
 

C:\Users\User\Desktop\ 1הודעת הבהרה מספר.doc 

 החשמל הירוק בע"מ
 2ח2020מס'  פומבי  מכרז

לביצוע עבודות רישוי, תכנון, אספקה, הקמה, בדיקה, מסירה ותחזוקה של 
 מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית פוטו וולטאית 

 1הודעת הבהרה מספר 

 

 :כדלקמן"(, מתכבדת להודיע ולהבהיר המזמינה)להלן: " חברת החשמל הירוק בע"מ

  .הםעל המשתתפים לעמוד בש תנאי הסףלרבות  ,ראות המכרזחלו שינויים בהו .1

. על כל השינויים בהוראות המכרז יפורטו להלן בהודעת הבהרה זאת המהווה חלק ממסמכי המכרז .2
 המציעים להוסיף הודעה זאת כשהיא חתומה על ידם כחלק ממסמכי המכרז כפי שיוגשו על ידם.

 שינויים כלליים ולוחות זמנים

. מציעים ZOOM. המפגש יתקיים ב 0012:בשעה  24/11/2020יתקיים ביום  חובהמפגש מציעים  .3
במפגש המציעים פוטנציאלים המבקשים להשתתף במפגש המציעים נדרשים להפנות בקשה להשתתף 

  .5238993-005טלפון ולוודא קבלה ב idorubin1971@gmail.comבמייל  למר עידו רובינשטיין

להשתתף פעם נוספת במכרז המציעים,  לא יידרשמציע שהשתתף כבר במפגש המציעים שהתקיים, 
 אולם אין מניעה להשתתפות פעם נוספת כאמור.

, במהלך שעות העבודה המועצה האזורית בני שמעון, במשרדי לרכוש את מסמכי המכרזיהיה ניתן  .4
במסמכי וניתן לעיין  שלא יוחזרו₪  1,000וזאת תמורת  (,15:00 -08:30ה' בשעות -הרגילות )ימים א

 המכרז בתיאום מראש.

קורונה, נדרשים המציעים לוודא טלפונית את שעות הפעילות של וירוס הבכפוף להנחיות הנוגעות ל
 08-9915803החברה בטל: 

 ךלצורז מציעים שרכשו כבר מסמכי המכרז יוכל לעשות שימוש האישור על רכישת מסמכי המכר
השתתפות במכרז ואין צורך ברכישה נוספת. מציעים אשר רכשו את מסמכי המכרז טרם פרסום 
הודעת הבהרה זאת, ואשר יבחרו שלא לגשת למכרז בשל השינויים בתנאיו, יוכל קבל זיכוי על רכישת 

 מסמכי המכרז.

 30/11/2020 ליום עד המציעים יוכלו להעביר שאלות הבהרה למכרז, באופן המפורט במכרז, וזאת  .5
מובהר כי גם מציעים שהשתתפו  .6/12/2020, מענה על ידי המזמינה יינתן בכתב עד ליום 16:00בשעה 

 במפגש המציעים הקודם ואשר לא הגישו שאלות הבהרה, רשאים להגיש שאלות עד למועד האמור.

המועד האחרון . המועצה האזורית בני שמעוןשתוצב במשרדי  לתיבת המכרזים הגשת ההצעות תתבצע .6
 ההצעות יוגשו אך ורק באופן המפורט במסמכי המכרז.  (.12:00בשעה  13/12/2020להגשת הצעות 

מובהר כי ייתכנו שינויים ו/או הבהרות בכל האמור לתנאי ו/או המועדים הנוגעים למכרז זה, ועל  .7
 . המועצההמשתתפים להתעדכן באופן שוטף באתר 
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 שינויים בתנאי סף

 :ת הסעיפים הבאים יעודכנו באופן הבאהוראו .8

 בנוסח הבא:במאוחד יהיו למסמכי המכרז  6.4, 6.3, 6.2סעיפים 

ועד למועד הגשת הצעתו במכרז זה, בשני  2018"המציע יהיה בעל ניסיון מוכח, החל משנת   6.2
 התחומים הבאים כדלקמן:

, כקבלן ראשי מבצע, בהיקף סולאריים על גגות בישראלנים קמתתכנון, הקמה והפעלה של  6.2.1
קו"ט במצטבר הוקמו וחוברו בלפחות שתי  500חות, כאשר לפחות פקילוואט ל 5,000מצטבר של 

 רשויות מקומיות.

