
 

 

 

 

 2.9.2021תאריך 
 לכבוד

 9/2021בקול קורא המשתתפים 

 א.ג.נ.,

  מסמך הבהרותהנדון:  
 למתן הצעות להפעלת רכב שיתופי בגני תקווה

 כללי:

יגבר המפורט במסמך הקול קורא, בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי  .1
 הבהרות זה.

 והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהואהקול קורא מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .2
 .הקול קוראחתום על ידו, כיתר מסמכי 

 המועצה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות. .3

 
 מענה לשאלת הבהרה מטעם משתתפים:

מס' 
 שאלה

מס' 
 עמוד

מס' 
 סעיף

 תשובה שאלה / הבהרה

נבקש שהארכה תהא בכפוף לאישור של  2.8 3 1
הזוכה. נבקש הביטול יהיה הדדי )שני 

 הצדדים יוכלו לסיים את ההתקשרות(

הבקשה מתקבלת לעניין הארכת  .1
 ההתקשרות. 

לעניין סיום ההתקשרות, הבקשה  .2
מתקבלת ובלבד שהחברה הזוכה, 
תיתן למועצה התראה מראש ובכתב 

 יום לפחות.  30של 
נבקש לשנות את הנוסח כך שאתר  2.9 3 2

האינטרנט יכול ויהא אינפורמטיבי 
והזמנת הרכב תהא דרך אפליקציה 

 ייעודית

 הבקשה מתקבלת.

נבקש להוסיף את המילים: "אלא אם  2.10 3 3
נגרמו לזוכה נזקים עקב גרימת נזק בזדון 
ו/או ברשלנות ע"י המועצה ו/או עובדיה 
ו/או מי מטעמה, אז המועצה תשא במלוא 

 עלות הנזק.

 הבקשה מתקבלת.

דרישה לא מקובלת. אין לזוכה שליטה על  2.13 3 4
המשתמש ברכב. יובהר כי המשתמש 

לסיים את השכירות במידה ברכב לא יוכל 
ולא החנה במקום המיועד לכך. כמו כן 
נבקש להוסיף שהמועצה תעשה את מירב 
המאמצים והפעולות )כמו גם אכיפה 
במקרה הצורך( על מנת למנוע מרכב זר 

 להחנות בחניה של הזוכה

הבקשה מתקבלת באופן בו יתוקן הסעיף 
 לנוסח להלן:

"למען הסר ספק, העמדת הרכב ברחבי 
יישוב במקום חניה לא חוקי, עלולה ה

להביא למתן קנסות על פי דין ו/או לגרירת 
הרכב. המועצה מצידה, תעשה את מירב 
המאמצים על מנת לאכוף על פי דין חניה 
של רכב זר במקומות החניה שהוקצו 

 לזוכה לצורך הפעלת רכב שיתופי". 
נבקש לשנות את הנוסח כך שיהא "מערך  4.1.7 4 5

אפליקציה  ו/אוהזמנת רכבים אינטרנטי 
ייעודית לשימוש המשתמשים ברכבים, 

 אצל הזוכה"

 הבקשה מתקבלת



 

 

 

 

כאמור לעיל, המידע המופיע באתר 
 האינטרנט הינו אינפורמטיבי בלבד.

נבקש לשנות את הנוסח "האם ברשותך  2. 11 10 6
 ו/אומערך הזמנת רכבים אינטרנטי 

 אפליקציה ייעודית?"

 הבקשה מתקבלת

נבקש שהארכה תהא בכפוף לאישור של  3.2 13 7
 הזוכה

הבקשה מתקבלת בהתאם למפורט 
 לעיל.  1במענה לשאלה 

נבקש לשנות את הנוסח כך שיהא "מערך  3.7 13 8
אפליקציה  ו/אוהזמנת רכבים אינטרנטי 

 ייעודית לשימוש המשתמשים ברכבים"

 הבקשה מתקבלת

נבקש להוסיף את המילים: "אלא אם  3.8 13 9
נגרמו לזוכה נזקים עקב גרימת נזק בזדון 
ו/או ברשלנות ע"י המועצה ו/או עובדיה 
ו/או מי מטעמה, אז המועצה תשא במלוא 

 עלות הנזק.

