
31.3.2020 

 מקומות חניה לרכב שיתופי  2 קול קורא להקצאת

 

 2 בזאת על הליך הקצאה של המכריז המועצה המקומית עמנואל )להלן: "המועצה"(

 חניה לחניית רכב שיתופי בשטחי היישוב עמנואל. תמקומו

 כיכר הרמב"ם.חניות ב 2להקצאה  ותמיועד

 קצאה:תנאי סף לה .1

 : לפחות שנתיים פעילותנסיון .א

 רכבים 1: לאי מינימאלימ .ב

 : שנת פעילותהתחייבות ל .ג

לרבות המצאת אישור רו"ח על היקף פעילות כספים  הוכחת משאבים כספיים .ד

 .2018-2019בשנים 

המלצות מלקוחות להם המציע סיפק שירותי רכב שיתופי בצירוף מסירת  3המצאת  .ה

יצים פרטי התקשרות מאותם ממליצים. המועצה תהיה רשאית לפנות לאותם ממל

 בכדי לבחון את מידת שביעות רצונם משירותי המציע. 

שוטפת של כלי הרכב  לתחזוקה בו התחייבויות באשרמועצה וחתימת חוזה עם ה .ו

, מספק מלאיעריכת ביטוחים מתאימים על חשבון המציע, , על חשבון המציע

בו , ויצוין קבלת ההצעה, ייחתם טרם מועצה. החוזה ינוסח על ידי יועמ"ש הזמינות

כמו כן, תקופת ההסכם תהיה לתקופה קצובה  קבלו ההצעה.שהוא יבוטל אם לא י

כולל אופציה העומדת למועצה לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא  שנתייםשל 

יום. כמו כן יובהר, כי המועצה לא תישא  45של בכפוף להתראה מראש ובכתב 

בשום עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג הנובעת משירותי אספקת הרכב השיתופי 

הנובעות משירותי  מכל מין וסוג לתושבי המועצה וכלל העלויות ו/או ההוצאות

 אספקת הרכב השיתופי לתושבי המועצה יחולו על המציע הזוכה. 

י דמי הערבות יוחזרו למ. , שישולמו מראשש"ח 1000תשלום דמי ערבות בסך  .ז

במידה והצעה של מציע במסגרת הקול קורא תוכרז כהצעה  שלא יקבל ההקצאה.

(, ו)1זוכה והמציע הנ"ל לא יחתום על חוזה אל מול המועצה כמפורט בסעיף 

המועצה תהיה רשאית להורות על חילוט דמי הערבות בכפוף להתראה מראש 

 ם. ימי 7ובכתב של 

 :ההקצאהתהליך  .2



בתום המועד להגשת הבקשות להקצאה, יבחנו הבקשות מול תנאי הסף, בצוות 

. הצוות יאשר בפרוטוקול את רשימת גזבר, מנכ"ל והיועץ המשפטי למועצהשיכלול 

הצוות יהיה רשאי לבחור את ההצעה הזוכה  .ליךהמבקשים הרשאים להשתתף בה

 הבלעדי.על פי שיקול דעתו 

 ם לוח זמני. 3

בצהריים באמצעות דוא"ל:  12:30בשעה  12.4.2020: עד אהצלהקבקשה הגשת  .א

ceo@emanuel.muni.il 

 30.4.2020: עד וכהפרסום הז .ב

 טפסים להגשה:. 4

 קצאהטופס פרטים אישיים והצהרה על רצון להשתתף בה .א

 ומילוי דרישות הסף כולל אסמכתאותהצהרה על קיום משאבים  .ב

 

 ,על החתום

 אליהו גפני

 המועצהראש 

 