 קו"ט. 1,000תחזוקת מתקנים סולאריים על גגות בישראל, בהיקף מצטבר של  6.2.2

 למסמכי המכרז יהיה בנוסח הבא: 6.10.1סעיף 

)במילים: עשרים מיליון שקלים חדשים(, הנובע ₪  20,000,000הפחות  ללכ מחזור הכנסות מצטבר של
 )במילים: חמישה מיליון שקלים חדשים( ₪ 5,000,000או לחילופין  מפעילותו בתחום האנרגיה הסולארית

₪  1,000,000-הון עצמי שלא יפחת מ בנוסף, .2016-2020שלוש שנים מתוך השנים  במהלך לכל שנה
 . 31/12/2019יליון שקלים חדשים( נכון ליום מאחד )במילים: 

 
 

 

 כללי
 

להודעת הבהרה זאת מצורפים נספחים ג, ד מעודכנים בהתאם לשינויים בתנאי המכרז. על המציעים 
 לוודא כי הם מצרפים א הנספחים המעודכנים כחלק מהצעתם.

 
לרבות  5.11.2020 כמו כן להודעת הבהרה זאת מצורף פרוטוקול מפגש מציעים כפי שהתקיים ביום

 , הבהרות ומסמכים נוספים )תקנים(, שהועברו למציעים שהשתתפו במפגש בהמשך לו.עדכונים

 
 

 

 

 

 

 

 
 החשמל הירוק בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 )מעודכן( נספח ג': טופס ההצעה

 תאריך: _______/___/___

 לכבוד

 חברת החשמל הירוק בע"מ

 "(המזמינה" –)להלן 

 א.ג.נ., 

 2ח//2020הצעה למכרז  הנדון:

אני המציע החתום מטה מגיש בזאת את הצעתי לאספקת שירותים בתחום המערכות הסולאריות כמפורט 
 במסמכי המכרז.

 פרטים על המציע .1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יכולות וניסיון המציע .2

 קבלן חשמל רשום .א

בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה  קבלן חשמל רשוםהמציע וקבלן משנה שלו, הנו אני מצהיר כי 
 מתקני אנרגיה סולארית(. ( 191ו/או קבוצה א' ענף  160א' ענף 

 :יש לצרף

על שם המציע, או קבלן , מאת רשם הקבלנים, העתק נאמן למקור של רישיון קבלן בתוקף  .1
 .המשנה

 כרז.למנספח י"א הצהרת קבלן משנה המאשר את התקשרותם לצורך מכרז זה, בנוסח המצורף כ .2
 

 ניסיון בתחום התכנון, הקמה והפעלה של מתקנים .ב

 500קו"ט לפחות, כאשר לפחות  5,000בהיקף מצטבר של  כקבלן ראשי מבצעאני מצהיר כי אני בעל ניסיון מוכח, 

 :כדלקמןרשויות  2קו"ט במצטבר הוקמו וחוברו בלפחות 

 פירוט 

  שם המציע

  כתובת מלאה )כולל מיקוד(

  איש קשר לצורך מכרז זה

  מספרי טלפון + נייד

  דואר אלקטרוני

  סוג התארגנות 

  מספר תאגיד 

  שמות הבעלים על התאגיד

שמות ומספרי תעודות זהות של המורשים לחתום 
 ולהתחייב בשם המציע 

 

  שם המנהל הכללי

  פירוט תחומי העיסוק העיקריים



 

 

 
שם 
 הגוף

תיאור 
 הפרויקט

תקופת 
 הפרויקט

מספר 
 מתקנים

סך 
 קילווואט

 מותקן

סוג 
 הסדרה

תאריך 
חיבור 
לרשת 

 חח"י

 איש קשר ופרטיו

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

 3שך כל הפרויקטים המנויים לעיל, הנם פרויקטים הפועלים ומחוברים לרשת חברת החשמל לישראל , כדין, במ
 חודשים לפחות, טרם המועד האחרון להגשת הצעות.

