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החשמל לישראל  מחברתרכישת עודפי גז טבעי נוזלי ל זוכה בחירת" 97/2020 מספרקורא  קול

 מתוקןנוסח  - "הנוזלי הגז הטבעי לצרכני ומכירתו שיווקובע"מ לצורך 

 

 בכמותגז טבעי נוזלי  עודפי תלרכיש זכות קבלת לשם הצעות להציע, בזאת מזמינהרשות הגז הטבעי 

בע"מ  לישראל החשמל מחברת "ן(גט -)להלן"ן גט מטעןמכל  MMBTU) 700,000-כ עד) 25% עדשל 

 החלוקה רשת וצרכני התעשייה בסקטור לצרכני הגז הטבעיומכירתו  שיווקולצורך  "י(חח -)להלן 

 .קול קורא( -)להלן  על נספחיו קורא זה בקולמפורט ל בהתאם והכללכמויות ולזמנים  בהתאם

 להביא בכך המעוניין גורם לכל פניה הטבעי הגז רשות מפרסמת, הקורא הקול פרסום עם בבד בד

 טבעי גז עודפי ולשווק למכור"מ בע לישראל החשמל לחברת אישור" לעניין עמדתו או הצעתו את

 .ובהתאם להוראות המפורטות בו קול קורא זהבשיזכה  לגורם", נוזלי

לרכישת   הינה אך ורק בחירת זוכה אשר יקבל את הזכות להתקשר עם חח"י, זהמטרת קול קורא 

לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי בסקטור התעשייה וכן לצרכני רשת  עודפי גט"ן

החלוקה. מימוש התנאים וכן תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם לתנאים שיקבעו על ידי חח"י בנוסף 

לתנאים שנקבעו בקול הקורא. לאור כך, מובהר כי רשות הגז הטבעי לא תהיה קשורה באופן ישיר 

ת בין הצדדים. יחד עם זאת, אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות או עקיף להליך ההתקשרו

 זה. הזוכה כלפי רשות הגז הטבעי בהתאם להוראות קול קורא

 הגדרות

 גז ספק של בת חברתל אושקשור בעקיפין או במישרין לספק גז טבעי,  מי -זיקה  בעל
 ; טבעי גז ספק של נכדה לחברה או, טבעי

 ;2002-"בהתשס, הטבעי הגז משק חוק -משק הגז הטבעי  חוק

חשמל  ליצורהגז הטבעי שלו משמשת רק  שצריכתצרכן שהוא יצרן חשמל  - חשמל יצרן

 ;תעשייתי לשימוש גם משמשת ואינההמיועד למכירה לרשת החשמל 

 כמשמעותם בחוק משק הגז הטבעי; - טבעי גז של "שיווק" ",מכר"

  ;הטבעי הגז משק בחוק כהגדרתו - משווק

 כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי; - ספק גז טבעי

 טבעי גזלמעט משווק או ספק  הטבעי הגז משק בחוק כהגדרתו צרכן - טבעי גז צרכן

 ;דחוס

 :מאלה אחד כל - "ןהגט ניצרכ

 ;החלוקה לרשת ישירות המחובר טבעי גז צרכן כל .1

 .יצרן חשמל אינוש בלבדוישירות למערכת ההולכה  המחוברטבעי  גזצרכן  כל .2
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( לחוק משק הגז 2)א()3רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף  -רישיון חלוקה 

  הטבעי.

 תנאי סף להשתתפות בקול קורא

 :הבאים התנאים בכל שעומד מירשאים להגיש הצעות לקול קורא זה,  .1

 ; תאגיד הרשומים בישראל או ,העוסק מורש אואזרח ישראל, מאלה:  אחד הוא המציע .א

 ; הטבעי הגז משק לחוק )א(4 קטנים בסעיפים שמופיע במי מנוי אינו המציע .ב

 ;כהגדרתו בקול קורא זה טבעי גזצרכן  אינו המציע .ג

  ;ואינו בעל זיקה בו טבעי גז ספקאינו  המציע .ד

 ; הטבעי הגז משק חוק לפי רישיון בעל אינו המציע .ה

 8.2האמור בסעיף  כלמתקיים במציע  - בבעל רישיון חלוקה בעל זיקה ,ככל שהמציע הינו .ו

; "בעל זיקה" בתנאי שלגביו הוא בעל זיקהחלוקה, לרישיון חלוקה של אותו בעל רישיון 

 כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי. -זה 

 תנאי הסף  הוכחת

 :הבאות ההוכחות את המציע יצרףעמידה בתנאי הסף האמורים לעיל,  להוכחת

 ;בתוקף ישראלית זהות תעודת צילום יצרף אזרח  .א

 צרף להצעתו תעודה ממס ערך מוסף המעידה על היותו עוסק מורשה;יעוסק מורשה  .ב

אם המציע הינו תאגיד מסוג כלשהו, יוכיח המציע את עמידתו בתנאי הסף באמצעות צירוף  .ג

 המסמכים הבאים:

  (.אתר האינטרנט של רשות התאגידיםנסח חברה/שותפות עדכני )הניתן להפקה דרך   

 חברה יוודא המציע כי לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא  לגבי תאגיד מסוג

 בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק, שכן הדבר עלול להביא לפסילת ההצעה.

