
 
 

 

לקביעת תעריף לייצור  1מס'  להליך תחרותי הזמנה להציע הצעות 

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים -חשמל בטכנולוגיה פוטו

 המשולביםלמתקנים או החלוקה רשת  או משולבים המחוברים

 המחובר לרשת ההולכהבמקום צרכנות 

 מבוא  .1

ויתר סמכויותיה על פי "( החוק)להלן: " 1996-בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו

הליך תחרותי  להתייחסות הציבור"( הרשות)להלן: " רשות החשמל אתבזמפרסמת דין, 

ב 220כהגדרתם באמת מידה  אגירה יייצור משולב למתקניחשמל לרכישת לקביעת תעריף 

 . ", בהתאמה(התעריף"-" וההליך)להלן: "מ"ו  16 -ל   או שווה קטן הספק מותקןב

 חשמל רכישתל לתעריף הצעותאת הציבור להציע  מזמינה הרשותההליך,  במסגרת 1.1

יוקמו בשטח  אשר "(ןתקיהמ)להלן: "אגירה  משולביבמתקני ייצור ייוצר  אשר

)מתח  החלוקה רשתב ישולבו או יחוברוו)לא כולל שטחי יהודה ושומרון( ישראל 

יפרסם  אם. ההולכה לרשת המחובר צרכנות במקוםאו ישולבו  (נמוך ומתח גבוה

האזרחי ביהודה ושומרון הליך תחרותי דומה, במקביל לפרסום הליך  המינהל

דירוגי הצעות המחיר  לפיתחרותי זה, התעריף במסגרת הליך תחרותי זה ייקבע גם 

 סם ביהודה ושומרון. שיוגשו בהליך התחרותי שיפור

התעריף אשר ייקבע בהליך, באופן שיפורט להלן, יחול על כלל ההספק שיוקצה  1.2

 .בהליך זה

ואמת מידה  6כ35 – 1כ35אמות מידה  הוראות המיתקנים לרשת יחולו חיבור על 1.3

 שנותן השירות ולאיכות לטיב, רמהל המידה אמותכללי משק החשמל )ל 6כו35

 "(. המידה אמות)להלן: " 2018-(, התשע"חחיוני שירות ספק רישיון בעל

 )ז(.2כ35כאמור באמת מידה  ייקבע באמצעות הגרלהלחיבור בדיקת הבקשות  סדר 1.4

 .ב220אמת מידה  מתקנים אשר יוקמו מכוח הליך זה תחול על 1.5

אינם חלים על  ,יולפ תקנותהו ,1992-תשנ"בהמובהר כי חוק חובת המכרזים,  1.6

 הליך זה.

מובהר כי על ההליך יחולו אך ורק הוראות הזמנה זו, אמות המידה שפרסמה  1.7

 שיישלחו לפי סעיףההבהרות כן הנספחים המצורפים להזמנה זו וכל הרשות, 



 
 

 

אין להסתמך על כל אמירה בעל פה או בכתב של כל גורם שהוא לרבות ו, 6.4

 מגורמי הרשות, לפני או אחרי פרסום הזמנה זו. 

 

 :הגדרות .2

 : צידםלתהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת  וז זמנהבה

 ;המגיש הצעה בהליך זה תאגיד או יחיד –" מציע" 2.1

, לזכייה למועמדים הודעותהרשות  השלחשבו  מועדה – "המועד הקובע" 1.1

 ;כמפורט להלן

 ;1כ35כהגדרתו באמת מידה  –" מותקן הספק" 1.2

כהגדרת מונח זה באמות תקן או שילובו ברשת יחיבור מ –" מיתקן חיבור" 1.3

 ;המידה

 ;תיקי עבודה לחיבור או לשילוב מיתקן –" תיקי עבודה לחיבור"  1.4

להזמנה זו  ח כנספחהזכייה המצורף הודעת לפי טופס הודעה  – "היזכיהודעת " 1.5

 שלחיבור לזוכה לבקש  אפשרת ואשרימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך, תאשר 

