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הזמנה להציע הצעות בהליך מספר 2
לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים
שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך
 .1מבוא
1.1

בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו( 1991-להלן" :החוק") ויתר
סמכויותיה על פי דין ,ולאחר קיום שימוע כדין ,מפרסמת בזאת רשות החשמל
(להלן" :הרשות") הליך תחרותי לקביעת תעריף לחשמל ממתקני ייצור
בטכנולוגיה פוטו-וולטאית (להלן" :ההליך" ו"-התעריף" ,בהתאמה).

1.1

במסגרת ההליך ,הרשות מזמינה הצעות לתעריף למכירת חשמל אשר ייוצר
במתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בעלי הספק מותקן שבין  11קילו-
וואט ל 11-מגה-וואט (להלן" :המיתקן/ים") אשר יוקמו בשטח ישראל (לא
כולל שטחי יהודה ושומרון) ויחוברו לרשת החלוקה (מתח גבוה ומתח נמוך).

1.1

התעריף אשר ייקבע בהליך ,באופן שיפורט להלן ,יחול על כלל ההספק שיוקצה
בהליך זה.

1.1

על חיבור המיתקנים לרשת יחולו הוראות סימן י בפרק ח של אמות המידה
לרמה ,לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני ,המצ"ב
כנספח ט להזמנה זו (להלן" :אמות המידה להליך").

1.1

הליך זה הינו הליך שני מבין מספר הליכים דומים אשר בכוונת הרשות לפרסם
עד סוף שנת .1112

1.1

מובהר כי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב ,1991-והתקנות לפיו ,אינם חלים על
הליך זה.

1.1

מובהר כי על ההליך יחולו אך ורק הוראות הזמנה זו ,אמות המידה שפרסמה
הרשות ,כל הנספחים המצורפים להזמנה זו וכן ההבהרות שיישלחו לפי סעיף
 ,1.1ואין להסתמך על כל אמירה בעל פה או בכתב של כל גורם שהוא לרבות
מגורמי הרשות ,לפני או אחרי פרסום הזמנה זו.

 .1הגדרות:
בהזמנה זו תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם.
1.1

"מציע" – יחיד או תאגיד (חברה או שותפות) המגיש הצעה בהליך זה;

1.1

"המועד הקובע" – המועד שבו שלחה הרשות הודעות למועמדים לזכייה,
כמפורט להלן;

1.1

"חח"י" – חברת החשמל לישראל בע"מ;

1.1

"מחלק" – בעל רישיון חלוקה וכן מחלק היסטורי כהגדרתו באמות המידה
להליך;
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1.1

"מיתקן הטעון רישיון" – מיתקן בהספק של  1מגה-וואט או יותר;

1.1

"הודעת זכייה" – הודעה לפי טופס הודעת הזכייה המצורף כנספח ח להזמנה
זו אשר תימסר לכל אחד מן הזוכים בהליך ,ואשר תאפשר לזוכה לבקש חיבור
של מיתקן אחד או יותר לרשת החשמל של מחלק עד לגובה ההספק המותקן
שבו זכה;

1.1

"המסמך המרכז" – מסמך אשר יונפק (לפי סעיף (111א)( )1לאמות המידה
להליך) לכל זוכה ,לבקשתו ,על ידי בעל רישיון ההולכה (חח"י) ,המרכז את כל
המיתקנים שלגביהם נפתחו תיקי עבודה על שם הזוכה ,ואשר החלה בהם
הפעלה מסחרית ,בציון ההספק של כל אחד מהם והתאריך שבו ניתן אישור
להפעלה המסחרית .הטופס שלפיו ייערך המסמך המרכז מצורף כנספח ז
להזמנה זו;

1.2

"אישור הפעלה מסחרית" ,לגבי כל מיתקן  -אישור בכתב מאת המחלק
למבקש החיבור ,הקובע כי התקיימו כל התנאים הנדרשים להפעלה מסחרית
של המיתקן (לפי סעיף (111ו) לאמות המידה להליך)

1.9

"מועד ההפעלה המסחרית" ,לגבי כל מיתקן  -המועד שבו נתן המחלק למבקש
החיבור אישור הפעלה מסחרית.