 .אישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח, בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד 

 

 '. ב בנספחכי הוא עומד בכל תנאי הסף בהתאם לנוסח התצהיר המופיע  יצהירהמציע  .2

 תהליך בחירת הזוכה

  סףהבדיקת עמידה בתנאי  –שלב ראשון 

בשלב זה ייבדקו כל ההצעות אשר יתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות. רק הצעה אשר  .3

 .השיווק עמלתהצעת עמדה בתנאי הסף תעבור לשלב 

 (%100) השיווק עמלתבדיקת הצעת  - שני שלב

 במונחיםידי המציע  עלהמוצעת השיווק  תעמללתיעשה בהתאם השיווק  עמלתהצעת  בחינת .4

 .'ג נספחבבהתאם למופיע ו MMBTUלכל יחידת של $ 

https://www.gov.il/he/service/company_extract
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' תוך ציון שתי ספרות אחרי גבהתאם לנספח  שתוצעהמוצעת הנמוכה ביותר השיווק  עמלת .5

ואילו יתר ההצעות האחרות  בקול קורא זה יהיהזכתעניק למציע את הנקודה העשרונית, 

 .תקבלנה דירוג בהתאם לגובה העמלה

מציעים של תבוצע פניה ל תהיה יותר מהצעה אחת שתציע את העמלה הנמוכה ביותרבמידה ו .6

שיוקצב לעניין זה;  ביותר יהיה עליהם להגיש הצעה בתוך פרק זמן קצרהצעות האמורות וה

 .בפניה כאמור יוכרז כזוכהביותר המציע אשר יציע את העמלה הנמוכה 

או לאור הנסיבות המיוחדות של קול קורא זה, וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה  .7

היא תכסיסנית ההצעה , במקרה בו השתכנעה כי הבלעדית לפי שיקול דעתהשלא לאשר זכיה 

בלתי כלכלית למציע, או שהיא מטילה בספק שמטרתה לסכל את תכלית הקול קורא, או שהיא 

בטרם  את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו, הן ביחס להצעה עצמה והן ביחס להצעות אחרות.

פרק הזמן תוך  , תגובת המציע תהיהלמציע זכות טיעון בכתב תינתן ,תחליט הוועדה כאמור

, להיות תוך שעות ספורותשיקבע, מובהר בזאת כי ייתכן ופרק הזמן יהיה קצר ביותר ואף עשוי 

לוח הזמנים הצפוף של הגעת המטענים הנסיבות המיוחדות לקול קורא זה ובין היתר זאת נוכח 

 בהתאם למפורט בנספח א'.

 כללי

, "ימחח "ןגט עודפי לרכישתזוכה שיקבל את הזכות  בחירתורק  אךזה היא  קול קורא מטרת .8

ובהתאם לזמנים  (מכל מטען MMBTU 700,000-כ)עד  של גט"ן מטעןמכל  25%של עד  בהיקף

את  הזוכה לטובת להעמיד"י חחבזאת כי על  מובהרכפי שמפורט בקול קורא זה ובנספח א'. 

 הכמות האמורה בכפוף להוראות קול קורא זה. 

 בכך המעוניין גורם לכל פניה הטבעי הגז רשות מפרסמת, הקורא הקול פרסום עם בבד בד .9

"אישור לחברת החשמל לישראל בע"מ למכור ולשווק עודפי  לעניין עמדתו או הצעתו את להביא

 קול קורא זה ובהתאם להוראות המפורטות בו.בשיזכה  לגורםגז טבעי נוזלי", 

מהוראות חוק  חובה מכל הזוכה את לפטור וכןלגרוע  כדי לסתור אוקול קורא זה  בהוראותאין  .10

 משק הגז הטבעי והוראות כל דין. 