  ;זכה שבו המותקן ההספק לגובה עד, החשמל ברשתמיתקן אחד או יותר 

 ,המחלק ידילכל זוכה, לבקשתו, על אשר יונפק מסמך  –המרכז" המסמך " 1.6

ואשר  הזוכה,על שם  העבוד יתיק וגביהם נפתחלתקנים שיכז את כל המהמר

 מתקןשל כל המותקן ההספק  המתקן, מיקום , בציוןקיבלו אישור סנכרון

 כנספחהמסמך המרכז מצורף הטופס שלפיו ייערך . אישורהניתן ו בוהתאריך ש

 ;להזמנה זוז 

או מנהל המערכת לפי  אישור שנתן המחלק ,לגבי כל מתקן - "סנכרון אישור" 1.7

 ;4כ35לפי סעיף )ד( באמת מידה  לעמידה בתנאים לסנכרוןהעניין, 

או מנהל  המחלק נתן שבו המועד -כל מיתקן לגבי  ,"המסחרית ההפעלה מועד" 1.8

( באמת 1בהתאם לסעיף )ז() אישור הפעלה מסחרית למבקש החיבור המערכת

 ; , לפי העניין6כו35או לפי אמת מידה  4כ35מידה 

 ;חודשים מהמועד הקובע 24 - "לסנכרון המועד המחייב" 1.9

 חודשים מהמועד הקובע; 31–" לסנכרון המועד המחייב המרבי" 1.10

דירוג אשראי לגבי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח ישראליות:  –" סף הדירוג" 1.11

 חברתאשר נקבע על ידי  לפחות -AA )דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק( מקומי



 
 

 

אשר נקבע על ידי  לפחותAa3 דירוג", או  Standard & Poor's– מעלות" הדירוג

ת ביטוח ואו חבר .יםזר יםבנקאי יםלגבי תאגיד" בע"מ מידרוג" הדירוג חברת

 "A-/A3"של  בינלאומי)דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק( אשראי  דירוג: ותזר

 המובילות הבינלאומיות הדירוג חברות 3 מתוך 2 בידי ניתןר שלפחות א

(S&P/Moody’s/Fitch או בעל דירוג )"A/A2" אחת בידי ניתןר שלפחות א 

 .אלו דירוג מחברות

 

  הליך:לוח הזמנים ל .2

  01.03.2020ראשון  יום :הבהרות לבקשתהמועד האחרון  2.1

 . 16:00ה שעעד הו 09:00משעה  03.05.2020ראשון  יום :מועד הגשת ההצעות 2.2

 .10.05.2020יום ראשון  המועד הקובע )משוער(: 2.3

 

 

 :מסמכי ההליך .3

והמסמכים , המסמכים הבאים )הזמנה זו ממנומצורפים, כחלק בלתי נפרד  להליך זה

  "(:מסמכי ההליך" המצורפים לה יכונו להלן

 טופס פרטי המציע   -נספח א  3.1

  הצהרת המציענוסח   -ב נספח  3.2

 טופס הצעת המחיר   -ג נספח  3.3

  ואי העסקיים ההגבלים דיני על שמירה בדבר תצהיר נוסח   - נספח ד 3.4

 הליך תאום

 נוסח ערבות ההצעה   -ה נספח  3.5

 נוסח ערבות ההקמה   - ונספח  3.6

 המסמך המרכז טופס   - זנספח  3.7

 זכייה ודעת טופס ה  - חנספח  3.8

 

 

 הוראות כלליות .4



 
 

 

וואט. הרשות תהא רשאית, לפי -מגה 50 ואהבהליך  המוקצה המצרפיהספק ה 4.1

 משלבי שלב בכל וזאת ,להגדילו או המוקצה ההספקשיקול דעתה, להקטין את 

 .הקובעעד למועד  ההליך

שנים שתחילתן במועד  23 יעמוד בתוקף לתקופה של שייקבע בהליךהתעריף  4.2

  ."(התעריףתקופת )להלן: " תקןיההפעלה המסחרית של כל מ

 באמת מידהבהתאם לקבוע  אנרגיה המוזרמת לרשתה עבורהתעריף ישולם  4.3

 ב. 220

החלטה ביחס להסדרות ולתעריפים שיחולו על  תקבל בעתידהרשות ככל ש 4.4

כי עלויות ההקמה,  ההנחה תגולם בהם, פת התעריףהמיתקנים לאחר תקו

 . התעריףתקופת מהלך בבמלואן תקן שולמו יתחזוקה של המהתפעול וה

המצ"ב כנספח זכייה ההודעת טופס הודעה על זכייתו לפי  הזוככל תן ליהרשות ת 4.5

בכל הנדרש  רמים הרלוונטייםוהגלפעול מול  ואפשר לתלהזמנה זו, אשר  ח

שות יה גם לחח"י ולריהזכ מהודעותעותקים הרשות תעביר . זכייתולמימוש 

 מציעהבו זכה שהכולל הספק המותקן היצוינו ה יהזכי הודעתב מקרקעי ישראל.

 ,("הזכייה הודעתהקבוע ב ההספק" או "שנקבע לזוכה ההספק" :להלןלעיל ו)

 והתעריף.