 ניסיון בתחום תחזוקה ותפעול של מתקנים .ג

, בתחזוקה ותפעול של מתקנים סולאריים על גגות בישראלאני מצהיר כי אני או קבלן המשנה  בעל  ניסיון מוכח, 

 :, כדלקמןקילוואט לפחות 1,000מצטבר של בהיקף 

 שם הגוף 
תיאור 

 הפרויקט
פת תקו

 הפרויקט
מספר 
 מתקנים

מיקום 
 המתקנים

סך 
קילווואט 

 מותקן

איש קשר 
 ופרטיו

1        

2        

3        

4        



 

 

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 צוות עבודה מוצע על ידי המציע .ד

דרתו במכרז זה, יועסקו על ידו גורמי המקצוע המציע מצהיר ומתחייב כי במסגרת צוות העבודה של המציע, כהג
הבאים, העומדים בדרישות למכרז זה, המחזיקים בכל האישורים ההיתרים וההסמכות הנדרשים על פי כל תקן 

 וכל דין לביצוע השירותים וכי אישורים אלה יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם:

 תפקיד שם מס"ד
ותק 

 )בשנים(

אופן העסקה: 
או עובד המציע 

 קבלן משנה
 ניסיון

תעודות, רישיונות, 
 הסמכות ואישורים

  קבלן חשמל  1

 את לצרף יש 
 ג"ע ניסיונו פרוט
 אחד A4  דף

 5נפרד כולל  
פרויקטים בהם 

לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  מנהל פרויקט  21

 את לצרף יש 
 ג"ע יונוניס פרוט
 אחד A4  דף

נפרד כולל פירוט 
פרויקטים  5

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  מהנדס חשמל  2

 את לצרף יש 
 ג"ע ניסיונו פרוט
 אחד A4  דף

נפרד כולל פירוט 
פרויקטים  5

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

 את לצרף יש   חשמלאי  3
 ג"ע ניסיונו פרוט

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 



 

 

 אחד A4  דף
נפרד כולל פירוט 

פרויקטים  5
בהם לקח חלק 

 בתפקיד זהה

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

4  
מהנדס 

 קונסטרוקציה
 

 את לצרף יש 
 ג"ע סיונוני פרוט
 אחד A4  דף

נפרד כולל פירוט 
פרויקטים  5

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק כל 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

  ממונה בטיחות  5

 את לצרף יש 
 ג"ע ניסיונו פרוט
 אחד A4  דף

נפרד כולל פירוט 
פרויקטים  5

בהם לקח חלק 
 בתפקיד זהה

כל יש לצרף העתק 
התעודות, הרישיונות 

המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

 

אישור בכתב מאת קבלן המשנה המאשר את התקשרותו עם  נוסף, יש לצרף בכקבלן משנהככל שחבר הצוות מועסק 
 המציע לביצוע השירותים במכרז כקבלן משנה, בנוסח המצורף למכרז כנספח יא'.

 

 קיום מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי .ה

הכולל בקרה, מעקב וניטור של תוצאות  מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאיציע מצהיר כי קיים ברשותו מקיים המ
שי מקצוע, מומחים ויועצים בעלי הכישורים המתאימים, והניסיון והספקי המערכת הסולארית, באמצעות אנ

מעביד ובין אם כקבלני  –הנדרש לביצוע השירותים והעבודות במכרז, עמם קשור המציע, בין אם ביחסי עובד 
 משנה, והכוללים:

 

 תפקיד שם מס"ד
ותק 

 )בשנים(

אופן העסקה: 
עובד המציע או 

 קבלן משנה
 ניסיון

תעודות, 
 רישיונות,
הסמכות 
 ואישורים

  מבצע ניטור  1

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים בהם 

לקח חלק 
 בתפקיד זהה

העתק  יש לצרף
כל התעודות, 

הרישיונות 
המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות



 

 

  חשמלאי  2

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים בהם 

לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק 
כל התעודות, 

הרישיונות 
המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

3  
מהנדס 

 קונסטרוקציה
 

 את לצרף יש 
 ניסיונו פרוט

 A4  דף ג"ע
נפרד כולל  אחד

 5פירוט 
פרויקטים בהם 

לקח חלק 
 בתפקיד זהה

יש לצרף העתק 
כל התעודות, 

הרישיונות 
המקצועיים, 
האישורים 
 וההסמכות

אישור בכתב מאת קבלן המשנה המאשר את התקשרותו  נוסף, יש לצרף בכקבלן משנהככל שגורם המקצוע מועסק 
 עם המציע לביצוע השירותים במכרז כקבלן משנה, בנוסח המצורף למכרז כנספח יא'.