. זה קורא קול להוראות בהתאם שרכש החלק את ולמכור האמורה הזכות את לממש הזוכה על .11

 לפי  מטען ומטען, כל פריקת מתחילת שבועיים בתוך הרכישה את לממש יש כי ,בזאת מובהר

"ן דרך הגט להזרמת השעתית הקיבולת תלמגבלובהתאם  'א בנספח המפורטלוח הזמנים 

צפוי להימשך כשבועיים עבור  המגזזתמהאנייה  "ןהגטקצב פריקת  שכן, (Bouy) המקשר הימי

 .המפורט בנספח א' ומטען מטעןכל 

לנקוט כנגדו את כל  רשות הגז הטבעי תוכל, זה קורא קול בתנאי הזוכה יעמודככל שלא  .12

האמצעים העומדים לרשותה בהתאם לכל דין לרבות חילוט הערבות שיעמיד לה בהתאם 

 .זה קורא בקול מימוש הזכאותלאמור בפרק 

 בהתאםאת הזוכה מהתחייבויותיו כלפי רשות הגז הטבעי  לפטור אובאמור לעיל, כדי לגרוע  אין .13

 .זה קורא קול להוראות

 לכל בהתאם"ן הגט לצרכני"י אך ורק מחח שרכשגט"ן העודפי  אתימכור וישווק  הזוכה .14

 .זה קורא קול הוראות
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 הזכאות מימוש

ימים  8 בתוךבכל התנאים האמורים  עמידה, הוא "ימחח"ן גט לרכישת הזכאות למימוש תנאי .15

  כמפורט להלן: זה קורא לקול בהתאםמיום מתן ההודעה על זכיה 

 בנספח כמפורט מטען מכלגט"ן  25% של עד הרכיש"י לצורך חחשל הזוכה עם  חתוםהסכם  .א

 ;'א

)ובמילים: מיליון  ₪ 1,000,000 בסך רשות הגז הטבעי לטובתערבות מצד הזוכה  העמדת .ב

  .תנאי קול קורא זה כלזאת על מנת להבטיח את  ש"ח(

 נוסח הערבות יהיה בהתאם למפורט בנספח ו'. .ג

 אחד"י בכל מחחרוכש  שהזוכהמסך כל הכמות  40%-מ יותרגט"ן יחיד  לצרכן ישווק לא הזוכה .16

 .  המפורטים בנספח א' מהמטענים

לפני הגעת כל  ימים 3 לפחות"י חחמול תאם ל הזוכה על שלהלן בסעיפיםעל האמור  בנוסף .17

ניתן  יהיהאותה "ן הגטירכוש וכן את כמות  אותה"ן טהגאת כמות מטען המפורט בנספח א' 

(, Buoyלהזרים למערכת ההולכה, תוך התייחסות לקיבולת השעתית בכניסה מהמקשר הימי )

"ז ברמה לנתג, הזוכה ידווח בנוסף .עבור כל מטען ומטען "יחחובהתאם לקצב ההזרמה של 

אשר רכש והכמויות צרכן וצרכן  תוך פירוט כל"ן הנרכשות הגטיומית אודות כמויות עודפי 

 ממנו גט"ן.

בכניסה מהמקשר  שעתית ברמה להזרים שניתן מאלו גבוהות כמויות לצרכנים מכורילא  הזוכה .18

 .לעיל המפורטות ההזרמה למגבלות ובהתאם ההולכה למערכת (Buoy)הימי 

הגט"ן  הקצאת ,לחוק משק הגז הטבעי 91בהתאם לסעיף חירום  שעתהכרזה על  בעתכי  יובהר .19

 .2017-תהיה בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, תשע"ז

הזכיה ומימוש מכירת הגז לא יהיו בתוקף ולזוכה לא תהיה כל זכות או טענה כלפי רשות הגז 

  ."יחהטבעי או ח

מימוש זכות הזוכה לרכישת עודפי גט"ן תהיה בתוקף ולזוכה לא תהיה כל זכות או טענה כלפי  .20

רשות הגז הטבעי ו/או חח"י בעת מצב של שרידות מערכת החשמל כפי שיוגדר על ידי מנהל 

 המערכת. 

 "ןהגטלרכישת עודפי  , כולה או חלקה,לא יממש הזוכה את הזכאותסיבה שהיא  מכלו היה .21

"ן ולא מימש את הגטורכש הזוכה את  במידה גם האמור מכלליות לגרוע ומבלי לרבותכאמור, 

 אתלהעביר  ,עת בכל, הזכות שמורה תהיה הטבעי הגז לרשות ,לצרכנים הגז ושיווק מכירת

 עללדירוג שנקבע  בהתאם אחרת להצעה"י מחחזכות המימוש והיכולת לרכוש גט"ן  או היהזכי

"י לפעול בהתאם לתנאי ההתקשרות חחמבלי לגרוע מסמכותה של  וזאת המכרזים וועדת ידי

 .הזוכה ידי על לטובתה שהועמדה הערבות חילוט לרבות עם הזוכה
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשות הגז הטבעי תהיה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את  .22

זכות המימוש כולה או חלקה אם ראתה כי המציע או הזוכה, לפי העניין, לא מימש את רכישת 

כל מכסת עודפי גט"ן מכל מטען ומטען המפורטים בקול קורא זה ובנספח א'. החליטה רשות 

ע אליו תעבור הזכות, ימכור וישווק את החלק שהועבר אליו בהתאם לכל הגז כאמור, המצי

 הוראות קול קורא זה, לרבות המחיר אותו הציע בעת הגשת ההצעה. 

