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

 1לקט 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

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

 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

 ם בחתימת המציע על כל עמוד.לצרפו להצעתו כשהוא חתו

 
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.

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

 

 

 

 

 

 



 

  

 

מס"
 ד 

 תשובה שאלת הבהרה  מס' סעיף נספח 

, עמוד 1.1  1
מדוע אין התייחסות להשכרה לפי שעות?  2

למיטב הבנתי היתרון ברכב שיתופי הוא 

האפשרות להזמין את הרכב לצורך המדויק 

של הלקוח, קרי: ללא הגבלה בימים או חצאי 

ימים אלא במדויק לצורך. אפשרות זאת 

מאפשרת למס'  מוזילה את השימוש ברכב,

גדול יותר של לקוחות להשתמש ברכב אחד 

מכל היתרונות של רכב  תומאפשרת ליהנו

 שיתופי.

נשמח לעדכון במכרז על אפשרות זאת 

 "השכרה לפי שעות", 

כמובן שתהיה ללקוח אפשרות גם לקחת ליום 

 שעות. 12או ל

 

 
תתאפשר למציעים לגבות 

תמורה עבור שימוש ברכבים לפי 
לתעריף המקובל  שעות, בהתאם

 אצל כל משתתף.
 

הניקוד בקריטריון  -יחד עם זאת
מחיר ההצעה לא ישונה ויינתן 

בהתאם להצעת המציע כפי 
 שהוגדר במסמכי המכרז.

, 1.2סעיף   2
 2עמוד 

לאפשר לחברה הנותנת שירותי רכב  מבוקש
שיתופי ומכבדת את השבת ומעניקה ללקוחות  

להתמודד במכרז ולא להציב  24/6שירות 
 .24/7כתנאי סף שירות 

בו המועצה יכולה לבחור  1.17בהתאם לסעיף  
מס' זוכים ניתן לאפשר גם לחברה מכבדת 

שבת להשתתף במכרז לטובת התושבים 
לחברה נוספת בכך וכן לתת  םהמעונייני

 םלהתמודד לטובת התושבים המעונייני
 בשירות ביום שבת. 

 

תתאפשר לחברה המעניקה 
להשתתף  24/6שירות לקוחות 

 במכרז.

, 1.7סעיף   3
 2עמ' 

 

בסעיף זה תנאי המחיר עוסקים בהשכרה 
ליום או חצי יום כאשר המחיר איננו כולל את 

עלות הדלק וחלה מגבלת ק"מ, בנוסף מופיע 
"מ נוסף מעבר למגבלת התייחסות לעלות כל ק

 הק"מ המותרת.
תנאי מחיר סף לשירות רכב  נבקש להוסיף

שיתופי הכולל מחיר שעתי + עלות ק"מ 
 הכולל בתוכו את עלות הדלק,

 דוגמה:
לכל ק"מ נסיעה,  ₪1.6 +  22מחיר לשעה 

 ועלות דלק על החברה המפעילה את השירות
וה הצעה או )דוגמה לצורך הסבר ואיננה מהו

 המלצה לתנאי סף למכרז( 

מאחר וכאמור בתשובה לשאלה 
המחיר השעתי ייקבע על  1מס' 

ידי כל משתתף ואינו חלק 
מתנאי מכרז זה, רשאי כל 

משתתף לתמחר את שיעור 
מחיר השעה בהתאם לשיקוליו, 

לרבות הכללת או אי הכללת 
 הוצאות הדלק במחיר.



 

  

 
 

 21עמ'  המלצות 4
 חלק ט

חברה המפעילה רכב שיתופי בעיר  מבוקש כי 
אך איננה נמצאת בהתקשרות מכרזית  עם 

הרשות, תוכל להביא המלצה מלקוחות 
 באותה בעיר לצורך הניקוד. 

 

לא מקובל. נדרש כי ההמלצות 
יהיו מאת רשויות מקומות, כפי 

 שהוגדר במסמכי המכרז.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                     
 

 וועדת המכרזים           

 המועצה המקומית מצפה רמון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