 הבקשה מתקבלת

אין לזוכה שליטה על  נבקש למחוק. 3.11 14 10
המשתמש ברכב. יובהר כי המשתמש 
ברכב לא יוכל לסיים את השכירות במידה 
ולא החנה במקום המיועד לכך. כמו כן 
נבקש להוסיף שהמועצה תעשה את מירב 
המאמצים והפעולות )כמו גם אכיפה 
במקרה הצורך( על מנת למנוע מרכב זר 

 להחנות בחניה של הזוכה

הסעיף ינוסח כך שהבקשה מתקבלת 
 באופן הבא:

"על הזוכה להבהיר למשתמשים כי 
במקום חניה לא חוקי ברחבי העמדת רכב 

היישוב, עלולה לגרור מתן קנסות על פי 
דין ו/או גרירת רכבים. כמו כן, חנית כלי 

הרכב שלא במקום ההקצאה הייעודי, לא 
תביא לסיום החניה של המשתמש ברכב. 

יובהר כי המועצה מצידה תעשה כל 
שביכולתה, לאכוף מניעת חניית רכז זר 

 ך זה". בחניות שהוקצו לזוכה בהלי
 הבקשה מתקבלת נבקש למחוק כאמור לעיל 4.11 14 11
נבקש להבהיר ששיפוי יהא בהתאם  9.5 16 12

 לפס"ד חלוט
הבקשה מתקבלת ובלבד שככל שהמועצה 
תדרש להיות מעורבת בהליכים משפטיים 

בנושא זה, הזוכה ידרש לשאת בנוסף גם 
 בהוצאות המועצה בהליך.

המילים "מכל עילה נבקש למחוק את  12.3 17 13
שהיא" ולרשום עקב הפרת המפעיל הסכם 

 זה"

הבקשה מתקבלת באופן בו ימחקו 
 המילים "מכל עילה שהיא".

הבקשה מתקבלת באופן האחריות תוגבל  נבקש למחוק או להגביל בזמן 12.4 17 14
לתקופת ההתיישנות על פי דין לעילת 

 התביעה
נבקש להוסיף את המילים: "אלא אם  12.5 17 15

נגרמו נזקים בזדון ו/או ברשלנות ע"י 
המועצה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, אז 

 המועצה תשא במלוא עלות הנזק.

 הבקשה מתקבלת

הבקשה נדחית אך סכום הפיצויים יופחת  נבקש למחוק. 13.1 17 16
כמו כן, זמן הטיפול ₪.  200ויעמוד על 

 יום. 14-בליקוי יוארך ל
לא מקובל  -נבקש לבטל את הערבות 15 18 17

בהתקשרות מעין זו כפי הנהוג בשאר 
 העיריות והמועצות.

הבקשה מתקבלת באופן בו החברה הזוכה 
תתבקש להמציא למועצה ערבות בנקאית 

 ₪. 20,000שיק ביטחון בסכום  או
נבקש להבהיר שאנו  -לעניין ביטוחי רכב 16.1 19 18

ביטוח מקיף אלא כיסוי לא מעניקים 
נזקים על דרך של חיתום עצמי )הכוללות 
ביטול ה.ע בנזק בהתאם להוראות ההסכם 

 שיחתם בין הזוכה לבין משתמש הרכב(

 קיבלנו את ההבהרה

לאחר המילים "שם המבוטח בפוליסות  16.2 19 19
"המפעיל ו/או המועצה המקומית גני 

 הבקשה מתקבלת



 

 

 

 

יש להוסיף את המילים "בגין "תקווה 
אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשה או 

 מחדל של המפעיל".
יש למחוק את המילים "בפוליסות על פי  16.3 19 20

שיקול יועצת הביטוח של המועצה ועל 
המפעיל לפעול לתיקון הפוליסות 
בהתאמה" ולהחליפן במילים "באישור על 
מנת להתאימו להתחייבויות המפורטות 

 לעיל".

 מתקבלתהבקשה 

ע"י  דרישה נוספת להעמדת רכבים 2.5 2 21
המועצה תתבצע בתיאום עם החברה 

 ובהתאם לצורך ברכבים נוספים

 הבקשה מתקבלת

לאור המאמצים והשקעה כספית רבה  2.8 3 22
הכרוכה בכניסה לעיר חדשה, נבקש כי 
סיום הפרוייקט על ידי המועצה יתבצע 

אינו יעיל או  במידה שיוכח כי הפילוט
במידה שבוצעה הפרה על פ"פ חוזה זה, 

 ולא כפי שמופיע בנוסח "מכל סיבה".