או תקן אחד ימ של לסנכרוןולהביא  שנקבע לו הספקזוכה לממש את הכל על  4.6

  .לסנכרון המרבי , עד למועד המחייבשנקבע לובהספק , תקניםימספר מ

שנקבע ביחס להספק המותקן  סנכרוןאישור רשות אישור העל כל זוכה להגיש ל 4.7

  .לסנכרון המועד המחייב המרבילא יאוחר מ , וזאתלו

יה, יהא המציע הזוכה )להלן יזכההודעת לאחר הכרזה על מציע כזוכה וקבלת  4.8

יה, יהזכ הודעת"( רשאי להעביר את זכויותיו לפי הזוכה המקוריבסעיף זה: "

 : אלה תלהוראובכפוף  ,כולן או חלקן, לאחר

ייצר משתקן יהמולהפעלה מסחרית של  , לסכנרוןהאחריות להקמה 4.8.1

חלה על הזוכה המקורי בלבד  הזכייה הודעתהקבוע בההספק  את

ההספק ואיננה ניתנת להעברה עד לקבלת אישור הרשות על מימוש 

  .להלן 15.2 , כמפורט בסעיףהזכייה הודעתהקבוע ב

יוותר הזוכה המקורי. ערבות י כהגדרתה להלן,מבקש ערבות ההקמה,  4.8.2

 ניתנת להעברה לאחר או להחלפה. ההקמה לא תהא 

 ל ע אף יחולוככל שיהיו, מובהר כי כל ההוראות אשר יחולו על הזוכים בהליך,  4.9



 
 

 

 נעברים.

 

 להשתתפות בהליך: ם מקדמייםתנאי .5

עליו להיות  ,תאגיד שהתאגד ורשום כדין )ואם הוא שותפותיחיד או הוא  המציע 5.1

רעון, לרבות ישותפות רשומה( ואשר לא עומדים ותלויים נגדו הליכי חדלות פ

 פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים. 

 הצעה ערבות 5.2

, בלתי מותנית אוטונומית ערבות לצרף המציע עללהבטחת הצעתו  5.2.1

תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(,  ובלתי הדירה, מאת

המופיעה ב"רשימת ביטוח ישראלית  או מחברת, 1981-התשמ"א

המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות" 

המפורסמת בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר )הודעה מספר 

אשר עומדים או מתאגיד בנקאי זר או מחברת ביטוח זרה , (7.7.1.3ה.

 רבותע)להלן: " להזמנה זוה בנוסח המצורף כנספח  בסף הדירוג,

וואט -לכל קילו ₪ 200 "(. ערבות ההצעה תהא בסכום שלההצעה

 לשם דרישה עם לפירעון ,בתנאים מוגבלת בלתי מוצע,בהספק ה

אם יגיש המציע יותר מהצעה אחת, על ערבות  .ההצעה קיום הבטחת

הצעתו להיות תואמת את סך ההספק המוצע של כל ההצעות, 

במצטבר. לחלופין יגיש המציע ערבות הצעה נפרדת לכל הצעה 

תהא לפקודת רשות ערבות ההצעה התואמת את ההספק המוצע שלה. 

עד למועד הקבוע בערבות ההצעה המצ"ב  יהא ותוקפה, החשמל

 ההצעה ערבות את ךיארי המציעלבקשת הרשות, . להזמנה כנספח ה

  .בתוקף והצעת עוד כל ,הצורך לפי

 הפגמים מרביתעל פי פסיקת בתי המשפט,  ,המציעים לב תשומתל 5.2.2

, ההצעה לפסילת המובילים מהותיים פגמים הינם הערבות בנוסח

ההצעה  ערבותש וודאל המציעים על לפיכך; לתקנה אפשרות בלא

 .כלשהן גריעות או תוספות בלא, הנדרש בנוסח תהיה

הוראות בהתאם לאישור תקף בעל  עליו להיותהמציע הוא ישות ישראלית, אם  5.3

 .1976-תשל"ו ,גופים ציבורייםעסקאות חוק 

 



 
 

 

 הבהרות .6

 הליך:הנוגע לעמו יש להתקשר בכל עניין שאיש הקשר מטעם הרשות להלן פרטי  6.1

  אסנת מרוםגב'  :שם

  02-6217109 :טלפון

  02-6217122 :פקס

 osnat@pua.gov.il "ל:דוא כתובת

אי  מציעהשונים ביסודיות. אם ימצא ה הליךעל המציע לבדוק את מסמכי ה 6.2

הוראות  ןביהשונים או  הליךבהירויות, סתירות או אי התאמות בין מסמכי ה

עליו או יבקש להציע שינוי בהם, שונות מהוראותיהם, או כל אי התאמה אחרת, 

את  ולפרט 6.1בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בסעיף  רשותלפנות ל

  .2 הקבוע בסעיף מהמועד, לא יאוחר בכתב האמור

אי בהירויות, שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר  ציעמ 6.3

  .סתירות או אי התאמות כאמור

, או על ידי מי רשותתב על ידי הבכ יישלחויודגש, כי רק הבהרות או תשובות ש 6.4

הבהרות או תשובות כאמור . רשותאת ה יחייבושהוסמך על ידה לצורך כך, 

 פניותפרסם את המענה לת , לפי שיקול דעתה,הרשות יישלחו לכל המציעים.