 המלצות ושביעות רצון מהמציע .3

צורך מתן שירותים בתחום המערכות הסולאריות, עימם התקשר המציע להמציע יציין שלושה ממליצים 
 פרטי התקשרות כדלהלן:אשר יכללו 

 

 מס' טלפון  ומס' טלפון ישיר / נייד מהות ומועדי ההתקשרות עם המציע שם הגוף הממליץ

   

   

   

 הצהרת מורשי החתימה .4

 צורפים ובין שאינם מצורפיםאנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, בין המ .1

אך מהווים חלק בלתי נפרד מהם, מסכימים לתנאים המפורטים במסמכי המכרז וכוללים אותם כחלק מתנאי 

 הצעתנו זו.

אנו מסכימים לכל התנאים שבמסמכי המכרז, מגישים הצעתנו בהתאם לתנאים אלה ומתחייבים למלא  .2

 אחריהם.

לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם כחוזה מחייב כמו כן אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך 
 בינינו.

( ימים ממועד קבלת הודעתכם על כך, לבוא 14היה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים, בתוך ארבעה עשר )



 

 

, את אישור קיום הביטוחים וכן את האישורים המפורטים ערבות הביצועלמשרדכם ולהפקיד בידיכם את 
 ל המסמכים והאישורים הנוספים הטעונים המצאה.בחוזה, לרבות כ

ימים מהמועד האחרון להגשתה. ידוע לנו כי תהיו  120הצעתנו זו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך  .3

ימים, ואם דרשתם כך בכתב, תהיה  60רשאים לדרוש מאתנו כי נאריך את תוקף הצעתנו לתקופה נוספת של עד 

 המוארכת כאמור. הצעתנו בתוקף עד לתום התקופה

 אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמציעים אחרים במכרז בפרט. .4

 כן הננו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם מציעים אחרים.

ם על העבודות ו/או על אופן ביצועאנו מתחייבים להימנע מכל ניגוד עניינים העלול להשפיע על הפרויקט ו/או על  .5

 ידנו, וכן להודיע לחברה מיידית על כל חשש להיווצרותו של ניגוד עניינים כאמור.

כן אנו מתחייבים כי כל המידע אשר יגיע לידינו בקשר עם הפרויקט ישמש אותנו אך ורק במסגרת עבודתנו  .6

לאחרים ולא נעשה במידע הנ"ל כל שימוש בפרויקט ולטובתו ולטובת החברה בלבד, וכי אנו לא נעביר אותו 

 אחר, לרבות שימוש שיהיה בו כדי לפגוע בחברה ו/או בעירייה ו/או בפרויקט.

כבטוחה לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, שהוצאה לבקשתנו, ערוכה  .7

 לפקודתכם, כנדרש על פי תנאי המכרז.

 

 

לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח, הערבויות והמסמכים האחרים  כתב ערבות זה יוחזר לידינו

 הנזכרים בחוזה.

במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את המסמכים האחרים הנזכרים בחוזה, יהווה הדבר הפרה יסודית, ומבלי 

ם הערבות לפגוע בכל זכות העומדת לכם על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין, תהיו זכאים לחלט את סכו

 הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת החוזה והתחייבויותינו.

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה )ככל  .8

מניעה על פי דין או הסכם  ומוגשת בשם תאגיד(, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל

 לחתימתנו על הצעה זו.

וכן הצהרותינו  –אנו מאשרים כי התנאים הנקובים במסמך התנאים הכלליים למכרז ובכל נספחיו  .9

נפרד מהצעתנו שלעיל, כמו גם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז  מהווים חלק בלתי –והתחייבויותינו בנספח דנן 

 .ומתנאי החוזה

סכימים לכך, כי החברה תהיה רשאית להורות על שינויים בהיקף ו/או תכולת העבודות ו/או ידוע לנו, ואנו מ .10

 עמדות הטעינה, מכל טעם שהוא ובכלל זה )אך לא רק( מטעמי תקצוב ו/או בשל היעדר רישוי כנדרש בדין, והכל

 על פי שיקול דעתה, וזאת מבלי שתקום לנו )ככל ונזכה( עילה לפיצוי כלשהו בשל כך.

 מצהירים כי הננו מפעילים ומציעים לצורך מכרז זה "צוות עבודה" כמפורט לעיל, העונה על כל תנאי הסף אנו .11

 של המכרז.