 שוידר"ן אשר הגט ניצרכ"ן בלא הפליה לכל הגטאת שירותי המכר והשיווק של  לתתהזוכה  על .23

 .אותם ובהתאם למגבלות המופיעות בקול קורא זה

וכן תנאי ההתקשרות יהיו בהתאם לתנאים  הזכייה מימושלכל הוראות קול קורא זה,  בנוסף

"י תבצע התקשרות אל מול שחחלכך  מתחייבת אינהרשות הגז הטבעי  ."יחחשיקבעו על ידי 

 הזוכה בקול קורא זה.

 הבהרות הליך

  .זה קורא קול לעניין השגותו , הבהרותתשאלו להגיש ניתן במסגרתו הבהרות הליך יתקיים .24

 :והשגות הבהרות, שאלות של להגשה המבנה תיאור להלן .25

 

לאור לוח הזמנים הקצר, המועד האחרון להפניה של שאלות, הבהרות והשגות יהיה עד ליום 

לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:  10:00בשעה  04.06.2020

itamsut@energy.gov.il  באמצעות מסמךWORD  שיב על שאלות תבלבד. רשות הגז הטבעי לא

. ריכוז 074-7681764 שיגיעו לאחר מועד זה. על הפונה חלה האחריות לאשר קבלת דוא"ל בטלפון

הממשלתי ובאתר האינטרנט של משרד השאלות שנשלחו בכתב והתשובות יפורסם באתר הרכש 

והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא ויחייבו את  08.06.2020האנרגיה לא יאוחר מיום 

 .הצעותכל מגישי ה

שומרת לעצמה את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן  המכרזים וועדת

 או בתכליתו. קורא הקולמענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך 

 

 ההתקשרות  תקופת

ההתקשרות לכלל המטענים המופיעים בנספח א', תהיה מוגבלת החל מיום הזכייה, ועד  תקופת .26

 המוקדם, 30/09/2020-עד ליום ה או 'א בנספח המפורטים המטענים בכלל הזכות למימוש

 מטען כל פריקת מתחילת שבועיים בתוך הרכישה את לממש יש כי בזאת מובהר .מביניהם

 להזרמת השעתית הקיבולת ת' ובהתאם למגבלא בנספח המפורטלוח הזמנים  לפי ,ומטען

 ההשג/הבהרה/השאלה קורא בקול סעיף

  

mailto:itamsut@energy.gov.il
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צפוי להימשך  המגזזת"ן מהאנייה הגטקצב פריקת  שכן(, Bouy"ן דרך המקשר הימי )הגט

 המפורט בנספח א'.  ומטען מטעןכשבועיים עבור כל 

נוספים באם  למטענים היהזכישמורה האופציה להאריך את תקופת  בלבד הטבעי הגז רשותל .27

 להסכמת בכפוף וזאת שנהיה לא תעלה על יובלבד שסך תקופת הזכ יהיו בתקופות נוספות

הטבעי תהיה  הגז רשות, האופציה למימוש הזוכה הסכים ולא היה, זאת עם יחד. הזוכה

, כאמור האופציה מימושבהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להעביר את  , אך לא חייבת,רשאית

האחרים בהתאם לדירוג ובכפוף להסכמת המציע אליו מועבר מימוש  מהמציעיםאו יותר  לאחד

 האופציה. 

 "יחחמול  ההתקשרות תנאי

 .לצורך ההתקשרות של הזוכה עם חח"י, ייחתם הסכם בין הצדדים כפי שהוא מופיע בנספח ה' .28

התשלום עבור להבטיח את  זה קורא בקול הזוכהעל ב. לעיל, 15בנוסף לערבות האמורה בסעיף  .29

