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 תשובות לשאלות הבהרה

 קול קורא להפעלת רכב שיתופי בקרית מלאכי 
 
 

מספר 
 סידורי

מספר עמוד 
 ומספר סעיף

 תשובה שאלה 

  1עמוד  1
 1סעיף א.

נבקש להבהיר כי המפעיל לא ישא 
 .בתשלום עבור החניות שיוקצו לו

הקצאת החניה הינה 
 .ללא תמורה

  1עמוד  2
 2סעיף א.

שהעמדת רכבים נוספים נבקש להבהיר 
מעבר לשלושה רכבים, תהא בכפוף 

לאישור המפעיל ובהתאם לשיקול דעתו 
 ומלאי הרכבים הנמצאים ברשותו.

 הבקשה מתקבלת.

 1עמוד  3
 4סעיף א.

מה הכוונה "אגרת חניה"? נבקש להבהיר 
שכל עוד לא החזיר משתמש הרכב, את 
הרכב לחניות שיוקצו, החוזה לא ייסגר. 

שתהא אכיפה כך שלא יהיה  משכך נבקש
ניתן לזרים להחנות את רכביהם בחניות 

וזאת בניגוד לקבוע  -המוקצות למפעיל
 .11בסעיף ה.

 אין שינוי בסעיף. 

 1עמוד  4
 6סעיף א.

נבקש שסיום הפרוייקט ע"י העירייה 
 יום מראש. 31תהא בהודעה בכתב 

נבקש שגם למפעיל תהא האופציה לסיים 
יום הודעה מראש  31תוך  את הפרוייקט

 .-הדדי  –

כל צד רשאי לסיים 
את ההתקשרות 
במהלך תקופת 

ההתקשרות וזאת 
בכפוף להודעה מראש 

 ימים. 14של 
 1עמוד  5

 7סעיף א.
נבקש להבהיר שדמי השכירות לא יעלו, 
אך יתווסף תשלום בגין אקסטרות כגון 

 דלק, ק"מ עודף וכבישי אגרה.
היו נבקש להבהיר שאם הרכבים י

בשימוש לא יהיה זמינות של רכבים 
 מעבר.

 הבקשה מתקבלת. 

 3עמוד  6
 סעיף ד. 

היה מוכנים לאי תשלום ק"מ עודף. לא נ
נבקש להבהיר שישנו מודל קבוע לפיו אנו 

 מחייבים עבור ק"מ עודף.  

 אין שינוי בסעיף. 

 4עמוד  7
 9סעיף ה.

נבקש להבהיר שהמפעיל לא ישיב את 
דבר הנמצא באחריות המצב לקדמותו, 

 .העירייה

 אין שינוי בסעיף. 

 4עמוד  8
 11סעיף ה.

נבקש שתהא חובת אכיפה של העיריה, 
 .שאם לא כן, לא ברור היכן הרכבים יחנו

 אין שינוי בסעיף.

  4עמד  9
 12סעיף ה.

נבקש שהתחלת הפעילות תהא לאחר 
צביעה ושילוט החניות ובאחריות 

בירוק  העירייה יש סטנדט חניה צבועה
עם כיתוב לבן רכב שיתופי ושילוט 

חניה במקום זה למעט  בהתאם האוסר
 .רכב שיתופי 

 אין שינוי בסעיף.

  



 

 20-0920029, פקס 20-0922050, טלפון 02, שד' בן גוריון 1עיריית ק. מלאכי ת.ד. 
shani@k-m.org.il 

 בס"ד

 עיריית קרית מלאכי
 )מלאכי א',א'( "דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי"משא 

 ועדת מכרזים
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5עמוד  11

 13סעיף ה.
יום  31 -נבקש להאריך את המועד ל

 .מראש
כל צד רשאי לסיים 

את ההתקשרות 
במהלך תקופת 

ההתקשרות וזאת 
בכפוף להודעה מראש 

 ימים. 14של 
 11עמוד  11

 3סעיף 
נבקש להוסיף את הסיפא: "והכל 

 .בהתאם להוראות קול קורא זה"
 הבקשה מתקבלת. 

  11עמוד  12
 .ט4סעיף 

כל דיווח שיש לו קשר  על איזה דיווח מדובר? אילו נתונים?
ישיר או עקיף 

 .להפעלת הפרויקט
 11עמוד  13

 .ב5סעיף 
נבקש להוסיף את הסיפא: "והכל 

 ".קול קורא זהבהתאם להוראות 
 הבקשה מתקבלת. 

 11עמוד  14
 .ג5סעיף 

 אין שינוי בסעיף.  .נבקש להוסיף "רק מטעמים סבירים"

  11עמוד  15
 .ד5סעיף 

רק מסמך מהותי הקשור לביצוע קול 
 .קורא זה

 אין שינוי בסעיף. 

 11עמוד  16
 6סעיף 

אין צוות עבודה בשטח, אלא מוקד 
 תחזוקה.שירות אצל המפעיל ואנשי 

צוות עבודה 
משמעותו כל 

הגורמים הנדרשים 
להפעלת הפרויקט 

לרבות  מוקד השירות 
 .ואנשי תחזוקה

 11עמוד  17
 .א7סעיף 

נבקש להוסיף שלמפעיל תעמוד האופציה 
יום  31לסיים את החוזה בהודעה של 

 מראש.
בשורה ₪ כמו כן לא ברור מהו סימן 

 השנייה.

כל צד רשאי לסיים 
את ההתקשרות 
במהלך תקופת 

ההתקשרות וזאת 
בכפוף להודעה מראש 

 ימים. 14של 
   . מחקיי" ₪" הסימן   

 11עמוד  18
 .ב.7סעיף 

נבקש להוסיף "בכפוף להסכמת 
 המפעיל".

 הבקשה מתקבלת. 

 12עמוד  19
 .ד7סעיף 

כל צד רשאי לסיים  .נבקש להפוך להדדי
את ההתקשרות 
במהלך תקופת 

ההתקשרות וזאת 
להודעה מראש בכפוף 

 ימים. 14של 
 12עמוד  21

 8סעיף 
נבקש לשנות את מועד תחילת הפרויקט 

 .יום בהודעה מראש 14-ל
 הבקשה מתקבלת.

 12עמוד  21
 9סעיף 

 אין שינוי בסעיף.  .נבקש להפוך להדדי

 13עמוד  22
 .א13סעיף 

נבקש למחוק את המילים "מיד עם 
דרישתה הראשונה" ולרשום במקומן את 
המילים "לאחר קבלת פס"ד חלוט שלא 

 .עוכב ביצועו"

 הבקשה מתקבלת.
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 13עמוד  23
 .ב13סעיף 

נבקש לאחר המילים "תחויב על ידי בית 
המשפט" להוסיף את המילים "בפס"ד 

 .חלוט שלא עוכב ביצועו"

 הבקשה מתקבלת.

 13עמוד  24
 16סעיף 

 לא ברור על איזה ציוד מדובר. נבקש
 להבהיר שאנו מספקים את רק הרכב.

 ימחק המשפט הבא:
"כל הציוד, 

המתקנים, החומרים 
ויתר אמצעי העזר 
הדרושים לצורך 

ביצוע השירותים ו/או 
הקשורים אליהם, 

יסופקו על ידי 
המפעיל ועל חשבונו 

 .בלב"
 13עמוד  25

 17סעיף 
נבקש מכתב התראה מראש וזכות 

יקון ההפרה בטרם ישולם פיצוי תל
 מוסכם. כמו כן נבקש להפוך להדדי.

 אין שינוי בסעיף. 

 