, בסימון התיקונים ב"עקוב הליךמסמכי הבמסמך נפרד או במהדורה חדשה של 

  אחר שינויים".

או על  והבקשות שייכללו בפניותלענות על כל השאלות  הרשות אינה חייבת 6.5

כי התשובה מובנת מאליה, וזאת מבלי שתהא  ה, לרבות אם סברמהן םחלקי

  חובת הנמקה. העלי

ובקשות שייכללו המציע לכך כי שאלות פנייה לפי סעיף זה מסכים בהגשת  6.6

 .רשותיישלחו לכל המציעים, בהתאם לשיקול דעת ה בפנייתו

 

 ההצעותהגשת  .7

 .אחת או יותר ת מחירכל מציע רשאי להגיש הצע 7.1

אין להגיש הצעות מחיר זהות עבור הספקים שונים. במקרה כאמור תהא  7.2

הרשות רשאית לפסול את אחת ההצעות או את כל ההצעות, לפי שיקול דעתה, 

 ולמציע לא תהא כל תביעה או טענה בקשר עם זאת.



 
 

 

מהמועד להגשת  ימים 180-תפחת מהצעות המחיר יהיו תקפות לתקופה שלא  7.3

במהלך תקופה זו יהיו ההצעות בלתי חוזרות, ומציע  2.2 הקבוע בסעיף הצעות

  ., לשנותה או לבטלהלא יהא רשאי למשוך את הצעתו

ימשוך את הצעתו או יבטלה בניגוד הוא אם כי  המציעם ימסכבהגשת הצעתו  7.4

חייב לרשות פיצויים מוסכמים, ללא צורך בהוכחת יהא הוא  7.3לאמור בסעיף 

לגבותם באמצעות חילוט רשאית נזק, בגובה ערבות ההצעה, אשר הרשות 

לנזקים  הציפייהכי גובה הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את ו ,הערבות

 אשר עלולים להיגרם לרשות כתוצאה מהסתלקותו של המציע מהצעתו בהליך. 

ככל שיהיה בכך צורך, תהא הרשות רשאית לבקש מן המציעים להאריך את  7.5

הנלווית לה. מציעים אשר יסרבו להארכה ההצעה תוקף הצעתם ואת ערבות 

והרשות תהא רשאית להמשיך את  ,כאמור, תיפסל הצעתם אף אם היתה עדיפה

 .ההליך בהתאם לצרכיה, ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו להארכה כאמור

)עד שתי ספרות לאחר ל מחיר מוצע באגורות לקוט"ש וכלתמחיר העת הצ 7.6

מבוקשים שיעורי הצמדה  וכןוואט, -במגה מבוקשמותקן  הספק עבורהנקודה( 

ירו, אושער ה הדולר שער, שקל ישראלי חדש: הבאים מהמטבעות יותר או לאחד

 תשלילי תהיהלא  תהמבוקש חלוקת המטבעות. ההצעהכמפורט בטופס 

שיעורי ההצמדה המבוקשים לא ישפיעו על דירוג . 100%לסך של ותסתכם 

הצעה אשר תכלול שיעורי הצמדה אשר אינם עומדים בתנאים ההצעה. 

פסל, וייוחס לה שיעור יהמפורטים, או לא תכלול שיעורי הצמדה כלל, לא ת

 הגשת הצעתו,לאחר מובהר כי . לשקל הישראלי 100%הצמדה מבוקש של 

 . יםהמבוקששיעורי ההצמדה ות את לא יוכל לשנ המציע

יכללו את ושעליה יצוין מספר ההליך, יוגשו בתוך מעטפה סגורה,  ההצעות 7.7

 :המסמכים הבאים

(, הצעת בנספח לפי המציע ) הצהרתטופס פרטי המציע )לפי נספח א(,  7.7.1

 ,(דנספח לפי תצהיר בדבר אי תיאום מחירים ) ,(גנספח לפי המחיר )

במקומות המתאימים,  יםמלא םכשהערבות הצעה )לפי נספח ה(, 

  .כנדרש םמיוחתו

התאגיד רשום  כימאת עורך דינו של המציע  ואישור התאגדות תעודת 7.7.2

כדין ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פירעון, לרבות פירוק, 

 .במציע החתימהי מורש כן לגביו, הקפאת הליכים או כינוס נכסים



 
 

 

ולרבות  הנספחים המצורפים לפניה זולרבות , יתר מסמכי ההליך כל 7.7.3

ידי בבכל עמוד מסמכי הבהרות, ככל שיפורסמו, כאשר הם חתומים 

  .מורשי החתימה במציע

 

