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תיקונים למסמכי המכרז
.2

תיקונים לחלק א – תנאי המכרז
2.2

2.0
.0

המציעים לא ידרשו להגיש ערבות בנקאית (ערבות מכרז) כחלק ממסמכי ההצעה,
ובהתאם לזאת:
2.2.2

יימחקו הסעיפים4חלקים הבאים מתנאי המכרז ;4 ;1.2.4 ;/.2.4 :המשפט
הראשון בסעיף  2.1לנספח א' (טופס הגשת הצעה); סעיף  2.22לנספח א' (טופס
הגשת הצעה); נספח א( /4נוסח ערבות בנקאית לקיום תנאי המכרז).

2.2.0

המשפט הראשון בסעיף  2.1לנספח א' (טופס הגשת הצעה) יתוקן באופן הבא:
"הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד
למועד המצוין בסעיף  0.2לתנאי המכרז.

בתחילת סעיף  21לתנאי המכרז יתווספו המילים "למעט כאמור בסעיף  2..2להסכם".

תיקונים לחלק ב' – הסכם לאספקת חשמל בתעריף מוזל ("ההסכם")
0.2

בסוף סעיף  ...להסכם יתווסף האמור להלן:
"תחזית הצריכה המשוערת תכלול ככל הניתן נתוני צריכה משוערים בחתך חצי שעתי".

0.0

בסעיף  ../להסכם יוחלפו המילים "שני ימי עבודה" במילים "חמישה ימי עבודה".

0..

בסוף סעיף  /.0.0להסכם תתווסף הפסקה הבאה:
"למען הסר ספק יובהר ,כי ככל שבתום ההודעה המוקדמת קיימת הזמנת עבודה מחייבת
תקפה ,יבוטל ההסכם עם סיום תוקפה של הזמנת העבודה ולא בתום ההודעה
המוקדמת".

0./

בסוף סעיף  1.4להסכם המילה "הצרכן" תוחלף במילה "החברה".

0.1

בסעיף  1.2להסכם תתווסף המילה "שבועית ו" לפני המילה "יומית" ,בשני המקומות בהן
היא מופיעה.

0.4

סעיפים  1.2עד  1..להסכם יוחלפו באמור להלן:
"1.2

בגין צריכת חשמל עודפת ,מעבר לכמות החשמל שפורטה בתוכנית הצריכה (להלן:
"הכמות העודפת") ,ישלם הצרכן לחברה ,בנוסף לתמורה בגין הצריכה כאמור
בהסכם זה ,תשלום בסך השווה לעלות העודפת (מעבר לתמורה החוזית הקבועה
בהסכם זה) ,בה נשאה החברה בפועל בגין רכישת הכמות העודפת מספק שירות
חיוני ,ככל שנשאה החברה בתשלום עודף כאמור.
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1.0

בגין צריכת חשמל בחוסר ,מתחת לכמות החשמל שפורטה בתוכנית הצריכה
(להלן" :הכמות החסרה") ,ישלם הצרכן לחברה ,בנוסף לתמורה בגין הצריכה
כאמור בהסכם זה ,תשלום בסך השווה להפסד שנגרם לחברה כתוצאה ממכירת
הכמות החסרה לספק שירות חיוני במחיר נמוך מהמחיר הקבוע בהסכם זה ,ככל
שנגרם לחברה הפסד כאמור.

ההתחשבנות כאמור בסעיפים  1.2ו 1.0 -לעיל תעשה ברמה החצי שעתית והיא תבוצע
במסגרת החשבון החודשי.
1..