" 1.11המועד המחייב" – המועד המחייב יחול בתום  11חודשים מהמועד הקובע.
" 1.11המועד המחייב המרבי" – המועד האחרון להגשת אישור/י הפעלה מסחרית
לגבי ההספק שנקבע לזוכה ,כהגדרתו להלן ,אשר יחול בתום  11 11חודשים
מהמועד הקובע.
" 1.11סף הדירוג" –לגבי תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח ישראליות :דירוג
אשראי מקומי (דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק)  AA-לפחות אשר נקבע על
ידי חברת הדירוג "מעלות –

 ,"Standard & Poor'sאו דירוג  Aa3לפחות

אשר נקבע על ידי חברת הדירוג "מידרוג" בע"מ .לגבי תאגידים בנקאיים זרים
או חברות ביטוח זרות :דירוג אשראי (דירוג טווח ארוך או דירוג מנפיק)
בינלאומי של " "A-/A3לפחות אשר ניתן בידי  1מתוך  1חברות הדירוג
הבינלאומיות המובילות ( )S&P/Moodys/Fitchאו בעל דירוג " "A/A2לפחות
אשר ניתן בידי אחת מחברות דירוג אלו.

 .3לוח הזמנים להליך:
1.1

המועד האחרון לבקשת הבהרות :יום  11.11.11בשעה .11:11

1.1

מועד הגשת ההצעות :יום  19.11.11עד השעה .11:11

1.1

המועד הקובע (משוער).12.11.11 :
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 .1מסמכי ההליך:
להליך זה מצורפים ,כחלק בלתי נפרד הימנו ,המסמכים הבאים (הזמנה זו
והמסמכים המצורפים לה יכונו להלן "מסמכי ההליך"):
1.1

נספח א -

טופס פרטי המציע

1.1

נספח ב -

נוסח הצהרת המציע

1.1

נספח ג -

טופס הצעת המחיר

1.1

נספח ד-

נוסח תצהיר בדבר שמירה על דיני ההגבלים העסקיים ואי

1.1

נספח ה -

נוסח ערבות ההצעה

1.1

נספח ו -

נוסח ערבות ההקמה

1.1

נספח ז -

טופס המסמך המרכז

1.2

נספח ח -

טופס הודעת זכייה

1.9

נספח ט -

אמות המידה להליך ותעריפים חדשים שנקבעו לצורך

תאום הליך

ההליך
 1.11נספח י -

נוסח הסכם לרכישת חשמל (" ,)"PPAשיחתם בידי
המציעים הזוכים והמחלקים

 1.11נספח יא -

טופס בקשה לרישיון ייצור חשמל לזוכה המבקש להקים
מיתקן הטעון רישיון

 1.11נספח יב-

נספח רישוי לגבי מיתקן הטעון רישיון

 1.11נספח יג –

נוסח רישיון קבוע אשר יוענק לזוכה לגבי מיתקן הטעון
רישיון

 .5הוראות כלליות
1.1

ההספק המצרפי המוקצה בהליך הוא  11מגה-וואט .הרשות תהא רשאית ,לפי
שיקול דעתה ,להקטין את ההספק המוקצה או להגדילו עד לתקרה של כ111-
מגה-וואט ,וזאת בכל שלב משלבי ההליך עד למועד הקובע.

1.1

התעריף שייקבע בהליך יעמוד בתוקף לתקופה של  11שנים שתחילתן במועד
ההפעלה המסחרית של כל מיתקן (להלן" :תקופת התעריף") ,כשהוא צמוד,
לגבי כל זוכה ,בהתאם לנוסחת ההצמדה שביקש.

1.1

ככל שהרשות תקבל בעתיד החלטה ביחס להסדרות ולתעריפים שיחולו על
המיתקנים לאחר תקופת התעריף ,תגולם בהם ההנחה כי עלויות ההקמה,
התפעול והתחזוקה של המיתקן/ים שולמו במלואן במהלך תקופת התעריף.