ככל שמציע מגיש יותר מהצעה אחת, יוגשו כלל הצעותיו במעטפה אחת, כאשר  7.8

יסומנו  הןו (,גנספח לפי )נפרדת הצעת מחיר  תוגשכל אחת מההצעות לגבי 

יתר מסמכי ההצעה, כמפורט לעיל, יוגשו בעותק  ", וכיו"ב.2", "הצעה 1"הצעה 

 כלל ההצעות.לאחד 

ברחוב בנק  2בבניין ג'נרי  אשר, ההליך בתיבת הפקידיש ל ההצעה מעטפותאת  7.9

  . 2במועד הגשת ההצעות הקבוע בסעיף , ירושלים  7ישראל 

עצם הגשת הצעתו ב ,הכלולים בהזמנה זומצג אחר  או מבלי לגרוע מכל הצהרה 7.10

 את ההצהרות המפורטות בהצהרת המציעת הליך המציע מצהיר כלפי הרשוב

 . )נספח א(

 

 הליךהסתייגות ממסמכי ה .8

, להוסיף עליהם, למחוק הליךמובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ה 8.1

)כל אלה ייקראו  מהם, להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי

מדגישה כי בכל מקרה שבו המציע סבור  רשות. ה("הסתייגות: "בסעיף זה להלן

במועד  רשות, עליו לפנות להליךכי דרושה הבהרה כלשהי ביחס לתנאי ה

 . 6ובהתאם להוראות סעיף 

, המציע שינה, הוסיף, מחק, הסתייג או התנה על 8.1אם למרות האמור בסעיף 8.2

, לפי שיקול דעתה רשותבדרך כלשהי, תהיה רשאית ה הליךמסמכי המסמך מ

 הבלעדי, לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:

להתעלם מן ההסתייגות ולחייב את המציע לעמוד בהצעתו כאילו  8.2.1

גשה ללא ההסתייגות, ואם יסרב, רשאית היא לחלט את ערבות הו

 .ההצעה

 .לפסול את ההצעה, כולה או חלקה 8.2.2

 בנסיבות העניין. מצא לנכוןלקבל כל החלטה אחרת שת 8.2.3



 
 

 

רשאית לקבל כל אחת מההחלטות האמורות  רשותהמציע מצהיר כי ידוע לו שה 8.3

לעיל, הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות, והוא מוותר בזאת על כל 

 .בעניין זה רשותטענה או דרישה כלפי ה

 

 ההצעותבדיקת  .9

רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה,  תהיה רשותה 9.1

רך הוכחת עמידת המציע בתנאי אף לצואת הצעתו,  או להבהיר להשלים ,לתקן

בהתאם  שתקבע, בדרך ובתנאים רשותהכל לפי שיקול דעתה המלא של ההסף, 

  .להוראות כל דין

 שאינו מדויק את המידע הדרוש או מסר מידע רשותאשר נמנע מלמסור ל מציע 9.2

 ., ולחלט את ערבות הצעתושלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה רשותרשאית ה -

 

 ףתעריה קביעתאופן ו הימועמדים לזכיאופן בחירת ה .10

. מובהר כי המוצע המחיר ואלבחירת ההצעות הזוכות ה הקריטריון היחיד 10.1

לא תהא השפעה על דירוג  7.6 כאמור בסעיףהרכב המטבעות המבוקש ל

 ההצעות.

ואשר הרשות תקבע כי הן עומדות בכל תנאי  כלל ההצעות אשר יתקבלו בהליך 10.2

 .ביותר ההמחיר הגבוה תביותר עד הצע כההנמוידורגו מהצעת המחיר  הסף,

להספק אשר יוקצה להליך לפי שיקול דעת  עדהנמוכות ביותר, ההצעות מציעי  10.3

, ואם יוכרזו כזוכים יהיו רשאים להקים יהיכמועמדים לזכיוכרזו הרשות, 

לאמות בהתאם  רשתל שיחוברו ,בהתאם לזכייתםבהספק מותקן תקנים ימ

 . , כמפורט להלןהמידה להליך

  הצעה לא תפוצל באופן שרק חלק מתוך ההצעה יוכרז כמועמד לזכייה. 10.4

התעריף לפיה ש ,"(clearing priceייקבע בשיטת "מחיר שני אחיד" )" התעריף 10.5

אשר ההצעה הנמוכה ביותר  מחיריהיה אחיד, ויעמוד על לכל ההצעות הזוכות 

 .)באגורות לקוט"ש(הוגדרה כמועמדת לזכייה  לא

תהיה רשאית לבטל את ההליך היא באף אחת מההצעות,  הלא בחר רשותאם ה 10.6

, הכל לפי שיקול הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון, לפרסמו מחדשו

 הבלעדי. הדעת



 
 

