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 למתן הצעות להפעלת הסדר חניה מקומי באמצעות טלפון סלולרי 2021/1קול קורא מס׳  הנדון: 

 2לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה 
 

 קול הקורא.שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי ה קול הקוראלהלן השאלות ותשובות ההבהרה ל .1

 

וסח וגוברות על הנ מההליךנפרד  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 .מסמכי הקול הקוראהמובא ב

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

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם  מצפה רמון ו/או

 , ככל שיישלחו.המועצהכמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם 

 
ל המציע לצרפו , ועקול הקוראויחולו עליו כל הוראות ה קול הקוראמסמך זה ייחשב כחלק מתנאי ה .4

 להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של  המועצהאין באי התייחסות  .5

 .הקול הקוראהשואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי 

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

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

 .קול הקוראבמסמכי ה

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  פירוט סעיף מסמך מס"ד

1 

תשובות 
לשאלות 
הבהרה 

לקט מס' 
מיום  1

18/4/21 

17 ,18 ,23 
לתשובות 
לשאלות 
 ההבהרה.

ביחס לתשובות אלה נבקש להדגיש כי 
מאגר המידע ונתוני הלקוחות הינם של 

המציע/הספק/החברה ולכן לא ניתן 
של לקבוע, כי בסיס הנתונים הינו 

המועצה בוודאי לא "בלבד". נבהיר כי 
מבחינת החברה אין הפרדה בין בסיסי 

נתונים/מאגר מידע של החניות 
הרלוונטיות למצפה רמון לבין חניות של 

רשיות אחרות מבחינת מערכות 
החברה, שכן המידע נאסף ביחס 

למשתמש ספציפי. לצורך השירותים אנו 
יוצרים עבור המועצה דשבורד ובו 

ם רק הנתונים הרלוונטיים מפורטי
 למועצה.

להבנתנו המועצה צריכה בעלות/זכות 
שימוש בנתונים הרלוונטיים לחניה 

בתחומה בלבד ולכן לא נכון לכתוב כי 
"בסיס הנתונים ונתוני הצרכנים הינם של 

המועצה בלבד", כפי שנרשם בנוסח 
במסמך  17המעודכן במענה לשאלה 

 התשובות לשאלות ההבהרה.

קש כי יקבע ביחס לסעיפים בהתאם נב
 23-ו 18, 17הרלוונטיים בתשובות 

 כדלהלן:

  
הבעלות בבסיס הנתונים ובמידע על "

הלקוחות הינה של החברה, אשר 
מחזיקה במאגר מידע הנדרש בחוק. 

כמו כן, המועצה הינה הבעלים של כל 
המידע הרלוונטי אודות החניות 

שהופעלו במועצה על פי אזורי החניה 
ה המועצה ובנתונים, ובכלל אותם קבע

זאת מספר רכב; מועד הפעלת חניה; 
אזור חניה לתשלום;  ;מועד סיום חניה

 .'יתרות כספיות וכו
כמו כן, בכל מקרה של סיום 

ההתקשרות על פי חוזה זה, מכל סיבה 
שהיא, תפעל החברה להעברה מסודרת 

של הנתונים שבבעלות המועצה ו/או 
הסדרי שנדרשים לה לצורך פעילות 

החניה לידי נציג המועצה או לחברה 
אחרת שתבוא במקומה, החברה תשתף 

פעולה עם המועצה ו/או מי שהמועצה 
תורה עליו ותעביר לידיו את כל 

המסמכים, וכיו״ב  ,הנתונים המידע
שהוכנו על ידי החברה ו/או שנמסרו 

לידיה במסגרת חוזה זה, ושאינם 
מהווים נכסים מסחריים של החברה, 

ר ולשביעות רצונה המלא של לאלת
 המועצה.".

 

 מקובל



 

  

                       
 

 בברכה,                   
 

  המועצה המקומית מצפה רמון


