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   72/2018פומבי מספר מכרז  תשובות והבהרות לשאלות ובקשות שהתקבלו במסגרת          
 חלוץ והדגמה להגשת הצעות להשקעת משרד האנרגיה בפרויקטי 

 
 

 14:00בשעה  15.7.18 מועד אחרון להפניית שאלות:
 26.7.18 מועד פרסום תשובות:

 רחל גלסר  איש קשר:
 

עמ'  מס '

במסמכי 

 המכרז

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה מס' סעיף

האם ניתן להגיש בקשה לתמיכה עבור   כללי 1

על  וולטאיים-פרוייקט הקמת גגות פוטו

 מבני ציבור ברשות מקומית?

מדובר בפרוייקט כלכלי בנושא התייעלות 

 אנרגטית, המתבסס על טכנולוגיה קיימת.

 

בפרויקט חלוץ נדרשת 

למשל התקנה  –חדשנות 

ראשונה של 

מוצר/טכנולוגיה. על פי 

נראה כי  – התיאור בשאלה

הפרויקט לא תואם את 

 הדרישות.

מה הכוונה בהסכמים פנימיים בין חברי                                - 1טבלה    7עמוד  2

 התאגיד? 

יש לצרף את תקנון החברה, 

במידה וישנם הסכמים 

פנימיים בין שותפים יש 

 .לצרף גם אותם

האם הכוונה להסכמי הצבעה בין בעלי                                - 1טבלה    7עמוד  3

 מניות?

 צורך אין

-45עמוד  4

49 , 

התאגיד המציע חותם על הספח  -הבהרה נספח ח                         

 בלבד? 3ח

נספחי ניגוד עניינים הוסרו 

מהמכרז. מסמכי המכרז 

 תוקנו בהתאם.

האם הנספח מתייחס לקבלן של המציע או  נספח ט  50עמוד  5

 גם למציע עצמו?

הנספח הוסר מהמכרז. 

עודכנו מסמכי המכרז 

 בהתאם.
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עמ'  מס '

במסמכי 

 המכרז

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה מס' סעיף

האם יש לחתום על הנספח במועד הגשת  נספח י"ט 73עמוד  6

 הבקשה או לאחר הזכיה?

 הירק לאחר הזכי

 הבקשה נדחית האם ניתן לדחות את מועד ההגשה? 7 9 7

8 

18 15 

האם ניתן לדחות את מועד האחרון להגשת 

 שאלות?

 הבקשה נדחית

9 4 Definitions, 

1.2 

Is co-financing  “in kind” (own work 

by applying company) accepted and if 

so, how is it estimated (to what 

standard cost)? 

הכוונה במימון משלים 

(matching  על ה )50% 

שנותן משרד האנרגיה 

)ממקורות פרטיים/ לא 

. יש צורך ממשלתיים(

שהתרומה הזו תרשם באופן 

 רשמי.

10 7 2.1.11 

Table 1, 

documents 

Is a newly registered Israeli company 

(Ltd registered in June 2017) without 

any annual financial statements 

exempted from the need to provide an 

accounting certificate ( אישור ספרים

 or can it be provided after the (ניהול

signing of contract? 

נאי סף, טבלת ראה ת

 מסמכים נדרשים מתאגיד.

 

 2017גם חברה שיוסדה ביוני 

יכולה להגיש את כל 

הדרישות הנדרשות מתאגיד 

 בשלב זה של המכרז.

 דו"ח שנתי איננו נדרש.

11 
9 7.1 

 23האם ניתן לדחות את מועד ההגשה ל 

 לאוגוסט. 

 הבקשה נדחית.

12 
21 3.8 

האם המפרט התקציבי מכיר בעלויות 

 הגשה ורישום לפטנט 

 כן  

האם יש תקציב מינימום לבקשת  4.8.1.2 10 13

 השתתפות

 לא

, הגדרות1.2 5 14 תכנית להוכחת   "האם כוונת המילים 

 -היתכנות טכנולוגית או ישימות עסקית" 

שהמוצר עובד, או  במעבדה להראות

 , המוצר עובד?בשטח שבהרכבות

-5 חלוץ והדגמה הוא ל מכרז

 TRL (8.2.2 -בסולם ה 9

 (כונספח 

הגדרות 1.2 5 15 האם אפשר להגיש כמה פרויקטים,  

 המבוססים על אותו רעיון ליבה?

 האם באותה הגשה, או מספר הגשות?

אפשר להגיש כמה הצעות עם 

 אותו רעיון ליבה.

אם כל הרעיונות יכולים 

עדיף  ,להשתלב בהצעה אחת

 .יחדיולשלב אותם 
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עמ'  מס '

במסמכי 

 המכרז

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה מס' סעיף

האם הגשת בקשת סיוע, לגוף ממשלתי     16

 מותרת? נוסף, על אותו פרויקט, 

מותרת הגשה אך אם 

 הפרויקט יזכה בשני הגופים 

יש לוותר על הממשלתיים 

. ראה סעיף אחת מהבקשות

11.9  

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

 האם תחום צריך להיות מוגדר מראש?

צריך להיות כן התחום 

 מוגדר מראש

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

האם פוסלים הצעה אם התחום לא הוגדר 

 נכון

לא פוסלים הצעה על הגדרת 

 תחום לא נכונה

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

האם יש מגבלה על מספר הבקשות שניתן 

 להגיש?