בנוסף ,ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בתום כל שנה קלנדרית ,יערכו הצדדים
התחשבנות ביחס לכלל התשלומים הנוגעים לחריגה מתוכנית הצריכה שבוצעו
במהלך אותה שנה .במסגרת אותה התחשבנות ,יחשבו הצדדים:
 1...2סך התשלומים אותם שילם הצרכן לחברה בגין חריגה מתוכנית הצריכה
במהלך כל אותה שנה כאמור בסעיפים  1.2ו 1.0 -לעיל ("סך התשלום בגין
חריגה");
 1...0סך התשלומים שחסכה החברה במהלך אותה שנה בגין רכישת הכמות
העודפת מספק שירות חיוני במחיר נמוך מהמחיר החוזי הקבוע בהסכם זה,
ובתוספת סך התשלומים שקיבלה החברה במהלך אותה שנה בגין מכירת הכמות
החסרה לספק שירות חיוני במחיר גבוה מהמחיר החוזי הקבוע בהסכם זה (להלן:
("סך הזיכוי בגין חריגה");
 1....סך התשלום והזיכוי בגין חריגה יהיו מלווים בדו"ח מפורט ,ברמה חצי
שעתית ,הכולל כמות אנרגיה חריגה בקווט"ש והחיוב או הזיכוי בהתאם לקבוע
באמות המידה ביחס לחריגה מתוכניות צריכה ,באג'4קווט"ש;
 1././בסיומה של אותה התחשבנות תזכה החברה את הצרכן בסכום השווה
לסך הזיכוי בגין חריגה ובלבד שסכום זה לא יעלה על סך התשלום בגין חריגה.

לצורך ההמחשה תפורט להלן דוגמא לחישוב התשלומים בגין חריגה מתוכניות צריכה לפי
סעיף  1להסכם:
בחצי שעה נתונה –


בהתאם לתוכנית הצריכה היה על הצרכן לצרוך במהלך אותה חצי שעה 22
קוט"ש;



התעריף שעל הצרכן היה לשלם לחברה בגין החשמל שצרך הוא  22אגורות
לקוט"ש;



בהתאם לאמור התשלום שהיה על הצרכן לשלם לחברה באותה חצי שעה הוא 2
;₪
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במהלך אותה חצי שעה יכולה להיות חריגה באחת משתי האפשרויות להלן:


הצרכן צרך בפועל יותר מ 22-קוט"ש במהלך אותה חצי שעה (נניח  20קוט"ש).
במקרה כאמור ישלם הצרכן לחברה בגין הקוטש"ים שצרך בפועל לפי המחיר
החוזי (תשלום כולל  2.0ש"ח).
בנוסף ,ככל שהחברה רכשה את החשמל העודף (בדוגמא זו 0 -קוט"ש) ,ממנהל
המערכת בעלות גבוהה מאותן  22אגורות לקוט"ש ,ישלם הצרכן לחברה את
אותה עלות עודפת.
כך לדוגמא אם במהלך אותה שעה רכשה החברה  2קוט"ש במחיר תעו"ז של 22
אגורות לקוט"ש וקוט"ש שני בעלות שולית המשקפת  20אגורות לקוט"ש ,ישלם
הצרכן לחברה בנוסף ל 2.0 -ש"ח שהיה עליו לשלם לפי ההסכם ,עוד  .אגורות
בגין התשלום העודף.
אם החברה רכשה את החשמל העודף בעלות נמוכה מהעלות החוזית (בדוגמא זו -
פחות מ 22-אגורות לקוט"ש) ,ישלם הצרכן לחברה את התשלום בגין מלוא
החשמל שצרך בהתאם למחיר החוזי ( 2.0ש"ח).



הצרכן צרך בפועל פחות מ 22-קוט"ש במהלך אותה חצי שעה (נניח  1קוט"ש).
במקרה כאמור ישלם הצרכן לחברה בגין הקוט"שים שצרך בפועל לפי המחיר
החוזי ( 12אגורות).
את החשמל שהצרכן לא צרך ( 0קוט"ש) מכרה החברה למנהל המערכת .ככל
שהמחיר בו מכרה החברה את אותו חשמל חסר ( 0קוט"ש) ,נמוך מהמחיר בו היה
אמור הצרכן לרכוש את אותו חשמל ( 22אגורות לקוט"ש) ,ישלם הצרכן לחברה
את ההפרש.
אם לדוגמא ,מכרה החברה  2קוט"ש במחיר של  22אגורות וקוט"ש  2במחיר של
 1אגורות ,ישלם הצרכן לחברה בנוסף ל 12 -האגורות שעליו לשלם בגין החשמל,
תשלום בסך של  2אגורה.
אם במצטבר מכרה החברה את החשמל החסר במהלך אותה חצי שעה ,במחיר
גבוה יותר מהמחיר החוזי ,לא יהיה זכאי הצרכן ליהנות מההפרש.

