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 להפעלת פרוייקט רכב שיתופי במועצה המקומית מצפה רמון 27/2020פומבי מס'  מכרז הנדון: 

 2לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה
 

 

 תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון .1

 

נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.הנ

 
אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או ועדת  .3

נו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה המכרזים, ככל שנית

 זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע  .4

 ום בחתימת המציע על כל עמוד.לצרפו להצעתו כשהוא חת

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו  .5

 של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 
משפטי מוסמך, ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ  .6

 וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל  .7

 שאלה.

 
אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  .8

 במסמכי המכרז.

 
אשר פורסם באתר המועצה ביום  1לקט מס'  -לב המשתתפים לתשובות לשאלות ההבהרהתשומת  .9

7/10/2020. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 תשובה שאלת הבהרה  מס' סעיף נספח  מס"ד 
1   

 נבקש לבטל את רכישת מסמכי המכרז
 לא מקובל

2   
 נבקש לבטל את הערבות

 

 לא מקובל

נבקש שכל תנאי השכרת הרכב מול משתמש    3
יהיו בהתאם לחוזה שבין המשכירה הרכב 

להצעה  4.14למשתמש הרכב. לדוג' סעיף 
קובע שאין הגבלת גיל ואילו ההסכם שלנו מול 

משתמש הרכב קובע שמותר לנהוג ברכב רק 
 נבקש לשנות בהתאם -.18למשתמש מעל גיל 

 מקובל.

 1.15סעיף   4
להצעה + 

 5סעיף 
להצעה + 

 3.4סעיף 
 לחוזה

נבקש שתעמוד הזכות לספק לסיים את 
ההתקשרות מכל סיבה, בכל עת במהלך תקופת 

יבים נהיה מחוהשכירות. בנוסף, האם אנו 
 למחירים המוצעים גם בתקופות הארכה?

 

 
מוסכם כי הספק יהיה רשאי 

לסיים את ההתקשרות בהודעה 
  .חודשים מראש 3מוקדמת של 

המחירים יהיו בהתאם להסכם 
במשך כל ולהצעה במכרז 

תקופת ההתקשרות, לרבות 
 בתקופות ההארכה.

 7.3סעיף   5
 -לחוזה

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתה 
הראשונה" ובמקומן לרשום את המילים "עם 
קבלת פס"ד חלוט ולאחר שניתנה לו הזדמנות 

 סבירה להתגונן

 לא מקובל. 

 9.3סעיף   6
בהודעה בכתב נבקש כי חילוט ערבות יעשה רק  -לחוזה

מראש וקבלת אישור הספק ובתנאי שניתנה 
התראה לספק זמן סביר לתקן ו/או לפעול 

 בהתאם לדרישת המועצה.

 

מקובל באופן חלקי. הסעיף 
 ישונה באופן כדלקמן:

 
המועצה תהיה מוסמכת לחלט "

את הערבות באופן אוטונומי, כל 
אימת שתסבור כי הופר תנאי 

או הופרו תנאים בחוזה זה 
ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת 

ובלבד שנערך לספק שימוע 
 בטרם חילוט הערבות". 

 10סעיף   7
 לחוזה

 מקובל נבקש למחוק

 11סעיף   8
 לחוזה

לא מקובל. ראו תשובה לשאלה  נבקש להפוך להדדי
בכל הנוגע לאפשרות הספק  4

לסיים את ההתקשרות בהודעה 
 חודשים.  3מוקדמת בת 

 11.4סעיף   9
 לחוזה

נבקש למחוק את המילים "או מכל סיבה 
 אחרת"

 לא מקובל



 

  

 12.2סעיף   
נבקש להוסיף את הסיפא "אלא אם נגרם נזק  לחוזה

לרכושו ע"י בזדון ו/או ברשלנות לספק ו/או 
  עובדי המועצה"

 

 
 לא מקובל

 12.3סעיף   
נבקש להוסיף את המילים "והכל בהתאם  לחוזה

 לפס"ד חלוט"

 

 
 לא מקובל.

 14סעיף   
 לחוזה

 לא מקובל.  נבקש להפוך להדדי
תתי סעיפים  7מונה  14סעיף 

ולא ברור אילו מהם מבוקש 
 להפוך להדדי.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                     
 

 וועדת המכרזים           

 המועצה המקומית מצפה רמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


