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 01/2021מכרז פומבי מס'  -תשובות לשאלות הבהרה  

 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית 

 מקומית עמנואל במבני ציבור שבבעלות מועצה 

 

שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעה בזאת    להליך היועציםבהמשך   .1

 כדלקמן. במכרז"(, על שינויים והבהרות  החברה )להלן: " בע"מ הכלכלית עמנואל החברה 

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל פה   .2

אם ניתנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או להנחת  

 השואל. 

 

 תשובות   שאלות המציעים  סעיף  
לא קיבלנו אינדיקציה למצב הרישוי של כל מבנה מול חברת   1

 חשמל מבחינת רישום לאסדרה
כל המבנים נרשמו 
ושולם עבורם דמי 

ונשמרה רצינות 
מכסה. לגבי חלק 

מהם יש כבר תשובת  
 מחלק חיובית.

 
 כל המבנים נבנו כדין כמו כן לא צוין שכל המבנים נבנו כדין  2

יש אישור כניסה  לא צוין שיש אישור מהמנהל האזרחי להקמת המערכות   3
 למכסה

 היינו שמחים לקבל מהיועץ הערכת גודל מערכות לכל מבנה  4
 

המכרז יש  במסמכי 
הפנייה למודלים  

שבוצעו עי רחפן משם 
ניתן למדוד את שטחי  

 הגגות
להקמת  במסמך ה' , מופיע בסימון ירוק הגגות היעודיים 15.1+  11 5

לפי חישוב שנעשה )ומנתונים שסיפקתם באותו   –המערכות 
 מ"ר  2000  -מסמך( גודל הגגות עומד על כ

 כאשר  
 ק"ו מותקן   2000בהזמנה ההערכה ל  .1
 ק"ו מותקן 6000בחוזה ההערכה ל   .2

 כידוע לכם , 
ק"ו כמו שמוצע בהזמנה  2000כדי להקים מערכת בסדר גודל של 

 מ"ר  18000כ , נדרש שטח גג מינימלי של 
ק"ו כמו שמוצע בחוזה , נדרש שטח גג של כ  6000וכדי להקים 

 מ"ר  50000
נדרשת כאן הבהרה בעניין ההערכה שבוצעה ואופן החישוב וכן 

 מתן הערכה שתהיה קרובה למציאות

פוטנציאל הפרויקט  
מגה המורכב  3-הוא כ

מגגות : בהספק 
  250-300מיידי של 

KW 
  400-600KWועוד 

בגגות נוספים שעדיין 
 לא נרשמו למכסה
יתרת הפוטנציאל 

הוא בקירויים: חניות 
 ומגרשי כדורסל

האם ניתן לצרף למסמכי המכרז טבלה שמרכזת את ניסיונו של   6
המציע הן בהקמה והן באחריות ותחזוקת מערכות , כמו כן  

 ם ישתכלול בתוכה את ההמלצות ואנשי הקשר הרלוונטי
 

ובלבד   מאושר
שתכלול את כל 

הדרוש בטופס המידע 
4 . 
 
 
 
 
 

  + מפרט 7
 חוזה 

אין התייחסות מצד המזמין בכל מסמכי המכרז לגבי התקשרות  
 עם חברת חשמל , ומבקשים בזאת הבהרה לנ"ל  

 



 בס"ד 

 

 האם הוגשו מסמכים כלשהם לחח"י בעניין המערכות ? .א
מטעם חח"י להתקנת  PVהאם קיימים אישורי  .ב

 המערכות ?
האם המחיר המוצע יכלול בתוכו תשלומים לחח"י   .ג

)אגרות רישום , תשלומי בדיקות , תשלומים עבור 
 ארונות מניה ועבודה וכו' ( ? 

האם קיים צורך בהגדלת חיבור חשמלי למבנים? , אם כן , על מי 
חלה העלות של ההגדלה גם מהצד של חברת חשמל וגם מצד 

 המזמינה

  PVקיימים אישורי 
לאותן מערכות  
שהוצגו בקובץ 

 שפורסם 
המחיר כולל את כל 

 .האגרות ארונות וכ"ו
לא ידוע כרגע על  

צורך בהגדלה ובמידה  
, תתומחר ותהיה
 בנפרד

מפרט+   8
 חוזה 

בגלל שלא היה סיור קבלנים באתרים, מבקשים לדעת האם יש 
 מקומות בהם צריך לבצע חפירה על מנת להגיע למערכת מנייה

מטר  30חפירה מעל 
מחר במחירון  ותת

 -  25%דקל 
הזמנה סעיף  9

1.10 
מבקשים שהמועצה תמנה לנהל פרויקט מתאמה שרק הוא ייתן 
הנחיות למנהל הפרויקט שלנו , הוא יעשה את כול התיאומים , 
הוא יקבל מאיתנו את החשבוניות וידאג לאשר אותם מול כול  

הגורמים הפנימיים והחיצוניים ע"פ הנחיות המועצה והוא יעביר 
 המועצה ובמועד . את החשבוניות לתשלום ע"י 

חברת רב אנרגיה  
מאשרת חשבוניות  

לתשלום לאחר  
בדיקת אבני דרך  

 לביצוע 
מבקשים להבהיר כי חתימה על תוכניות / מסמכים /בדיקת   6.1.5הזמנה  10

והתייחס  תקנותיו ו חוק החשמלהמתקנים וכדומה יבוצעו ע"פ  
ספציפית לגודל המתקנים שבמפרט שלכם מהנדס חשמל עם 

