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 י"ח אלול תש"ף
 2020ספטמבר  07

 לכבוד
 02/20משתתפי קול קורא  

 

 הבהרה תשובות לשאלות

 למתן זכות שימוש במקומות חניה בתחומי המועצה האזורית דרום השרון - 02/20קול קורא 
 לשאלות הבהרה שהתקבלות אצלה:להלן תשובת המועצה 

מספר  שם המסמך מס
 עמוד

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

הוראות   .1
 למשתתפים

נבקש לשנות את הטרמינולוגיה  1.1 2
מ"החכרת רכב" ל"השכרת רכב" 

 .)לגבי כל הסעיפים(

בכל מקום במסמכי הקול 
הקורא בו נכתב החכרת רכב 

 הכוונה גם להשכרת רכב.

הוראות   .2
 למשתתפים

נבקש להוסיף את המילים: "בכל  1.3 2
מקרה לא ישא המפעיל בתשלום 

 עבור החניות שהוקצו לו"

 הבקשה מתקבלת

הוראות   .3
 למשתתפים

נבקש למחוק את המילים "ולא  1.4 2

אם לקוח  -שעות" 48-יותר מ

יבקש להשכיר לתקופה ארוכה 

 יותר? 

נבקש להבהיר שאין הגבלת זמן 
 להשכרת הרכב

פה של יותר ואם מדובר בתק
שעות ידאג המפעיל  48

להעמיד רכב אחר למען 
 לקוחות אחרים

הוראות   .4
 למשתתפים

נבקש להבהיר שהמחיר הוא  1.5 2
 לכולםקבוע 

 הבקשה מתקבלת

הוראות   .5
 למשתתפים

 שילוט".  וגםנבקש "צביעה  1.7 2

לסימון מקום החניה.  -צביעה
 איסור חניה במקום. -שילוט

 הבקשה נדחית.
 החניה תסומן בצביעה בלבד.

הוראות   .6
 למשתתפים

נבקש להוסיף את הסיפא: אלא  1.13 2
אם המועצה ו/או מי מטעמה גרם 

בזדון ו/או לרכבי החברה נזק 
 ברשלנות.

 הבקשה מתקבלת

הוראות   .7
 למשתתפים

 הבקשה מתקבלת .בכתבנבקש הודעה  1.14 3

 הסכם  .8

הבקשה מתקבלת, בכפוף  נבקש להפוך להדדי 9 12
 ולהוראות הדין המינהלי ל

 כפופה המועצה.
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מספר  שם המסמך מס
 עמוד

מספר 
 סעיף 

 

 תשובה שאלה 

 הסכם  .9

נבקש למחוק את המילים "מיד  א13 12
עם דרישתה האחרונה" ולרשום 

"לאחר מתן פס"ד חלוט במקומן 
 שלא עוכב ביצועו"

ככל הנראה מבוקש למחוק 
"מיד עם  את המילים

 ."הראשונהדרישתה 

.א יתוסף 13בסיפא של סעיף 
 מקרה"למעט  :המשפט הבא

בערכאה משפטית  המתברר
שאז אחריות המפעיל לשיפוי 
או פיצוי תהא לאחר מתן 
פס"ד חלוט שלא עוכב 

 ." ביצועו

 הסכם  .10

נבקש שתשלום פיצוי יעשה רק  17 13
לאחר התראה בכתב ודרישה 
לתיקון ההפרה. לא תוקנה 

יום, ישולם פיצוי  7ההפרה תוך 
 מוסכם.

לגבי רק הבקשה מתקבלת 
 הדרישה לקבלת התראה

 בכתב. לתיקון הפרה

 

 

 


