
 

 

 

 

 

 

  1הודעת עדכון מס' 

   קול קורא להפעלת מערך קורקינטים חשמליים, ללא תחנות עגינה, בפתח תקוה

 : הננו לרכז בטבלה שלהלן שאלות ובקשות של משתתפי הקול קורא ותשובות החברה לצידן .1

 תשובת החברה  השאלה  נושא סעיף

שני  אנא   תמורה  8 שנבחרו  ככל  כי  הבהירו 
הקול במסגרת  הקורא,    מפעילים 

בתמורה   שינוי  יחול  לא  אזי 
לחברה   שנקבעה    ככל)שתשולם 

מבין שתי   הגבוהה  תמורה שהינה 
של בהתאם    ההצעות  המפעילים 

, (לקול הקורא  8.2להוראות סעיף  
סיימו    ובלבד לא  ששני המפעילים 

 או ביטלו את פעילותם בהתאם
 .היאלהיתר מכל סיבה ש

 שינוי בסעיף  יחוללא 

כידוע לכם, הפעלת מערך של  אחריות  9.2
קורקינטים חשמליים בפתח  

ובערים נוספות בישראל,  תקווה 
הביאה מפעילים רבים להתמודד  

בעיות גניבה של קורקינטים  עם
באופן עקבי. נבקש לוודא  

 שבכוונת 
החברה והעירייה לסייע למפעיל  

 ובמידה להילחם בתופעה זו, 
  וכן, מהם הכלים העומדים

 .לרשותם

 שינוי בסעיף  יחול לא

  כיוון ובמסגרת ההיתר הנוכחי ערבות בנקאית  15
 2019שניתן לנו בספטמבר  

העברנו ערבות בנקאית בסכום 
 הזהה לסכום שנקבע בקול 

נבקש לוודא שאין בכוונת  , הקורא
 .החברה שנעביר ערבות נוספת

בהעברת ערבות  במידה ואין צורך 
 בנקאית נוספת, אנא הבהירו 

האם יש צורך להגיש במסגרת 
 הצעתנו את האסמתכא שקיבלנו 
  8מהחברה כחלופה למילוי נספח 

 .לקול הקורא

הגשת שלב מובהר, כי במסגרת 
להגיש ערבות  אין צורך   ההצעות

בנקאית. הערבות הבנקאית  
ימים    7תופקד בידי החברה בתוך 

הודעה על תתקבל מהמועד בו 
במסגרת קול   המפעילת הבחיר

  וקורא זה )אם וככל שתקבל
 הודעה כאמור(.  

שבמסגרת הליך קודם של ככל 
בידי   ההפקיד  המפעילה החברה 
  פיקדוןאו   ערבות בנקאיתהחברה 

בקול  שנקבע  באותו סכוםמזומן 
  לעשות  יהיה ניתן  זה, קורא

  בערבותבפיקדון או  שימוש
 כךבכפוף להארכתה, ) הבנקאית
  להוראות בהתאם יהא  שתוקפה

 . זה(, לפי העניין קורא קול
 

נבקש לתקן את תקופת הריפוי   ערבות בנקאית  15.2
 הניתנת טרם חילוט הערבות כך

שחילוט הערבות הבנקאית בשל 
 הפרה של הוראות הקול הקורא

ימי עבודה מיום   7תעמוד על 
 שנדרש המפעיל לתקן אותה בכתב

 לא יחול שינוי בסעיף 
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 .על ידי החברה

 

 

 

נבקש לתקן את תקופת הריפוי   ערבות בנקאית  15.3
 הניתנת טרם חילוט הערבות כך

שחילוט הערבות הבנקאית לאחר  
 תום תקופת ההיתר או עם 

סיומה המוקדם ככל שהמפעיל  
 לא יפנה את הקורקינטים שהציב 

ימי עבודה   14בעיר, תעמוד על 

 .מתום תקופת ההיתר

 לא יחול ששינוי בסעיף 

לקול  16נבקש לתקן את סעיף  פקודת שינוי  16
 הקורא כך שלפני כניסתה לתוקף 

של פקודת השינוי, תינתן למפעיל  
 60הודעה מראש ובכתב של 

ימים וזאת על מנת לאפשר  
למפעיל להיערך לביצוע  

 ההתאמות 
הנדרשות ולעמוד בהוראות  

 .החברה

  המובהר, כי תינתן למפעיל
יום  14תקופת התארגנות בת  

או כל תקופת זמן אחרת, מראש 
כפי שתיקבע החברה בהתאם 

בטרם כניסתה  לנסיבות העניין, 
 לתוקף של כל פקודת שינוי.  

 

בנספח   3סעיף 

1 

טופס ההצעה  
 והצהרת המבקש 

בפורמט  1נבקש לקבל את נספח 
WORD לחלופין, ככל שהחברה .

לא תעביר את הנספחים בפורמט 
WORD  האם באפשרות ,

המציעים להשלים את פירוט 
הניסיון מעבר למקום שנקבע לכך  

 במסמך הנוסף? 

ניתן להשלים את פירוט הניסיון  
בטבלה   1לנספח   3הנדרש בסעיף 

אשר תהא ערוכה בפורמט הנקוב  
הנ"ל על גבי מסמך וורד    3בסעיף 

וה חלק בלתי נפרד נפרד שיהו
 (. 1מטופס ההצעה )נספח 

 

 

 האמור לעיל מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון.  .2

על כל משתתף לחתום על הודעת עדכון זו ולצרפה יחד עם כל מסמכי המכרז החתומים אשר יוגשו על ידו  

 במסגרת הצעתו.  

 בכבוד רב,             

 בע"מ   לפיתוח פתח תקווההחברה 

 

 