בסוף השנה תיערך התחשבנות שנתית ביחס לכל הסטיות במהלך אותה שנה .במסגרת
אותה התחשבנות יחושבו:


סך התשלומים ששילם הצרכן לחברה במהלך אותה שנה בגין החריגות מתוכניות
צריכה כאמור לעיל ,הן בגין צריכה בעודף והן בגין צריכה בחוסר (סך התשלום
בגין חריגה) ,לשם הדוגמא יונח שסכום זה הגיע ל 222-ש"ח במהלך אותה שנה;
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סך התשלום העודף ממנו נהנתה החברה במהלך אותה שנה בגין החריגה של
הצרכן מתוכניות הצריכה במהלך אותה שנה (סך הזיכוי בגין החריגה) .סך הזיכוי
בגין חריגה יכול לנבוע מכך שהחברה רכשה את החשמל העודף שהצרכן צרך
בחריגה מתוכניות הצריכה במחיר נמוך מהמחיר שהצרכן שילם בגין אותו חשמל
ו4או מכך שהחברה מכרה את החשמל החסר ,שהצרכן לא צרך תוך חריגה
מתוכנית הצריכה ,במחיר גבוה מהמחיר אותו היה הצרכן משלם לחברה בגין
אותו חשמל חסר;



בסיומה של אותה התחשבנות תשלם החברה לצרכן תשלום השווה לסך הזיכוי
בגין החריגה ובלבד שבכל מקרה לא יהיה זכאי הצרכן לתשלום הגבוה מסך
התשלום בגין חריגה.
כך לדוגמא ,אם סך הזיכוי בגין החריגה שווה ל 12-ש"ח ,יהיה זכאי הצרכן
לתשלום בסך של  12ש"ח; אם סך הזיכוי בגין חריגה שווה ל 202 -ש"ח ,יהיה
זכאי הצרכן לתשלום בסך של  222ש"ח.
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הבהרות למסמכי המכרז
..

חלק א – תנאי המכרז
..2

..0

שאלה :אחד מתנאי הסף הינו רישיון יצור קבוע או מותנה .האם ניתן להעביר את הזכויות
במכרז או להגיש הצעה מטעם חברה אחות לחברה שעומדת בתנאי הסף?
תשובה :לא ניתן להגיש הצעה מטעם חברה קשורה אשר אינה עומדת בתנאי הסף.
בהקשר זה יש לשים לב שלא קיימת הגבלה על מקור החשמל ,כלומר החברה שתחתום על
ההסכם (כהגרתו במכרז) ,ואשר יש בידה רישיון קבוע או מותנה כאמור במסמכי המכרז,
רשאית לספק חשמל מכל מקור שהוא ולאו דווקא מתחנת הכוח נשוא הרישיון (ראו סעיף
 ..2להסכם).
שאלה :אנא תקנו את תנאי הסף כך שיכללו גם חברה שהינה בעלת רישיון יצור קבוע
מכוח זכייתה במכרז שפרסמה המדינה.
תשובה" :יצרן פרטי" מוגדר בתקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי),
תשס"ה 0221-כ"יצרן חשמל פרטי המחזיק רישיון ייצור לרבות בעל רישיון מותנה ליחידת
ייצור וכן זוכה במכרז".

./

חלק ב' – הסכם לאספקת חשמל בתעריף מוזל
/.2

שאלה :האם חתימה על הסכם המסגרת מעניק למקורות יתרון כלשהו אל מול צרכנים
מזדמנים אחרים?
תשובה :ביחס לסעיף  .להסכם מובהר ,כי לחברה אין מחויבות להיעתר להזמנת העבודה
והדבר נתון לשיקול דעתה בהתאם לזמינות החשמל הפנוי שיש בידה בתקופה הרלוונטית
להזמנת העבודה.

