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 החשמל הירוק בע"מ 
 2/ח/2020מכרז פומבי מספר 

מכרז לביצוע עבודות תכנון, רישוי, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת  
החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל  

קו"ט ובהספק    200( בהספק עד PVוולטאית )  –בטכנולוגיה פוטו 
קו"ט על גגות ובאתרים בתחום מועצה אזורית בני   900- מצטבר של כ

 שמעון 
 

לביצוע עבודות תכנון, רישוי, הקמה, הפעלה, ( מזמינה בזאת הצעות  "החשמל הירוק")להלן:    החשמל הירוק בע"מ
(  PVוולטאית )   –חיבור לרשת החשמל הארצית, ותחזוקה של מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו  

באתרים ו/או  על גגות מוסדות חינוך ו/או מבני ציבור ו/או  קו"ט    900-קו"ט ובהספק מצטבר של כ   200בהספק עד  
 כמפורט במסמכי המכרז.   ,בנכסים אשר בבעלות המועצה האזורית בני שמעון

 

ביום    מציעים  סיור המצויים  נפגשים  ,  10:00בשעה    05/11/2020יתקיים  החברה  שבמשרדי  הישיבות  בחדר 
 הינה חובה. ההשתתפות בסיור קמה בית האזורית בני שמעון בצומת ועצהבמתחם המ

ההשתתפות בסיור תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות. על כל מציע שבכוונתו להשתתף בסיור להעביר את 
  idorubin1971@gmail.com  -פרטיו לעידו רובינשטיין במייל 

במתחם המועצה האזורית בני    החשמל הירוק,  במשרדי  05/11/2020  מיום  החלמסמכי המכרז ניתן לרכוש    את
 .  מקרה בכל₪( אשר לא יוחזרו אלף  )₪  1000 של בסכום (15:00-8:30העבודה ) בשעות קמהשמעון בצומת בית 

( בדואר  לא)  ידנית  במסירה  להגיש  יש, המכרז  במסמכי  המפורטים  והאישורים  המסמכים כל  בצירוף,  ההצעות  את
הצעה שתוגש במועד   בתיבת המכרזים במועצה. 12:00בשעה  29/11/2020במשרדי המועצה, לא יאוחר ועד ליום  

 . לא תתקבל , או שתישלח בדואר,מאוחר יותר

  המצורף   בנוסח,  28/02/2021  לתאריך   עד בתוקף₪(  ארבעים אלף  )  ₪  40,000ערבות בנקאית בסך  המציע לצרף    על
 . המכרז  למסמכי

כל דרישות ותנאי    ןוכ  המפורטות במכרזדרישות הסף  על כל  אשר עונים  להשתתף במכרז כל הקבלנים    רשאים
 : המכרז המפורטים בו, אשר השתתפו בסיור המציעים ורכשו את מסמכי המכרז

מתקני אנרגיה  )  191ו/או קבוצה א' ענף    160קבלן חשמל רשום בפנקס רשם הקבלנים בסיווג קבוצה א' ענף  .  1
 ,  סולארית(

מוכח .2 ניסיון  של    בעל  והפעלה  הקמה  תכנון,  )בעבודות  בישראל,  גגות  על  סולאריים   פרויקטים מתקנים 
מערכות סולאריות   ם)כולל(, במהלכם הקי  2020עד    2016שהושלמו ושחוברו לרשת החשמל הארצית(  בין השנים  

מהפרויקטים בוצעו עבור שתי   קו"ט  500קו"ט לפחות, אשר לפחות    2,000בהספק מצטבר של    PVבטכנולוגית  
 . רשויות מקומיות או שני תאגידים עירוניים לפחות

  2020עד    2016בעל  ניסיון מוכח, בתחזוקה ותפעול של מתקנים סולאריים על גגות בישראל, וזאת בין השנים    .3
 ת. קילוואט לפחו 2,000קף מצטבר של ) כולל ( , ובהי

 ם במסמכי המכרז.וכן כל תנאי ו/או דרישה נוספת המפורטי
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לבין    חשמל הירוק השירותים, התמורה ותנאי תשלומה, ויתר תנאי ההתקשרות בין ה  מתןאופן ביצוע העבודות,  

 במכרז, מפורטים במסמכי המכרז.  הזוכה

  חשמל הירוק בע"מ הזוכה תעשה על פי הפרמטרים המפורטים במסמכי המכרז, אולם בכל מקרה, אין ה  בחירת
 או כל הצעה שהיא. הזולה ביותרה מתחייב לקבל את ההצע 

 .המכרז נשוא השירותים  את להזמין  חשמל הירוק בע"מה  של התחייבות משום המכרז  בפרסום אין

וינקוט באמצעים אחרים הנראים לו כנחוצים  כל הטעון בדיקה  , יבדוק את  כל מסמכי המכרזהמציע יקרא את  
 . העבודות ומפרטי, המכרזכדי לחקור את תנאי  

 והכללים   התנאים  יגברו,  המכרז  במסמכי  האמור  לבין  זה  בפרסום  האמור  בין  התאמה  אי  או  סטייה  של  מקרה  בכל
 . המכרז שבמסמכי

 

  

 בברכה,                             

 ניר זמיר                              

 יו"ר החשמל הירוק בע"מ 
 