בין האפשרויות אחת מאשר ירכוש בהתאם להוראות הקול קורא תוך שהוא בוחר  הגט"ן

 :הבאות להעמדת בטוחות לטובת חח"י

מתוך המטענים לעיל ו 17בהתאם לסעיף ממטען מסוים בעת הזמנת גט"ן לכל המאוחר,  .א

בכל שילוב  ,או ליתן מקדמהלהעמיד ערבות לטובת חח"י   המפורטים בנספח א', על הזוכה

במכפלת התעריף המשויך מהמטען המסוים זמין וא יבהתאם לכמות הגט"ן אותה השהוא, 

יהיה , גובה הערבות מיםקוד נים. ככל שלא בוצע תשלום על רכישת הגז ממטעלאותו מטען

מטענים יתרות התשלומים שטרם שולמו עבור בהתאם להזמנה הרלוונטית ובתוספת 

לאחר כל מטען ומטען וככל שקיים מצב בו יתרת התשלום של הזוכה לרבות עבור  .קודמים

הזמנות עתידיות שביצע בפועל נמוך מגובה הערבות, תופחת הערבות בהתאם ליתרת 

מגובה כל ערבות כאמור יכול שיהיה בערבויות של גורמים  50%התשלום שנשארה. עד 

 אחרים שיינתנו לטובת חח"י, ככל שישנן.

 מיליון ש"ח(  שלושים)ובמילים:   ₪ 30,000,000 "י בסךחח לטובת ערבות יעמידהמציע  .ב

מימוש המטען הרביעי לאחר  ;אשר תהווה בטוחה לכלל המטענים המופיעים בנספח א'

וככל שקיים מצב בו יתרת התשלום של הזוכה לרבות עבור הזמנות עתידיות שביצע  ואילך

בכל מקרה  .בפועל נמוך מגובה הערבות, תופחת הערבות בהתאם ליתרת התשלום שנשארה

לא ייווצר מצב בו תבוצע הזמנה וגובה הערבות לא יכסה את שווי ההזמנות בתוספת יתרת 

 התשלום באם נשארה.

 . 'זבהתאם לנוסח המופיע בנספח יהיה נוסח הערבויות  .30

מובהר בזאת כי הזוכה לא יוכל לממש את זכאותו לרכוש גט"ן כל עוד לא שולמה לחח"י מלוא  .31

 .29או הועמדה ערבות בהתאם לאמור בסעיף התמורה 

 הכלכלי המודל

ישתנה בכל מטען גט"ן בהתאם  MMBTU"י עבור כל יחידת לחח הזוכהאותו ישלם  המחיר .32

 '. א בנספח המופיעהלעמודת המחירים 
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"ן תהיה עמלת שיווק קבועה לכל ששת המטענים הגטהשיווק אותה יגבה הזוכה מצרכני  עמלת .33

 אותה הציע בנספח ג'. 

 סכוםל ישתווה מטען בכל"ן הגטאותו יגבה הזוכה מצרכני  MMBTUיחידת  לכל המחיר .34

 אותההשיווק  עמלת בתוספת ,הרלוונטי למטען' א בנספחחירים המ עמודתהמחיר המופיע ב

ולא פותר  בלבד"ן הגטזה מתייחס לרכישת  מחירהסר ספק  למען. לכל מטען 'ג בנספח הציע

 ודמי חלוקה דמי, מיסיםלרבות תשלום בגין  החל בנסיבות הענייןתשלום אחר  מכלאת הצרכן 

 .הולכה

 ותקצלהו זאת שוידר אשר "ןהגט צרכניבלא הפליה לכל  "ןטאת הג ולשווק מכורלהזוכה  על .35

 קיבולת של למגבלות ובכפוףעל ידם  בהתאם לכמויות המוזמנותקורא זה  בקול "ןטאת הג

 .הטבעי הגז תולכה מערכת

א', תהיה נמוכה  נספחב"י באחד המטענים המפורטים מחחוהכמות אותה רכש הזוכה  במידה .36

 מהמטען"ן הגט אתזוכה יקצה "ן מאותו מטען, ההגטמסך כל הכמות המוזמנת על ידי צרכני 

  .ראטה-בשיטת הפרו"ן הגט לצרכניהרלוונטי 

 :דוגמא

)בהנחה שכמות זו היא . X  :700,000 MMBTUממטען  הזוכה ידי על שנרכשה הכמות

 (.Xהמקסימלית לרכישה ממטען 

 .X :1,000,000 MMBTUבמטען  "ןהגט"כ הכמות המוזמנת על ידי צרכני סה

 (צרכן ידי על שהוזמנה)הכמות *     700,000      :כדלקמן תחושב צרכן לכל שתוקצה הכמות

         1,000,000          

תהיה  הגט"ן הקצאתלחוק משק הגז הטבעי.  91חירום בהתאם לסעיף  שעתהכרזה על  בעת .37

ה יהזכי .2017-בהתאם לתקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, תשע"ז

ומימוש מכירת הגז לא יהיו בתוקף ולזוכה לא תהיה כל זכות או טענה כלפי רשות הגז הטבעי 

כספו תשיב לו חח"י את , ובלבד שככל ושילם לגבי אותו מטען ספציפי, כולו או חלקו, "יחאו ח

