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 ___________________  חתימה וחותמת המשתתף:

 
 

שני י"ט חשון תשפ"ב יום לכל מאן דבעי,   
2021אוקטובר   25  

 
 

  חשמליים למתן זכות להפעלה והצבה של קורקינטים  24/2021מס'  פומבי מכרז 
 עיר אופקים בשיתופיים במרחב הציבורי 

 
 מסמך הבהרות ושינויים   הנדון:

 
 

שב המכרז  של  לפרסומו  "   כותרתבהמשך  הגיעו  המכרז)להלן:  אשר  הבהרה  שאלות  ובעקבות   ,)"
 ממציעים פוטנציאליים במכרז, להלן מספר הבהרות.

 
הן  העירייה  תשובות  מקרה  ובכל  השאלה  והבנת  הבהרת  לצורך  עריכה/תיקון  עברו  מהשאלות  חלק 

 בנה: היחידות שתחיי
 
 

המסמך או   מס"ד
הנספח 

אליו  
מתייחסת  

 ההבהרה

סעיף 
 רלבנטי 

 תשובת העירייה  נוסח השאלה 

העסקי   9 מסמך א   .1 המודל  כי  המציעה,  תציין 
הינו שונה   שעליו חברתנו מתבססת 
משאר החברות הפעולות בשוק, בכך  

מחייבת את לקוחותיה  שחברתנו לא  
בעמלת שחרור נעילה של הקורקינט  
שקלים   )חמישה  הנסיעה  בתחילת 

של   אחיד  במחיר  אלא    1חדשים(, 
שביצע   נסיעה  דקת  לכל  ש"ח 

 המשתמש. 
את   הנגישה  חברתנו  זו,  בפעולה 
השיתופי   בקורקינט  הרכיבה 
את  לשכור  המבקשים  לאנשים 
אך  קצרים  למרחקים  הקורקינט 

נעילה היווה  התשלום עבור עמלת ה
בפניהם מכשול כלכלי. בכך חברתנו   
להינות   ללקוחותיה  מאפשרת 
ואטרקטיביים   נוחים  ממחירים 
והן   קצרות  בנסיעות  הן  יותר 

 בנסיעות ארוכות. 
בחלוקת ניקוד המכרז, עלות פתיחת  
הינם   הרכיבה  דקת  ועלות  נסיעה 
ה"פתיחה"   ועלות  בנפרד,  נבחנים 
מקבל שווי נקודות נמוך משמעותית  

זה של דקת הרכיבה. באופן שיטת  מ
שלנו,   התמחור  מודל  זה,  ניקוד 
הסופי   המחיר  את  להוזיל  שנועד 

, לא מתבטא ובכך  למשתמשלרכיבה  

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי:
 

י לדעת בשלב זה את הרגלי  יש קוש
אהרכיב בעיר  )נסיעות  ה  ופקים 

 קצרות או ארוכות(. 
 

תשלום   של  לחסם  מודעת  העירייה 
משקל כן נקבע מראש  בגין פתיחה ול

 נושא זה.  ל 25%של 
 

זאת,   עם  בחי יחד  של  לאחר  נה 
שוב,   ל הנושא  הנוגע    ם ייעמצבכל 

הניקוד  יעלה    ,"פתיחה"דמי    יםהגוב
נקודות במדד במקום    20-המירבי ל

נה  והנוסחא בטבלה תשת  ,תנקודו  15
מציעים    בהתאם שבו  באופן 

פתיחה   דמי  להציע  המבקשים 
 .נמוכים יוכלו לקבל ניקוד בהתאם
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יותר   נמוך  ניקוד  לקבל  עלולים  אנו 
 ממציעים אחרים. 

אפשרות   ישנה  אם  לשמוע  נשמח 
בכך  הניקוד  שיטת  את  לשנות 
יתבטא   לרכיבה  הסופי  שהמחיר 

  ש. בבחינת המחיר למשתמ
לא  מ 2.5 מסמך א'   .2 הקורקינטים  שאיסוף  בוקש 

 . יהא בכל יום
 

לעירייה מקנה    ת אפשרו  הסעיף 
לאיסוף   להסכים על תקופות אחרות 

יומי(   יום  המטרה    –)לא  של  בסופו 
"מכשול יהוו  לא  שהכלים  "  הינה 

 במרחב הציבורי. 
 

העירייה והזוכה במכרז יקבעו סדר  
הקורקינטים  עבו לאיסוף  ביחס  דה 

מסודרי במקומות  הצבתם  על    םאו 
לא   שאלו  על  מנת  וכן  מכשול  יהוו 

או   טיפול  לבצע  יוכל  שהזוכה  מנת 
 הטענה של הקורקינטים. 

 
אישור    .3

קיום  
 ביטוחים 

בהצעה   כללי  כבר  להגיש  צורך  יש  האם 
 אישור קיום ביטוחים חתום?

  וגש רקלא. אישור קיום הביטוחים י 
 על ידי הזוכה לאחר הזכייה. 

 
מובהר כי יועץ הביטוח של העירייה  

חייב(  כל  יו שינויים  לאשר  )לא 
שאין   שמצא  ככל  הביטוח  בנושאי 

לפגו  כדי  מהותי  בשינוי  באופן  ע 
 בעירייה. 

 
 

 בו גובר על מסמכי המכרז במקרה של סתירה. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והאמור
 

 על המציעים לצרף להצעתם את מסמכי ההבהרות כשהם חתומים כדין על ידם. 
 
 

                                                                                                                            ___________ 
 עיריית אופקים                                                                                                                            