 מספק .  2מלאי ראשי ובדיקה ע"י הנדסאי בודק סוג רישיון חש

 מקובל

חודש מהגג   24ציינתם שתקופת הבדק הכלולה במחיר היא  41חוזה  11
האחרון !! מניסיוננו תהליך ביצוע האתרים מתמשך עקב בעיות  
פנימיות במועצות ואו חברת החשמל ולא עקב משיכת הזמן ע"י 

העבודות במהירות האפשרית ולכן הקבלן שמעוניין לסיים את 
נבקש לבטל סעיף זה ובמקומו יוגדר שתקופת הבדק תחול 

 מהחיבור לרשת של כול אתר ואתר בנפרד 

 לא מאושר

מצוין שעבודות שעל הקבלן לבצע מעבר למפורט במפרט הטכני  חוזה  12
, בהזמנה מצוין דקל  20%התמורה תהיה לפי מחירון דקל מינוס 

 15%עקב ההתייקרויות במשק לשנות למינוס .נבקש  25%מינוס 

 לא מאושר

  24חודש ואילו בהזמנה מצוין  36מצוין שתקופת הבדק היא  מפרט טכני  13
   חודש , מה הנכון ?

  24תקופת הבדק היא 
 חודשים 

חוזה   14
7.7/7.6 

איננו מחייב חתימה של  7.7סעיף   – 7.6סותר את סעיף  7.7סעיף 
תלוי בגודל המערכת ) גודל החבור חשמלאי מהנדס אלא הדבר 

באמפרים( והיות ובאתרים המצוינים באקסל אין כאלה שחל 
עליהם חובת חתימה/אישור של מהנדס חשמלאי אלא מספיק  

מהנדס עם תעודת חשמלאי ראשי / או הנדסאי עם תעודת  
נבקש את   – 2חשמלאי ראשי / או הנדסאי עם תעודת בודק 

 אישורכם

מאושר כפוף לשאלה 
המתייחסת   2עיף  בס

 לחוק החשמל 

 –הזמנה  15
 מסמך א' 

ע"פ רשימת האתרים באקסל שצורף סה"כ ההספק המותקן 
 0.5שניתן לבצע וזאת בהתייחס לגודל החיבורים הקיים הוא כ 

מגה כפי שציינתם במסמך זה , בהזמנה   3או  2מגה ולא 
ובמפרטים .במידה והרשימה לא מלאה נבקש לקבל רשימת  

מעודכנת הכוללת את שטח הגג, סוג הגג וגודל חיבור אתרים 
 החשמל הקיים 

פוטנציאל הגגות כולל  
קירויים וחניונים  

וגגות נוספים : הסקר 
 עדיין לא הושלם  

  ACמבקשים להגדיר מה מחיר המערכת כולל : אורך קו ה  9.2חוזה  16
הכלול המחיר? האם המחיר כולל חפירות ? האם המחיר כולל  

 קנה של פילרים? אספקה והת
 

 AC  :50אורך 
כולל אספקה והתקנה 

של פילרים רק 
במקומות שנדרשים  

 פילרים 
בחוזה סעיף התמורה : אנא הבהירו , הקבלן מבצע את העבודות   47.1חוזה  17

ע"פ הנחיות המועצה , הרי לא ייתכן מצב שבו המועצה מושכת 
א  את קצב ההתקדמות בביצוע המערכות משיקוליה שלה ואז הי

תדחה את התשלום האחרון לקבלן ?! אין בזה שום הגיון  
ולצערנו מניסיון במועצות אחרות אכן זה המצב .מבקשים  

להגדיר שהתשלום האחרון יהיה עם חיבור כול אתר ואתר בנפרד 
 לחברת החשמל 

 לא מאושר

,אין   47ראו בקשת ההבהרה דומה לגבי סעיף  –תקופת הבדק  51חוזה  18
שום הגיון בזה שבמידה והעבודות מתמשכות כתוצאה מסיבות 

שאינן תלויות בקבלן תקופת הבדק תתחיל רק כאשר הוא יסיים 
את כול האתרים ובמיוחד לאור זאת שהמועצה מראש מציינת  

שים  שרשימת האתרים איננה סופית וייתכנו שינויים . מבק

כרגע מדובר על 
רשימת האתרים  

המצורפת לגבי  
קירויים הנושא יידון 

 בהמשך



 בס"ד 

 

לשנות שתקופת הבדק תחל לגבי כול אתר בנפרד ממועד החיבור 
 לחברת החשמל 

  -מפרט טכני  19
 לוחות 

  61439תקן  –בפרויקט הזה יעשה שימוש בלוחות פוליאסטר 
יצרון   איננו חל על לוחות פוליאסטר והוא איננו תקן המאשר

מסוים ! אנא   systemלוחות בכללי אלא מאשר יצרן להשתמש ב
 אישורכם

 מאושר

 

 

 .בדיוק  00:12, בשעה 2021/5/16, 1ליום   נדחה במכרזלהגשת הצעות המועד האחרון  מובהר כי  .1

בחתימה   .2 עמוד  בכל  לחתום  המשתתפים  על  נפרד ממסמכי ההליך,  בלתי  זה, מהווה חלק  מסמך 

 .המכרזוחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 

 