 "י. מחחאם למחיר הרכישה בהת

מימוש זכות הזוכה לרכישת עודפי גט"ן תהיה בתוקף ולזוכה לא תהיה כל זכות או טענה כלפי  .38

רשות הגז הטבעי ו/או חח"י בעת מצב של שרידות מערכת החשמל כפי שיוגדר על ידי מנהל 

כספו חח"י את לו תשיב ובלבד שככל ושילם לגבי אותו מטען ספציפי, כולו או חלקו,  המערכת,

  "י.מחחבהתאם למחיר הרכישה 

 חובת דיווח לרשות הגז הטבעי

על מכר ושיווק של גז טבעי בהתאם לצו פיקוח על יהיה מחויב לדווח  הזוכההסר ספק  למען .39

 2013-מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גז טבעי וקביעת רמת הפיקוח(, התשע"ג

 ולמתכונת הדיווח שנקבעו מכוחו.

מכל  העל כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו ל הטבעי הגז רשותמתחייב לשפות את  הזוכה .40

סיבה שהיא הנובעים מרשלנותו של הזוכה, במעשה או מחדל, כתוצאה ישירה או עקיפה 

בכתב על  זוכהודיע לת הטבעי הגז רשות. זה קורא קול בעקבות והפעלתה יהיהזכ מימושמ
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 זוכהלהתגונן מפני אלו. מובהר, כי ה זוכהאפשר באופן סביר לתאודות התביעה או הדרישה, ו

נזק שנפסקו על ידי -יישא בהוצאות ההגנה נגד תביעה בגין הפרה כאמור, בסכומי פשרה ובדמי

 המשפט בפסק דין חלוט.-בית

 מבנה ההצעה ואופן הגשתה:

 בראשי ומהחת וכן בחתימתו המציע את לחייב שמורשה מי ידי על חתומה כשהיא תוגש ההצעה .41

 . בהצעה שתוגש עמוד כל בסוף המציע את לחייב שמוסמך מי ידי על תיבות

הנדרשים בתנאי הסף כולל  המסמכים כל את כלוללו זה קורא קול הוראותב לעמוד ההצעה על .42

 כל האסמכתאות להוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

קורא  הקולשעליה יצוין מספר  סגורה מעטפה לתוך להכניס יש נספחיה כל על ההצעה את .43

  .המעטפה גבי על המציע שם את לציין אין. בלבד

 המעטפה תהיינה שתי מעטפות סגורות:  בתוך

יש לשים את ההצעה על פרטיה ומסמכיה השונים לרבות הוכחת עמידת  - ההצעה מעטפת .44

על מעטפה זו ירשם  - נספח ג'למעט והנספחים  הנוספים התנאים פרטיההצעה בתנאי הסף, 

 ". השיווק עמלת ללא ההצעה פירוט"

 השיווק עמלתבמעטפה סגורה ונפרדת יש לשים את טופס הצעת  - השיווק עמלת הצעת מעטפת .45

 ". השיווק עמלת הצעתעל מעטפה זו יירשם " - 'ג נספחבכפי שהוא מופיע 

של נספח ג' יפורסם בקובץ וורד באתר המשרד בקישור נפרד ובאותו  הנוסחמובהר בזאת כי  .46

עמוד בו יפורסם קול הקורא המתוקן. מובהר בזאת כי בנספח בו תוקלד ההצעה תהיה 

התייחסות אך ורק לעמלת השיווק ואין בכך לפתור את הזוכה מלמלא נכונה את שאר הפרטים 

 הנדרשים בנספח. 

 .ההצעה לפסילת תביא כאמור ההגשה מאופן סטייה

, הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה 2המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים, בתיבה מס'  את .47

 .0013:בשעה  11/06/2020 יאוחר מיום לא  , ירושלים,7, רחוב בנק ישראל 2'נרי ג בבנין  -1

 שנייה מעטפה בתוך להכניסה עליו, שליח באמצעות המעטפה את לשלוח מחליט המציע אם .48

 אחראי המשרד שאין לכך ער להיות המציע על". 2מס'  מכרזים לתיבת להכניס"נא  ולציין

 אולם, הנקוב התאריך לפני במשרד שתתקבל הצעה. המכרזים לתיבת ההצעה של להכנסתה

 .במועד התקבלה שלא כהצעה תיפסל, המכרזים לתיבת תוכנס לא כלשהי מסיבה
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 'אנספח 

 מונחים"י במחחכפי שירכוש הזוכה "ן גטמחיר ה וכן - "יחחצפויים של  פירוט משלוחי גט"ן
   MMBTU.-ל $ של