 

 3.11סעיף  14רלוונטי גם לעמוד  2.13 3 23
במקרה של העמדת רכב ע"י הלקוח 
במקום שלא הוקצה לו על ידי המועצה, 
תהא החברה אחראית לדאוג שהרכב 
יוחזר למקומו, אך נבקש להסיר את 

שהדבר יהווה הפרה של החוזה המשפט 
ותביא להטלת סנקציות כולל ביטול 
ההסכם. מעשה שנעשה על ידי לקוח של 
החברה יכול וצריך להיות מטופל אך אין 
 סיבה מוצדקת שיחשב כהפרה של החוזה.

לעיל,  10ראה בעניין זה את המענה לשאלה 
 הרלוונטי גם לשאלה זו.

אופן  6 24
 הניקוד

יין כי על המציע מצו 3.1.4. בסעיף 1
להוכיח ניסיון בהשכרת רכב על בסיס 

 יומי/שעתי.
בפועל בחלוקת הניקוד אין כלל ניקוד 
עבור השכרת רכב שיתופי על בסיס שעתי 
כאשר אפשרות זו נותנת את האופציה 
להשכיר ולשלם רק עבור השעות 
הספציפיות בהם יש ללקוח צורך ולא 

לשלם על יום שלם, בזה נמקסם  מחוייב
את היתרון של רכב שיתופי כך שהרכב 
משמש ומועיל באותו יום למספר לקוחות. 
אי לכך, נבקש להוסיף סעיף ניקוד על 

 קיום הפעלת מערכת  הזמנות שעתית.
מציע אשר מאפשר השכרה  – 5, 4. מס"ד 2

עבור נהג צעיר/חדש, מתחייב אוטומטית 
לקיים את מלוא הביטוחים כולל לנהג 
צעיר/חדש. לכן אין הצדקה לניקוד כפול 

( רק בגין אפשרות 100%מתוך  40%וגבוה )
שימוש נהג צעיר / חדש ברכב. נציע לאחד 
 את הסעיפים לסעיף אחד עם ניקוד סביר.

מערך מתן שירת . נבקש לשנות לקיום 3
 . 24/6ומצוקה הפעיל 

. סעיף הניקוד מדבר על עלות השכרת 1
רכבים. להבנתו, יש מספר תעריפים 
בשוק והם יבחנו על ידי הצוות המקצועי. 

 תעריף שעתי/ יומי/ שבועי/ חודשי.
ההשוואה תיעשה בהתאם לתעריפים של 
כל מציע, כאשר הזול ביותר בכל תעריף, 

מאלי ובכלל זה, יקבל את הניקוד המקסי
 ילקח בחשבון גם תעריף שעתי.

 לכן לא יחול שינוי באופן הניקוד.
יבחן באופן גם האמור בסעיפים אלו  .2

בשים לב ליתר ההצעות )כלומר,  יחסי
 אין מדובר ב"הכל או כלום"(.

 .לכן לא יחל שינוי באופן הניקוד
. מי באופן יחסי. יובהר כי סעיף זה יבחן 3

יקבל את מלוא  24/7שיספק מערך 
הניקוד ומי שיספק מערך פחות זמין, 

 ינוקד באופן יחסי.

כי על המציע להוכיח ניסיון  בסעיף מצויין 3.1.4 10 25
בהשכרת רכב על בסיס יומי/שעתי. בפועל 
באופן הניקוד אין כלל התייחסות לניקוד 
עבור השכרת רכב שיתופי על בסיס שעתי 
כאשר אפשרות זו נותנת את האופציה 

 לעיל. 24.1ת המענה בס' ראה בעניין זה א



 

 

 

 

להשכיר ולשלם רק עבור שעות ספציפיות 
בהם יש ללקוח צורך ולא מחוייב לשלם על 
יום שלם, בזה נמקסם את היתרון של רכב 
שיתופי כך שהרכב משמש ומועיל באותו 
יום למספר לקוחות. אי לכך נבקש להוסיף 
מס"ד המאפשר סימון על קיום / אי קיום 

 מערך הזמנות על בסיס שעתי.
עקב העלויות הגבוהות הכרוכות במתן  15 18 26

ערבות בנקאית, נבקש להסיר את הבקשה 
למתן ערבות בנקאית או לחילופין מתן 

₪.  20,000שיק ביטחון של החברה בסך 
נציין כי כל העיריות/מועצות נענו לבקשה 

 זו וביטלו את הדרישה למתן ערבות.

בו החברה הזוכה  הבקשה מתקבלת באופן
תתבקש להמציא למועצה ערבות בנקאית 

 ₪. 20,000שיק ביטחון בסכום  או

 בכבוד רב,

 המועצה המקומית גני תקווה