 לא אין מגבלה

-מציעים שנערך ב)נשאלה בכנס    

08.7.2018.) 

האם יש עדיפות למיקום המתקן / אזורי 

 פיתוח

 לא אין עדיפות לאזורי פיתוח

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

כיצד מתבצע שיתוף פעולה עם חח"י/מנהל 

 דיור

באחריות המציע ליצור קשר 

עם חח"י או מנהל הדיור כדי 

 לתאם שיתוף פעולה במיזם.

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

 

האם יש צורך להגיש בקשה למכסת חלוץ 

 מרשות החשמל

כן אם הפרויקט צריך 

להתחבר לרשת החשמל עליו 

להסדיר את החיבור בנפרד 

ויתכן ויידרש הקצאת מכסת 

חלוץ אותה יש כאמור לבקש 

 בנפרד

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב 2 5 

08.7.2018.) 

 

האם צריך לפתוח חברה ספיציפית 

 לפרויקט או אפשר לבצע עם חברה קיימת

אפשר עם חברה ישראלית 

 קיימת
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עמ'  מס '

במסמכי 

 המכרז

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה מס' סעיף

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב 2 5 

08.7.2018.) 

 

 האם אפשרי להיות רק עוסק מורשה?

לא, לאחר הזכייה צריכה 

 לקום חברה בע"מ

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

 

 איך נפרס התקציב לאורך הפרויקט 

את המפרט התקציבי יש 

להכין עפ"י תוכנית העבודה 

לתקופה של בין שנה 

לשנתיים. לא יהיה ניתן 

לבקש תוספת תקציבית 

במהלך הפרויקט אלא רק 

 שינויים בתוך התקציב

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב   

08.7.2018.) 

 

מה אם יש בעיות בדרך, הפרויקט נתקע , 

 האם דורשים כסף חזרה?

ככל שהפיתוח נעשה בתום 

לב, לא תהיה דרישה להחזר 

כספים גם אם הפיתוח לא 

 הצליח או נעצר

-)נשאלה בכנס מציעים שנערך ב 2.1.6.5  

08.7.2018.) 

 

 מהם תנאים לחילוט ערבות

 מסמכי המכרז.ראה 

האם ניתן לכתוב חלק מהפרקים של תיאור   - 1בנספח א 21 

התכנית באופן יותר חופשי ולא בדיוק 

הפרקים המפורטים בנספח? -במסגרת תתי

בחלק מהמקרים עבורנו ישנה חזרתיות 

פרק למשנהו תחת -מסוימת בין תת

החלוקה המפורטת, וכן יש נושאים שהיינו 

רוצים להרחיב עליהם אך לא מצוינים 

 בתתי הפרקים הללו.

שר לסטות מהמבנה אפ

המוצע, אך מומלץ לא לוותר 

תתי הפרקים התייחסות לעל 

שלנו כיוון שאמות המידה על 

פיהן נשפטת ההצעה תואמות 

 את המבנה הנדרש.

האם אפשר לחדד מה רצוי לציין בפרק   - 1בנספח א 21 

במסגרת פירוט התכנית  3.4'יישום' )סעיף 

(, ובפרט 1כפי שהיא מפורטת בנספח א

פרקים 'סוגיות מפתח בדרך ליישום' -בתתי

ו'מתודולוגיה לפתרון'? האם זהו החלק 

שבו רצוי להרחיב על מהלך הפיילוט 

 בקווים כלליים וסדר הפעולות המתוכנן?

יש לפרט את אבני הדרך של 

הפרויקט ולהסביר מה תעשו 

בכל שלב על מנת לסיים את 

 הפרויקט בזמן
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עמ'  מס '

במסמכי 

 המכרז

 תשובות הבהרה פירוט השאלה / בקשת ההבהרה מס' סעיף

רויקט בתחום של ניהול צד אנחנו מציעים פ  - 1בנספח א 21 

ביקוש. מה היקף הרקע הנדרש כדי 

להסביר את התחום בכללותו? באיזה היקף 

ובאיזה מידת פירוט צריך בתיאור התכנית 

את הקונטקסט הרגולטורי ואמות המידה 

הקיימות בתחום של ניהול צד ביקוש 

בישראל לעומת השינויים 

  המוצעים/הנדרשים לפרויקט ההדגמה?

ביר את תחום חשוב להס

הפרויקט  והרקע שלו כיוון 

שזו נותן לנו מדד לבקיאות 

שלכם בנושא. אך אין צורך 

לפרט מדי, הבוחנים 

שקוראים את ההצעות הינם 

אנשים מהתחום ובקיאים 

בנושא ולכן יש לצלול לעומק 

הפרטים ולא להסביר דברים 

 כמו אמות מידה קיימות

האם נדרשת תוכנה על מנת לחתום    

 דיגיטלית

לא נדרשת תוכנה רק כרטיס 

. ההצעה מגיש על שםחכם 

 PDFניתן לחתום בתוכנות 

 סטנדרטיות )גם חינמיות(

אם אני יחיד בעל עוסק מורשה )אבל לא  2 5 

תאגיד(, איך אני צריך להגיש כיחיד או 

 כתאגיד

ליך להגיש עבמקרה כזה 

 כיחיד 

 
 
 
 
 
 

 