בתוספת  "ןהגט רכשוכולל את עלות  "ח(בש שישולמו) יםסימולפני  הינו לפני מע"מ המחיר
 "י.לחחתפעול  דמיתקורות ו

 

 'א נספח

 

 

 

 

  

' מס
 המטען קבלת מועד מטען

 "ן מחח"י גט רכישתמחיר 

  $של  מונחים)ב

 ( MMBTU-ל 

 טעינה לתחילת משוער יום

 בחודש יוני 24יום  2.84 20-יונ 1

 לחודש יולי 14יום  3.54 20-יול 2

 לחודש אוגוסט 3יום  3.54 20-אוג 3

 לחודש אוגוסט  17יום  3.54 20-אוג 4

 לחודש ספטמבר  7יום  3.54 20-ספט 5

 3.61 20-ספט 6

 סוף ספטמבר, טרם נקבע חלון

 יגרע זה ומטען ייתכן  *
  המטענים מרשימת
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אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

שהוא .פ./ע.מ.________________ ח___________________  חברת בשםהנני נותן תצהיר זה 

 במציע______________ כ מכהןאני . 97/2020מס'  קורא קול"( במסגרת המציעהמציע )להלן: "

והנני מוסמך/ת לחייב את המציע  מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציעו

 . בחתימתי

מצהיר כי קראתי והבנתי את כל הוראות הקול קורא לרבות נספחיו ואני מסכים לכל האמור  אני
 . ולא תהיה לי כל טענה כלפי רשות הגז הטבעי בהם

 . 97/2020 'מס קורא בקול" כהגדרתו בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותו של המונח "

 אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו. 

 המציע הינו אזרח ישראלי או תאגיד הרשום בישראל.

 במשבצת המתאימה( x)סמן 

 הטבעי הגז משק לחוק)א( 4 בסעיף שמופיע במי מנוי אינו המציע; 

 כהגדרתו בקול קורא זה טבעי גז צרכן אינו המציע; 

 טבעי גז ספק אינו המציע; 

 טבעי גז לספק זיקה בעל אינו המציע; 

 הטבעי הגז משק חוק לפי רישיון בעל אינו המציע. 

 ככל שהמציע הינו, בעל זיקה בבעל רישיון חלוקה: 

  לרישיון חלוקה של אותו בעל רישיון חלוקה, שלגביו  8.2במציע מתקיים כל האמור בסעיף

 .בחוק משק הגז הטבעיכהגדרתו  -הוא בעל זיקה; "בעל זיקה" בתנאי זה 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

 חתימה וחותמת  שם  תאריך

 

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

 'בנספח 

  הסף בתנאי עמידה להוכחתתצהיר 



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

 חתימה וחותמת  מס' רישיון  תאריך

 ,הטבעי הגז רשותלכבוד: 

לאחר שקראנו והבנו היטב את האמור בכל מסמכי הקול קורא ונספחיו אנו מאשרים כי אנו 
 לקול קורא מס'מסכימים לכל האמור בהם, ומתכבדים להגיש לכם בזאת את הצעתנו הכספית 

97/2020. 

 המציעשם 

 לכל MMBTUשל $ להקבועה במונחים  השיווק עמלת גובה
 .ולפני מע"מ המטענים ששת

 

 הנקודה לאחר מספרים שני של בפירוטהשיווק  עמלת)יש לציין את גובה 

 (העשרונית

   

יוקלד לתוך הטבלה באופן דיגיטלי ויוגש בעותק  המוצעהשיווק  עמלת מחיר

 קשיח כמפורט בפרק מבנה ההצעה ואופן הגשתה.

 המציעל הוצאות כלהינה סופית וכוללת את  השיווק עמלתהצעת 

  שם המציע:

  מס' זיהוי )מס' עוסק מורשה/ ח.פ./ ת.ז.(

  שם איש הקשר:

  כתובת:

  טלפון:

  טלפון נוסף:

  כתובת דוא"ל:

  שם החותם )מורשה/י החתימה(:

  תפקיד החותם:

 

 

 

 'ג נספח

  - השיווק עמלתהצעת 

"מ. מע לפניו MMBTU -"ן במונחים של $ להגטשתיגבה על ידי המציע מצרכני  השיווק עמלתלציין את גובה  נא
 .המטענים לכל קבועה תהיה העמלה

 



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

 חתימת וחותמת מטעם המציע  תאריך
 

 שם המציע: _______________________________________________________  .1

 _____________________ _סוג מציע )חברה / שותפות / עמותה/עוסק מורשה(:______ .2

 ____________________ _)לתאגיד( מספר חברה / שותפות / עמותה: _____________ .3

 __________________ _____תאריך התאגדות: ___________________________ .4

 שמות הבעלים )במקרה של חברה או שותפות(: .5

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחתום ולהתחייב בשמו של המציע: .6