1.1

במהלך תקופת התעריף לא ניתן יהיה לבצע שינויים בהספק המצרפי הנקוב
של המהפכים או בהספק המצרפי של המודולים המסונכרנים לרשת ,ללא
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אישור מראש ובכתב מהמחלק בכפוף לאמות מידה שייקבעו בהמשך .אם
במהלך תקופת התעריף יבוצע במיתקן באישור המחלק שינוי מהותי שיביא
להגדלה משמעותית של כמות האנרגיה המיוצרת בו מעבר להיקף המפורט
בהחלטת הרשות מספר  1מישיבה  111מיום  ,11.11.1111הרשות תבחן את
הצורך בקביעת תעריף לכמות אנרגיה עודפת זו" .שינוי מהותי" יחושב עבור
אנרגיה שתיוצר מעבר לכמות
לא יובא בחשבון מקדם הדגרדציה (
1.1

הקבועה בהחלטה ,כאשר לצורך חישוב
.)α

הרשות תיתן לכל זוכה הודעה על זכייתו לפי טופס הודעת הזכייה המצ"ב
כנספח ח להזמנה זו ,אשר תאפשר לו לפעול מול הגורמים הרלוונטיים בכל
הנדרש למימוש זכייתו .הרשות תעביר עותקים מהודעות הזכייה גם לחח"י
ולרשות מקרקעי ישראל .בהודעת הזכייה יצוינו ההספק המותקן הכולל שבו
זכה המציע (לעיל ולהלן" :ההספק שנקבע לזוכה" או "ההספק הקבוע
בהודעת הזכייה") ,והתעריף.

1.1

על כל זוכה לממש את ההספק שנקבע לו ולהביא להפעלה מסחרית של מיתקן
אחד או מספר מיתקנים ,בהספק שנקבע לו ,עד למועד המחייב המרבי.

1.1

ככל שיותקן במיתקן/ים הספק עודף מעבר להספק הקבוע בהודעת הזכייה,
הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום בגין כמות האנרגיה שתיוצר בהספק העודף.
כמות האנרגיה שבגינה לא ישולם התעריף תחושב כחלק היחסי של ההספק
העודף מתוך סך ההספק המותקן במיתקן/ים שהחל/ו בהפעלה מסחרית
בתאריך המאוחר ביותר מבין המיתקנים ,כפול סך האנרגיה המיוצרת
במיתקן/ים זה/אלו.

1.2

על זוכה שיבחר לממש את ההספק שנקבע לו ,או חלקו ,באמצעות מיתקן
בהספק של  1מגה-וואט או יותר ,חלה חובת רישוי.

1.9

על כל זוכה להגיש לאישור הרשות אישור/י הפעלה מסחרית ביחס להספק
המותקן שנקבע לו ,וזאת לא יאוחר מהמועד המחייב המרבי.

 1.11לאחר הכרזה על מציע כזוכה וקבלת הודעת הזכייה ,יהא המציע הזוכה (להלן
בסעיף זה" :הזוכה המקורי") רשאי להעביר את זכויותיו לפי הודעת הזכייה,
כולן או חלקן ,לאחר ,בכפוף להוראות אלה:
 1.11.1האחריות להקמה ולהפעלה מסחרית של המיתקן/נים שייצרו את
ההספק הקבוע בהודעת הזכייה חלה על הזוכה המקורי בלבד ואיננה
ניתנת להעברה עד לקבלת אישור הרשות על מימוש ההספק הקבוע
בהודעת הזכייה ,כמפורט בסעיף  16.2.2להלן.
 1.11.1מבקש ערבות ההקמה ,כהגדרתה להלן ,ייוותר הזוכה המקורי.
ערבות ההקמה לא תהא ניתנת להעברה לאחר או להחלפה.
מובהר כי כל ההוראות אשר יחולו על הזוכים בהליך ,יחולו אף על נעברים
כמפורט בסעיף  1.11זה ,ככל שיהיו.
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 1.11למען הסר ספק מובהר כי הרישיונות המותנים שהוענקו בהמשך לפרסום
הסדרות קודמות פקעו ,ולא נשמר בעבורם מקום ברשת .עם זאת ,מי
שרישיונותיו פקעו יוכל להגיש בקשות לעריכת סקרי היתכנות חדשים ,או
לחלופין להגיש בקשה לאשרור סקרי ההיתכנות שפקעו ,על פי הקבוע בהחלטת
הרשות מס'  1מישיבה  111מיום .11.9.1111
 .6תנאים מקדמיים להשתתפות בהליך:
1.1

