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 החשמל הירוק בע"מ
 

 2ח//2020מכרז פומבי מס' 
 פרוטוקול סיור קבלנים / מציעים

-הירוק בע"מ )להלן מנכ"ל החשמל -נוכחים: רשימת הקבלנים שהשתתפו בסיור. עידו רובינשטיין

עו"ד תמיר  )יועצים לחברת החשמל הירוק בע"מ(, REGREENנציגי  -אריכא"החברה"(, יקיר כהן ועדי 

 יועץ משפטי. -שטמר

 שטיין הציג את המזמינה ואת המכרז.עידו רובינ .1

, לרבות כל הדרישות מהמציעים )לרבות והפרויקטיםהציג סקירה על המכרז  REGREEN-מעדי  .2

וכן הציג והסביר על הגגות השונים  ,באמצעות מצגת בעניין קרינה אלמ"ג ו/או כיבוי אש וכיוצב'(,

 המזמינה.  עבורשנערך סקר גגות  באמצעות -מתקנים שעליהם אמורים להיות מוקמים 

 .מצורפת לפרוטוקול סיור הקבלנים ומהווה חלק בלתי נפרד ממנוהמצגת 

 .סקר הגגות מהווה חלק ממסמכי המכרז 

 :ות ולבקשות הקבלניםלשאלהבהרות וכן מענה   .3

 לן המבצע.יחולו על הקבפי המכרז והקמת המתקנים על ביצוע תכנון, האגרות הנוגעות לכל  .3.1

" )לא כולל קירויים(. ככל ויש צורך גגות סטנדרטיים"על  פרויקטיםבשלב ראשון יבוצעו  .3.2

  יעשה על ידי המזמינה ועל חשבונה. בביצוע הגדלות חיבורים הדבר נעשה ו/או

הובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לביצוע מתקנים על גבי קירויים ככל שיוקמו  .3.3

סככת חניה ובין אם קירוי מגרשי ספורט(, וזאת בתנאי המכרז, וכן כאלה )בין אם קירוי/

 במבנים נוספים שאינם דווקא בבעלות המועצה ו/או בשטחי המועצה.

ככל ובפרט  שבפרויקטלהגיש דו"ח איטום לגבי כל אחד מהגגות  מחויבהקבלן הזוכה יהיה  .3.4

ם לדו"ח, על פי שיקול ויהיה צורך בביצוע עבודות לאיטום ועלותן. המזמינה תחליט, בהתא

 על הגג הספציפי לרבות עבודות האיטום. הפרויקט, האם לבצע את הבלעדי דעתה

ב בהשגת אישור קרינה ממשרד הגנת הסביבה כמתחייב מהליך הפטור יהקבלן הזוכה יחוי .3.5

 .מהיתר

לבקשת המציעים לפרוטוקול יצורפו הוראות כיבוי האש הרלוונטיות והנחיות משרד החינוך   .3.6

 ייחס למבני חינוך או עבודות בסמיכות למוסדות חינוך(.)בהת

לבקשת המציעים, קובץ אקסל ובו פירוט המידע שבסקר הגגות, יצורף באקסל לפרוטוקול.  .3.7

ככל ותהיה סתירה בין קובץ  -בכך לגרוע מסקר הגגות המהווה חלק ממסמכי המכרזאין 

 האקסל לבין סקר הגגות, האמור בסקר הגגות גובר.



 

 

בכל האמור למבנה שבמושב ברוש, נוכח העובדה שבשטח קיימת הצללה על הגג  הובהר כי .3.8

אשר יתכן ויש בה להפחית את הספק המערכת, לאחר הכרזת הזוכה ילובן העניין בין החברה 

 לבין הקבלן הזוכה.

הובהר לקבלנים כי עליהם לבצע את בדיקותיהם היטב וככל ויש להם צורך במידע נוסף  .3.9

 פרויקטוכי עליהם להכריז על ההספק בכל  –עליהם לפנות בעניין במסגרת שאלות ההבהרה 

יתברר לקבלנים כי טעו בחישובי ההספק" לא  הזכייהבהסתמך על בדיקותיהם, וככל ולאחר 

 עליהם לבצע כל בדיקה נדרשת טרם הגשת ההצעות. ועל כן –תישמע טענה שכזאת 

בהתייחס לתמורה קבועה בגין שירותים נפלה טעות במסמכי המכרז הקבלנים עודכנו כי, כי  .3.10

טבלת )כחלק מביצוע הפרויקט וככל וידרשו שירותי כאלה נוספים אותם יבצע המציע הזוכה 

 .כרז(לחוברת המ 66עמ' השירותים והתמורה הקבועה בגינם מצורפת ב

 :לתשומת לב המציעים

המחליפה את טבלת מחירים מעודכנת ומחייבת בהתאם לעדכון כאמור, מצרפת המזמינה 

 . שפורסמה במסמכי המכרזכפי הטבלה 

טבלת המחירים המעודכנת היא שתחול ותחייב בהתקשרות שבין המזמינה לבין הקבלן 

כנספח ה המעודכנת הזוכה, ועל כל מציע שיגיש הצעה במכרז זה, לחתום על הטבל

 ויצרפה להגשת המכרז.  ,לפרוטוקול סיור המציעים

   

 .רשם: עו"ד תמיר שטמר

 

 משקל מקס' פירוט  מס'

 א

המחיר המלא לכל קו"ט שישולם למציע בגין תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור 

לרשת החשמל הארצית של המערכות הסולאריות על גבי גגות עבור כלל 

 מכרז זה, כולל אגרות, מיסים וכיוצ"ב. האתרים הנכללים במסמכי

הפאנלים הסולאריים כוללים ממירים תלת פאזיים מתוצרת 

KACO/SMA/ABB/Solar Edge   או ש"ע מאושרים על ידי חח"י ומכון

 התקנים.

3,400 

100% 

  150 שנים. 12 -עם אחריות ל Solar Edgeתוספת מחיר לממיר מסוג  ב

 ג

ולל חיפוי תיקני, במידה ויידרש, למערכת המחיר המלא לכל מ"א סולם כ

אחת, מהסולם השלישי ואילך ובלבד שארכם המצטבר של שני הסולמות 

 מטר אורך 10-הראשונים לא יפחת מ

500 

 



 

 

 ד
  300 המחיר המלא לכל מזגן שיוזז, מהמזגן השישי ואילך למערכת אחת

  200 טרוקטורהמחיר המלא לכל מ"א של קו חיים תיקני כולל אישור קונס ה

  5,000 מערכת מטארולוגית למבנה, הכוללת מדי קרינה, טמפ' פנל וסביבה בלבד ו

 ז

עלות למטר אורך חפירה כולל פתיחת הקרקע, הנחת חול,צנרת חשמל, הנחת 

 סרט סימון, מצעים, אספלט או משתלבות, חיבור צנרת החשמל ועבודות פינוי 

400 
 

 ח

שישולם למציע בגין אחזקה ותפעול של המערכות  המחיר המלא לקו"ט לשנה

 הסולאריות עבור כלל האתרים הנכללים במסמכי מכרז זה. 

80 
 

   100% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