/.0

שאלה :האם המתקנים שעבורם ברצונכם לרכוש חשמל הם רק מתקן התפלת מי ים
באשדוד ,מתקן טיהור שפכים באשקלון ומתקן טיהור שפכים נחל אוג או שיש אפשרות
למתקנים נוספים?
תשובה :מובהר ,כי בהתאם להסכם רשאי הצרכן לרכוש חשמל בהתאם להוראות ההסכם
ביחס לכל מתקניו וכן ביחס למתקני חברות קשורות (ובכלל זה חברת האם ,מקורות
חברת מים בע"מ) ,ואין הוא מוגבל רק למתקנים המפורטים במסמכי המכרז .אין באמור
כדי לגרוע מהאמור בתשובה  /.2לעיל.

/..

שאלה :ביחס לסעיף  ...להסכם ,האם נתוני שיא הביקוש שמועברים במסגרת הזמנת
העבודה יהיו לתקופה הרלוונטית להזמנה?
תשובה :הנתונים שיפורטו במסגרת הזמנת העבודה ,לרבות נתוני שיא הביקוש ,יהיו
הנתונים הצפויים לתקופה בה מבקש הצרכן לרכוש את החשמל במסגרת אותה הזמנת
עבודה.
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/./

שאלה :האם מקורות מעמידה ערבות כלפי המספק בעת קבלת הזמנת העבודה?
תשובה :מקורות לא תעמיד כל ערבות לחברות שיספקו לה חשמל.

/.1

/.4

שאלה :לעניין סעיף  1.4להסכם ,אנא אשרו כי אמת המידה הרלוונטית לסעיף זה היא
אמת מידה .02
תשובה :נכון למועד מכתב הבהרה זה ,אמת המידה הרלוונטית לתשלום חשבון החשמל
על-ידי הצרכן היא אמת מידה .0/
שאלה :לעניין סעיף  1...2להסכם ,האם "סך התשלום בחריגה" זהה לסכום המצוין
בסעיף  1.2להסכם? אם לא נא הסבירו ההבדל.
תשובה" :סך התשלום בחריגה" הינו מלוא התשלומים ששילם הצרכן לחברה בגין חריגה
מתוכניות צריכה לפי סעיפים  1.2ו 1.0-להסכם.

/.1

שאלה :לעניין סעיף  ,20.0מקורות מבקשת שהחברה תישא בכל העלויות הכרוכות בהגשת
בקשה לסיווג עסקה קרובה .נא אשרו שאכן כך הדבר.
תשובה :החברה תישא בכל העלויות הנוגעות לבקשה לסיווג הצרכן כצרכן קרוב ,ככל
שהדבר יהיה רלוונטי.

/.1

שאלה :כיצד קבלת רישיון אספקה ע"י מקורות ייזום ופיתוח ישפיע על ההסכם?
תשובה :ביחס לסעיף  21להסכם יובהר ,כי ככל שהצרכן יקבל רישיון אספקה ,ההסכם
יתוקן כך שלמעשה הצרכן ,כמספק ,ירכוש את החשמל בפתח תחנת הכוח מהחברה כיצרן
ובהתאם הוא יישא בכל החובות החלות על המספק וישלם לחברה (היצרן) בגין החשמל
רק את התשלום בגין רכיב הייצור .בכל מקרה ההתאמות יבוצעו במועד בו הדבר יהיה
רלוונטי ,אם יהיה רלוונטי.
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נספח א' למכתב הבהרות מס' 2

לכבוד
מקורות ייזום ופיתוח בע"מ
רחוב קרליבך 2
תל אביב
לידי :אפרים ביבי
הנדון :מכרז לאספקת חשמל בתעריף מוזל למקורות ייזום ופיתוח בע"מ
(מכרז מס'  - )014102/אישור בדבר קבלת מכתב הבהרות מספר 2
הרינו לאשר בזאת את קבלת מכתב הבהרות מספר  2ביחס למכרז שבנדון.

_________________
שם המציע וחתימת מורשי החתימה של המציע