 

 

 מדןוא .11

להלן: ) מועד הגשת ההצעותטרם  מדןואקבע ירשות ב המקצועי רםוגה 11.1

 ."(מדןוהא"

 המועד להגשת ההצעות. לפני יופקד בתיבת ההליך  מדןוהא 11.2

, לפי מדןוהאמהגבוהות לפסול הצעות  , אך לא חייבת,הרשות תהא רשאית 11.3

-מגה 50 -ההספק המוקצה בהליך יפחת מששיקול דעתה. במקרה כאמור, יתכן 

  .יבחרו זוכים בהליך כלליאו שלא  וואט

 

 ומתן או הליך תחרותי נוסף משאקיום  .12

מדן משקפות וכי ההצעות הנמוכות מהא יתברר אם .מדןוא ייקבעזה  הליךב 12.1

 לפי, הרשות רשאית, מותקן הנמוך מההספק המוקצה להליך מצטברהספק 

מציעים שהגישו הצעות  בין נוסף תחרותי הליך לקיים, הבלעדי דעתה שיקול

 .עד לתקרה אשר תקבע על ידי הרשות ,מדןוהעולות על הא

(, לפי שיקול Best & Finalתחליט על קיום הליך תחרותי נוסף ) אם הרשות 12.2

אשר אשר הצעותיהם יימצאו בטווח דעתה הבלעדי, תפנה הרשות אל המציעים 

ותודיע להם כי הם רשאים להגיש, בתוך מועד  נקבע על ידי הרשות כאמור,

שייקבע, הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם הראשונה. מציע שלא יגיש 

 הצעה נוספת, תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.

 

 הילזכי מועמדותהמועד הקובע;  .13

יפורסם התעריף  ,10ף סמוך לאחר שתקבע הרשות את התעריף בהתאם לסעי 13.1

   .יחד עם ההספק שנקבע למועמדים לזכיה באתר הרשות

אם  אףשינוי בתעריף  לא יחולועד לתום תקופת התעריף מהמועד הקובע  החל 13.2

 .בהליך יותר או אחדשל זוכה  ייתותבוטל לאחר מכן זכ

, בתוך לרשות יהיהמועמד לזכ מסוריה כזוכה, ייכתנאי להכרזה על מועמד לזכ 13.3

ה, ערבות הקמה בסך יים ממועד שליחת ההודעה על מועמדותו לזכיימי עסק 21

ערבות )להלן: " הספקכערבות להקמת הזוכה  וואט-קילולכל  ש"ח 600 של

מתאגיד בנקאי או מחברת  אוטונומית ערבותתהא ההקמה ערבות  ."(ההקמה

בקשר עם  ,לתי מוגבלת בתנאים, לפירעון עם דרישהב, 5.2.1ביטוח כאמור בסעיף 



 
 

 

בנוסח , 4בהליך מס' בהספק הקבוע בהודעת הזכייה  אחד או יותר מיתקן הקמת

למועד שיקבע בהודעה  עדלפחות תעמוד בתוקפה ערבות ההקמה  .ובנספח הקבוע 

  .לאחר המועד המחייב המרבי מיםי 45 -, אשר לא יפחת מהעל מועמדות לזכיי

ערבות הקמה תקינה, לשביעות רצון  מסור לרשותיה אשר לא יימועמד לזכ 13.4

פסל ייה, תיממועד ההודעה על מועמדותו לזכימי עסקים  21הרשות, בתוך 

  .ה שמסרהצעהערבות  לחלט את רשאית תהאהרשות מועמדותו ו

הגשת הבלעדי, להאריך את המועד ל ה, לפי שיקול דעתהרשות תהא רשאית 13.5

לזכייה בקשר לפרטי ערבות ההקמה, וכן לנהל משא ומתן עם המועמדים 

 הצעתם, לרבות בקשר עם ערבות ההקמה.

 

 הכרזה על הזוכים .14

, לשביעות רצון הרשות 13 להעברת ערבות הקמה תקינה כמפורט בסעיף בכפוף 14.1

אחרת  רשותה, זולת אם החליטה על המועמד לזכייה כזוכה הרשותתכריז 

  .בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו

זכייה בנוסח ההודעת טופס הודעה על זכייתו לפי לכל זוכה  יתןתהרשות  14.2

 .ערבות ההצעה ותחזיר לזוכה את, ח המצורף כנספח

או  מיתקןביירכש החשמל שייוצר  שבויצוין התעריף  הזכייה הודעתב 14.3

שיעורי וכן , ת התעריףתקופמשך יקים בעקבות זכייתו,  זוכהשה יתקניםמב

 . ונוסחת ההצמדה הזוכה שביקשההצמדה לתעריף זה כפי 

יקבל , מציע שהצעתו נדחתה או נפסלה, ים בהליךלאחר סיום הליכי בחירת הזוכ 14.4

הוא יהיה רשאי לבחור, בהודעה בכתב שימסור לרשות, אם הודעה בכתב על כך ו

את ערבות ההצעה שהגיש במשרדי הרשות בכל מועד לאחר קבלת לידיו  קבלל

 ההודעה )בכפוף לתיאום מראש(, או בדואר רשום שישלח על ידי הרשות. 