אנו מצהירים כי אנו מקיימים מערך הנדסה, תפעול ושירות עצמאי כמפורט לעיל, העונה על כל תנאי הסף של  .12

 המכרז.

 .ל תנאי הסף של המכרזאנו מצהירים כי אנו בעלי איתנות פיננסית, העונה על כ .13

הננו מצהירים כי הננו בעלי כל הרישיונות/הרישויים/ התקנים/ההיתרים הנדרשים על פי דין למתן השירותים  .14

 .נשוא המכרז



 

 

 הננו מצהירים כי אנו, וכל מי שקשור עמנו בהסכם ויבצע עבורנו את העבודות, רשום בפנקס הקבלנים של משרד .15

 –קנותיו )להלן ת, על כל 1969-שום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טהבינוי והשיכון, כמוגדר בחוק רי

 (.מתקני אנרגיה סולארית( 191ענף  1ו/או קבוצה א' 160ענף  1"חוק רשום קבלנים"( בסיווג קבוצה א'

 ,אנו מצהירים כי איננו נמצאים בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, פירוק ו/או חדלות פירעון .16

 .ואין כל בקשות תלויות ועומדות מולנו מסוג זה

 .אנו מצהירים כי לא הוגשו נגדנו תביעות העלולות לסכן ת המשך פעילותנו ו/או לגרום לנו לחדלות פרעון .17

 חיסיון .18

 אנחנו מבקשים שלא להציג את הסעיפים והפריטים הבאים למתחרים מטעמי חיסיון כדלקמן:

הפריט החסוי 
)עמוד ומס' 

 סעיף(

הפריט החסוי  מוק החיסיוןני
)עמוד ומס' 

 סעיף(

 נימוק החיסיון

    

    

 ידוע לנו כי זכות הטיעון בדבר חיסיון פרטי ההצעה מתמצית בנימוק בנספח זה.

כמו כן, ידוע לנו כי ועדת המכרזים של החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להציג כל מסמך שלהערכתה 
או חסוי, וזאת אף על פי שציינו לעיל  סעיפים ו/או מסמכים ו/או  המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי

פריטים  חסויים להצגה בפני המתחרים. בנוסף, ידוע לנו כי אין משמעות לציון גורף של מסמכי המכרז או 
 סעיפים ממנה כחסויה, ובמקרה כזה ההצעה עלולה להיות מפורסמת בשלמות. 

 

                                            שם המציע:

 _____________. מספר ח.פ./עוסק מורשה:

                                                           _________________________. כתובת ומיקוד:

 ________________  טלפון:

 דואר אלקטרוני: ___________________________________

 _________________שם איש קשר: _____________

 מספר טלפון נייד של איש הקשר: _____________________________.

 

 בכבוד רב,

 

 ____________        תאריך: __________



 

 

 

 נספח ד': הצהרת רו"ח של המציע

 פורמט זה יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח, וייחתם בחותמת המשרד ובחתימת רו"ח

 

 _תאריך: _______/___/__

 לכבוד
 חברת החשמל הירוק בע"מ

 "(המזמינה" –)להלן 
 א.ג.נ., 

 הצהרת רו"ח של המציעהנדון: 

"( המציע" –אנו רואי החשבון של ____________________, מס' ח.פ./שותפות _____________ )להלן 
 מאשרים כדלקמן:

 

 מורשי החתימה במציע הינם: .א
__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד  חתימה    שם  

 

__________________  _______________ __________________ 

 תפקיד  חתימה    שם  

  במהלך תקופת הפעילות של המציעבהתאם לדוחות הכספיים של המציע המבוקרים/סקורים  .ב

עשרים )במילים: ₪  לא כולל מע"מ 000,00020, הינו לכל הפחות המציעהכולל של מחזור ההכנסות  .1
 .2020-6201שנים מתוך השנים  3-ב לכל שנה₪  5,000,000או לחילופין  במצטבר מיליון שקלים חדשים(

א כולל מע"מ )במילים: ל₪  1,000,000-ת מו, לא פח931.12.201של המציע, נכון ליום  ההון העצמי .2
 מיליון שקלים חדשים(. 

את הליכים, פשיטת רגל ו/או פירוק ואין בקשות תלויות המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפ .3
שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים 

 אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

 

 חותמת:_____________      חתימה:            תאריך 


