12
מקיף אלא מעניקים כיסוי לנזקים  
שנגרמים לרכב ולצד ג' על דרך של 

 "מבטח עצמי" 

 מקובל 

 )הדרישה בוטלה(  מקובל  נבקש למחוק את הדרישה  5.14 10 13
נבקש שתק' הארכה תהא בכפוף   8.2 11 14

לאישור החברה. נבקש להבהיר שתנאי  
השכירות )מחירים דגמים וכו'( בתק'  

 הארכה יהיו כפופים לשק"ד החברה 

 הסעיף שונה ל:  

הזכות   נתונה  למועצה 
תקופת   את  להאריך 
בהתאם   ההתקשרות, 

דעתה   ובהסכמת  לשיקול 
ב  החברה תקופות    3,  

או   אחת  שנה  של  נוספות 
)להלן:   פעם  בכל  חלקה 

האופציה" "(  תקופת 
האופציה   תקופות  ובסה"כ 

 שנים.  3לא תעלינה על 

נבקש להפוך להדדי כך שגם החברה   8.3 11 15
 לסיים את החוזה תוכל 

 מקובל לא 

למספר    14נבקש לשנות את המספר  8.4 11 16
30. 

 מקובל לא 

על תת   10 11 17
 סעיפיו 

נבקש להבהיר כי פוליסות הביטוח  
מכסות אך ורק חבות נזיקית המוטלת  

מכח הדין. במקרה של חבות מכוח  
חוזה או הסכם, אזי פוליסות הביטוח  

יכסו רק את אותה חבות שהייתה  
 מוטלת מכח הדין גם אלמלא החוזה.  

  
 באופן כללי, נבקש לציין במפורש כי: 

האחריות הינה "בהתאם           .1
 המוטלת על פי דין".    לחבות

 מקובל  
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כל תביעה ו/או דרישה שנטען           .2
לגביהן שהינן באחריותנו תועברנה  
מיד לטיפולנו ותינתן לנו האפשרות  

 להתגונן מפניהן.  
השיפוי )ולא הפיצוי( יינתן            .3

לאחר קבלת פסק דין שביצועו לא  
 עוכב. 

  
נגרם נזק  נבקש להוסיף: "אלא אם  10.1 11 17

ברשלנות ו/או בזדון ו/או כתוצאה  
מהפרת הסכם השכירות של שוכר 

 הרכב עם החברה". 

 מקובל  לא

נבקש להוסיף: "אלא אם נגרם נזק   10.2 11 
ברשלנות ו/או בזדון ו/או כתוצאה  
מהפרת הסכם השכירות של שוכר 

 הרכב עם החברה". 

 מקובל  לא

נזק  נבקש להוסיף: "אלא אם נגרם  10.3 12 18
ברשלנות ו/או בזדון ו/או כתוצאה  
מהפרת הסכם השכירות של שוכר 

 הרכב עם החברה". 

 מקובל  לא

בסוף הסעיף נבקש להוסיף "בכפוף   10.6.1 12 19
 להרחבי השיפוי כמפורט מטה". 

 מקובל  לא

נבקש למחוק את המילים "לא יאוחר   10.8 13 20
יום לפני מועד" ולהחליפה    14 -מ 

 במילה "עם" 

 מקובל  לא

נבקש למחוק את המילים "ו/או   10.11 13 21
לפצות" וכן את המילים "ו/או  

 הפיצוי". 

 מקובל  לא

נבקש למחוק את ערבות הבנקאית   11 13 22
 )תנאי סף( 

 מקובל 
 

 לא מקובל   נבקש להפוך להדדי  12 14 23
 

לא ברור )נראה כי לא רלוונטי   12.3.4 14 24
 לשירות( 

 הסעיף מבוטל  

 מקובל  נבקש לבטל )תנאי סף מבחינתינו(  ערבות  16 25
אישור   17 26

קיום  
 ביטוחים 

קוד  לא מקובל, אלא אם יבוא במקום  318נבקש למחוק קוד 
321 

 
  ,הבלעדי  המובהר, כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועד ההגשה בהתאם לשיקול דעת 

. מקום בו תתקבל  הרשויות המוסמכותבשים לב  למצב המשק ו/או מצב החירום ו/או בהתאם להנחיות  
של  האינטרנט  באתר  פרסום  תבצע  המועצה  ההצעות,  הגשת  מועד  את  לדחות  המציעים  ההחלטה   .

 . הקול קוראבקשר עם פרסומי המועצה עדכוני ו מתבקשים לעקוב אחר 
 בכבוד רב,                                 

 רו"ח דני אורן          
 מנכ"ל המועצה                                                                                                          

 קול קורא. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה
 . ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתועל המציע לחתום על גבי מסמך זה ועל הנספח לו  

 
 
 

 _______________   _______________   _________________ 
       חתימה + חותמת       שם המציע          תאריך           