המציע הוא תאגיד שהתאגד ורשום כדין (ואם הוא שותפות עליו להיות
שותפות רשומה) ואשר לא עומדים ותלויים כנגדו הליכי חדלות פירעון ,לרבות
פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים.

1.1

ההספק המבוקש בהצעה בודדת לא יעלה על ( 11חמישים) מגה-וואט (להלן:
"תקרת ההספק להצעה") .מובהר כי מציע רשאי להגיש יותר מהצעה אחת,
ובלבד שההספק המבוקש של כל אחת מההצעות לא יעלה על תקרת ההספק
להצעה והמחיר המוצע בכל אחת מההצעות לא יהיה זהה.

1.1

ערבות הצעה
1.1.1

להבטחת הצעתו על המציע לצרף ערבות אוטונומית ,בלתי מותנית
ובלתי הדירה ,מאת תאגיד בנקאי כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א ,1921-או מחברת ביטוח ישראלית המופיעה ב"רשימת
המבטחים בעלי רישיון לפעול בענף הביטוח למתן ערבויות"
המפורסמת בהוראות החשב הכללי במשרד האוצר (הודעה מספר
ה ,)1.1.1.1.או מתאגיד בנקאי זר או מחברת ביטוח זרה אשר
עומדים בסף הדירוג ,בנוסח המצורף כנספח ה להזמנה זו (להלן:
"ערבות ההצעה") .ערבות ההצעה תהא בסכום של  111ש"ח11 ,
דולר או  11יורו לכל קילו-וואט מוצע ,בלתי מוגבלת בתנאים,
לפירעון עם דרישה לשם הבטחת קיום ההצעה .ערבות ההצעה תהא
לפקודת רשות החשמל ,ותוקפה יהא עד ליום  .1.1.12לבקשת
הרשות ,המציע יאריך את ערבות ההצעה לפי הצורך כל עוד הצעתו
בתוקף.

1.1.1

לתשומת לב המציעים על פי פסיקת בתי המשפט ,מרבית הפגמים
בנוסח הערבות הינם פגמים מהותיים המובילים לפסילת ההצעה,
בלא אפשרות לתקנה; לפיכך על המציעים לוודא שערבות ההצעה
תהיה בנוסח הנדרש ,בלא תוספות או גריעות כלשהן.

1.1

אם המציע הוא ישות ישראלית ,עליו להיות בעל אישור תקף בהתאם להוראות
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1911-

 .7הבהרות
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1.1

להלן פרטי איש הקשר מטעם הרשות שעמו יש להתקשר בכל עניין הנוגע
להליך:
שם :גב' אסנת מרום
טלפון11-1111119 :
פקס11-1111111 :
כתובת דוא"לosnat@pua.gov.il :

1.1

על המציע לבדוק את מסמכי ההליך השונים ביסודיות .אם ימצא המציע אי
בהירויות ,סתירות או אי התאמות בין מסמכי ההליך השונים או בין הוראות
שונות מהוראותיהם ,או כל אי התאמה אחרת ,או יבקש להציע שינוי בהם,
עליו לפנות לרשות בהתאם לפרטי ההתקשרות המצויים בסעיף  7.1ולפרט את
האמור בכתב ,לא יאוחר מהמועד הקבוע בסעיף .3

1.1

מציע שלא יפנה כאמור יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל טענה בדבר אי
בהירויות ,סתירות או אי התאמות כאמור.