 

 
 
 

 :לסנכרון המרביהנוגעות לשלב שבין המועד הקובע למועד המחייב  הוראות .15

 
 כללי 15.1

 
 .הזוכים בהליך יחויבו לממש את כלל הצעותיהם הזוכות 15.1.1



 
 

 

 המועדבמקרה של פסילת זכייה או חלק ממנה בכל שלב לאחר  15.1.2

שהתפנה.  ההספקלא תינתן אפשרות למציע אחר לקבל את  ע,הקוב

 כמו כן התעריף שקבעה הרשות בהליך לא ישתנה.

תקנים אשר יוקמו ימימון לא יחולו על מ אמות מידה תומכות 15.1.3

 במסגרת ההליך.

 

 ; המסמך המרכז בסנכרוןעיכוב ; סנכרוןאישור  15.2

 לפי אמות המידה סנכרוןאישור על כל זוכה להגיש לאישור הרשות  15.2.1

, ולכל לסנכרון עד למועד המחייב, שנקבע לזוכה זהביחס להספק 

, בכפוף לחילוט חלקי או לסנכרון עד למועד המחייב המרבי אוחרהמ

  15.2.3מלא של ערבות ההקמה, כמפורט בסעיף 

עומד בכל  ואשה, ואם תמצא האישור האמורהרשות תבחן את  15.2.2

 . ותודיע בכתב לזוכה על אישור התנאים הקבועים בהליך,

 המחייב למועדמעבר  סנכרוןאישור בהגשת במקרה של איחור  15.2.3

תקן בעלי הספק יממעיד על הקמת  סנכרוןאישור או ככל ש, לסנכרון

תחולט ערבות בו זכה הזוכה, שמצטבר מותקן הנמוך מההספק 

מסך  20%) לאיחור הראשון היום עבורש"ח  120 של בשיעור ההקמה

כל קילו וואט מתוך לנוסף לכל יום איחור "ח ש 2.264 -הערבות( ו

עד , בגינו סנכרוןהוגש אישור הזוכה אשר טרם  בו זכהשההספק 

 בתום המועד המחייב המרבי ערבות ההקמהלחילוט מלא של 

, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הרשות בקשר עם (לסנכרון

  איחור כאמור.

, על כל זוכה להגיש לרשות את המסמך הסנכרוןבנוסף לאישור  15.2.4

ערבות ההקמה תוחזר לזוכה רק לאחר הגשת המסמך המרכז  .המרכז

 ואישורו בכתב על ידי הרשות.

, שהיא סיבה מכלזוכה  של לסנכרוןים מועדהלא תתאפשר דחייה של  15.2.5

, או מנהל המערכת תשובת המחלק על ערעורבשל אך לא רק לרבות 

 מיתקן של החיבור בתהליך אחר עיכוב כל או הליך התיאום הטכני על

 המרביאו המועד המחייב  לסנכרון מעבר למועד המחייב ,לרשת

אחד או יותר  להאריך רשותה של החלטהבמקרה של  למעט, לסנכרון



 
 

 

" ןהגדרת "כוח עליו, או לפי בהליךלכלל הזוכים  יםהאמורמהמועדים 

  .בספר אמות המידה שפרסמה הרשות 130מת מידה באש

 לגבי הזוכה של זכויותיו יפקעו לסנכרון המרבי המחייב המועד לאחר 15.2.6

 .זה הספק שלב התעריף ולגבי, זה למועד עד סונכרן שלא הספק

עד למועד  ןסונכראשר טרם  ,בשלב הקמה ןתקישיש ברשותו מזוכה  15.2.7

הליכים ב הצעות הגישיהיה זכאי ל ,לסנכרון המחייב המרבי

 הצעה להגיש יידרשכאמור  זוכה. לקביעת תעריףהתחרותיים הבאים 

, הרשות שתפרסם להליך בהתאם ההתחייבויות בכל מחדש ולעמוד

  .לחיבור עבודה תיק פתיחת לעניין לרבות

 

 דיווח  .16

תקנים יהרשות תהא רשאית לדרוש דיווח עיתי מזוכה על סטאטוס הקמת המ

 יה )היתרי בניה, תיאום טכני או סקרי חיבור, ופרטים נוספים(יבמסגרת הזכ

 . המוקמים במסגרת הזכייהלפקח באופן מדגמי על מיתקנים  וכן

 אחריות .17

ההוצאות, מכל מין וסוג, הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות ר כי כל מובה 17.1