 שם: _______________________________________ , ת.ז.: ________________ 

 ______ שם: _______________________________________ , ת.ז.: __________

 שמו של מנהל המציע: ________________________________________________  .7

 כתובתו של המציע )כולל מיקוד(: ________________________________________  .8

 מספרי טלפון: _____________________________________________________  .9

 __________________________ מספר פקס: _____________________________ .10

 איש הקשר מטעם המציע:_____________________________________________  .11

 מספר טלפון: _____________________ מספר פקס': _______________________  .12

 כתובת דואר אלקטרוני:_______________________________________________  .13

הח"מ מצהיר כי ההצעה המוגשת, על כלל מסמכיה, מהווה את הצעתו ומחייבת אותו בביצוע 

 זה. קורא קולהשירות הנדרש במסגרת 

   

 המציע וחותמת חתימה המציע מטעם החתימה/י מורשה חתימת תאריך

 

 "דעו אישור

                       ' ת.ז.מס                        החתומים לעיל, עו"ד, מאשר בזאת כי ה"ה                                   הח"מ אני
הזהות,  תעודות, המוכרים לי אישית/ אשר זוהו על ידי                        ' ת.ז.מס                        -ו

 'דנספח 

 פרטי המציע



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

ים לעשות כן ולחייב הסכם זה, וכי הם מוסמכ על                                      חתמו בפני מטעם תאגיד
 .בחתימותיהם                                    את תאגיד

 

 

  

 וחותמת"ד עו חתימת  תאריך



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

 

  

 'הנספח 

 ההתקשרות בין חח"י לזוכההסכם 



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

 שם הבנק/חברת הביטוח: ________________ 

 מס' הטלפון: ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

טבעי נוזלי "בחירת זוכה לרכישת עודפי גז  97/2020לעמידה בתנאי קול קורא  מספר  כתב ערבות

 מחברת החשמל לישראל בע"מ לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי הנוזלי"

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות רשות הגז הטבעי

 ____________הנדון: ערבות מס'

 

 (.ש"ח)במילים: מיליון  ₪ 1,000,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 __________________________________)להלן "החייב"( אשר תדרשו מאת: __________

"בחירת זוכה לרכישת עודפי גז טבעי נוזלי מחברת  97/2020מספר בקשר לעמידה בתנאי קול קורא  
 . החשמל לישראל בע"מ לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי הנוזלי"

 

הראשונה שנשלחה אלינו במכתב יום מתאריך דרישתכם  15אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם 

טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק 

 הסכום האמור מאת החייב.

 .01/12/2020ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך 

 _____._______________ה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו דריש

                                                                                                         
        ____________________________________________________ שם הבנק/חב' הביטוח

 מס' הבנק ומס' הסניף  __________________________________

 ____________________________________________כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

 הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

___________________________          ________________               _______________ 

 תאריך                                     שם מלא                                     חתימה וחותמת             

 'ונספח 

רכישת עודפי גז טבעי ל זוכה בחירת" 97/2020 מספר  תנאי קול קוראנוסח הערבות לעמידה ב
 " הנוזלי לצרכני הגז הטבעי ומכירתו שיווקוהחשמל לישראל בע"מ לצורך  מחברתנוזלי 



 מדינת ישראל
 משרד האנרגיה

 

 

 ____________________   חתימות 
 ____________________  שם הבנק/חברת הביטוח 

 ____________________    סניף 

 

 חברת החשמל לישראל בע"מ

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית/ערבות חברת ביטוח מספר ____ על סך ____ ש"ח, בתוקף עד ____.
 

אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מלאה “(, המבקש/ת”עפ"י בקשת ________ )להלן  .1
ומוחלטת לסילוק כל סכום שהוא המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש/ת עד לסכום של 

 ________ ש"ח, הסכום במילים 
 

__________________________________________________ 
 מספר _______________________.בקשר לחוזה “(, סכום הערבות”  )להלן

 

אנו נשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, תוך עשרה ימים לאחר יום קבלת דרישתכם  .2
הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או 

 לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש/ת.

 

____ לחודש ________ שנת ________ )כולל( ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ____ .3
בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומובטלת. כל דרישה עפ"י ערבות זו צריכה להתקבל 

 על ידנו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 ה:דרישה על פי ערבות זו, יש להפנות לסניף הבנק/חברת הביטוח אשר כתובתו/

 
___________________________________________________________________ 

 

 בכבוד רב,      

 
 ____________________   חתימות 

 ____________________  שם הבנק/חברת הביטוח 
 ____________________    סניף 

 'זנספח 

 מטעני הגט"ןנוסח הערבות להבטחת תנאי רכישת 