, יהיו על חשבון המציע, ללא כל קשר הליךהאחרות, מכל מין וסוג, הקשורות ל

 . הליךלתוצאות ה

יגרמו יש , מכל מין וסוג שהואהוצאה או נזקכל בכל אחריות ל שאירשות לא תה 17.2

 , ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.הליךב קשר עם הצעתואו למי מטעמו, ב למציע

בקשר  ןכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהז לא יהא המציע 17.3

למען הסר כל ספק מובהר, כי למציע לא תהיה כל זכות, . הליךבלהשתתפותו 

 האו מכל גורם מטעמ רשותהשתתפות מהלתשלום או ל ,מכל מין וסוג, לשיפוי

( על כל נזק או הוצאה, מכל מין וסוג, האו נציגי ה, שלוחיהת מי מעובדי)לרבו

, מואו בקשר ע ההליך שלשא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה, בישי

 , הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. של ההליך לרבות קיומו

 ווכן לשנות ונממחלק או  הרשות רשאית לבטל את ההליך כולוכי  מובהר 17.4

 הקול דעתילפי ש ,בכל עת -ו, והכל ב הנקוביםלרבות עדכוני מועדים  ו,ולעדכנ

ה עלי אומבלי שיה הבלעדי והמוחלט, מבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע,



 
 

 

כל הוצאה או נזק )ישירים או עקיפים( שנשא לפצות או לשפות את המציע בגין 

 בהם.

 

 הליךה מסמכיבעיון  .18

ייעשה  הליך,הל ובמסמכים אחרים ש שיצורפו להןם מסמכיהצעות ובעיון ב 18.1

אשר ישולם לרשות עם הגשת הבקשה לעיון  ,ש"ח 1,000תמורת תשלום של 

זכייה או פסילה, -ם ממועד קבלת הודעת אימיי 30תוך ב, וזאת אשר לא יוחזרו

 לפי העניין.

בהגשת הצעתו מסכים המציע, כי לאחר החלטת הרשות תועמד הצעתו במלואה,  18.2

. אם קיימים בהצעה חלקים אשר הליךפחיה, לעיונם של יתר המציעים בעל נס

לדעת המציע יש להשאירם חסויים, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את 

אם  ,החלקים שיש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם. הרשות תחליט

לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה, האם לגלות את ההצעה במלואה או  שתידר

דרישה או תביעה כנגד הרשות או מי מטעמה  ,ה ולמציע לא תהיה כל טענהבחלק

 בקשר לכך.

עם זאת, מסכים המציע, כי במקרה שהרשות תהא סבורה, לרבות בשל התנגדות  18.3

של מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע כאמור, תהא 

תן צו בית משפט הרשות רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור, כל עוד לא ני

 בגילוי. לפי פניית המעוניין

מובהר כי בשל אופיו המיוחד של ההליך, אשר במסגרתו נקבע התעריף בהתאם  18.4

 הרשות, תבסס על ההצעה הבאה אשר לא זכתהלכלל הכמות המוקצית ובה

 עיון תתיר ולא, מסחריהזוכים בהליך משום סוד  שהציעותראה בתעריפים 

  .םמסמכיההצעה וה של זה בחלק

 

 עותהוד .19

, מספר הטלפון הליךשמו של נציגו בכל הקשור לבהצעתו את יציין כל מציע  19.1

את כתובתו לצורך קבלת כן וכתובת הדואר האלקטרוני שלו והפקסימיליה שלו, 

 .הליךהודעות בכל הקשור ל

הודעה שנשלחה  או בדואר אלקטרוני. בפקסימיליה ,הודעות תשלחנה בדואר 19.2

. הודעה חמישה ימים מיום המשלוחבדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך 



 
 

 

נתקבלה ע"י הצד האחר שלמחרת תאריך שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו 

אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף לכך 

שב כאילו שקבלתה אומתה בטלפון. הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תח

הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר )לא אוטומטי( המאשר את 

 קבלת ההודעה.

 

 כלליות הוראות .20

 המציע בלבד.  ל חשבוןההוצאות להכנת ההצעה תהיינה ע כל 20.1

, זאת עלול לגרום לפסילת ההצעהזה הליך אי מילוי אחת או יותר מההוראות ב 20.2

ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת של רשות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ה

 .רשותה

, הליךמכי הרשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מס רשותה 20.3

ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים, והמציעים יערכו את הצעותיהם, או 

 יתקנו את הצעותיהם, בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.

בענה שעילתה בהליך זה נתונה אך ורק לבית הסמכות הבלעדית לדון בכל תו 20.4

 המשפט המוסמך בירושלים, בהתאם לסמכות העניינית.

 

 