1.1

יודגש ,כי רק הבהרות או תשובות שיישלחו בכתב על ידי הרשות ,או על ידי מי
שהוסמך על ידה לצורך כך ,יחייבו את הרשות .הבהרות או תשובות כאמור
יישלחו לכל המציעים .הרשות ,לפי שיקול דעתה ,תפרסם את המענה לפניות
במסמך נפרד או במהדורה חדשה של מסמכי ההליך ,בסימון התיקונים
ב"עקוב אחר שינויים".

1.1

הרשות אינה חייבת לענות על כל השאלות והבקשות שייכללו בפניות או על
חלקים מהן ,לרבות אם סברה כי התשובה מובנת מאליה ,וזאת מבלי שתהא
עליה חובת הנמקה.

1.1

בהגשת פנייה לפי סעיף זה מסכים המציע לכך כי שאלות ובקשות שייכללו
בפנייתו יישלחו לכל המציעים ,בהתאם לשיקול דעת הרשות.

 .8הגשת ההצעות
2.1

כל מציע רשאי להגיש הצעת מחיר אחת או יותר ,בכפוף למגבלה הקבועה
בסעיף .6.1

2.1

הצעות המחיר יהיו תקפות לתקופה שלא תפחת מ 11-ימים מהמועד האחרון
להגשת הצעות הקבוע בסעיף  .8.8במהלך תקופה זו יהיו ההצעות בלתי
חוזרות ,ומציע לא יהא רשאי למשוך את הצעתו ,לשנותה או לבטלה.

2.1

בהגשת הצעתו מסכים המציע כי אם הוא ימשוך את הצעתו או יבטלה בניגוד
לאמור בסעיף  8.2הוא יהא חייב לרשות פיצויים מוסכמים ,ללא צורך
בהוכחת נזק ,בגובה ערבות ההצעה ,אשר הרשות רשאית לגבותם באמצעות
חילוט הערבות ,וכי גובה הפיצויים האמורים מבטא באופן סביר את הציפייה
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לנזקים אשר עלולים להיגרם לרשות כתוצאה מהסתלקותו של המציע
מהצעתו בהליך.
2.1

ככל שיהיה בכך צורך ,תהא הרשות רשאית לבקש מן המציעים להאריך את
תוקף הצעתם ואת ערבות ההצעה הנלווית לה .מציעים אשר יסרבו להארכה
כאמור ,תיפסל הצעתם אף אם היתה עדיפה ,והרשות תהא רשאית להמשיך
את ההליך בהתאם לצרכיה ,ולבחור מבין המציעים אשר הסכימו להארכה
כאמור.

2.1

הצעת המחיר תכלול מחיר מוצע באגורות לקוט"ש (עד שתי ספרות לאחר
הנקודה) עבור הספק מבוקש במגה-וואט מותקן ,וכן שיעורי הצמדה מבוקשים
לאחד או יותר משלושת המדדים הבאים :מדד המחירים לצרכן בישראל ,שער
הדולר ושער האירו ,כמפורט בטופס ההצעה .שיעורי ההצמדה המבוקשים לא
יהיו שליליים ,ויסתכמו לסך של  .111%הצעה אשר תכלול שיעורי הצמדה
אשר אינם עומדים בתנאים המפורטים ,או לא תכלול שיעורי הצמדה כלל ,לא
תיפסל ,וייוחס לה שיעור הצמדה מבוקש של  111%למדד המחירים לצרכן
בישראל .מובהר כי לאחר הגשת הצעתו ,המציע לא יוכל לשנות את שיעורי
ההצמדה המבוקשים.

2.1

ההצעות יוגשו בתוך מעטפה סגורה ,שעליה יצוין מספר ההליך ,ושיכללו את
המסמכים הבאים:
2.1.1

טופס פרטי המציע (לפי נספח א) ,הצהרת המציע (לפי נספח ב),
הצעת המחיר (לפי נספח ג) ותצהיר בדבר אי תיאום מחירים (לפי
נספח ד)  ,כשהם מלאים במקומות המתאימים ,וחתומים כנדרש.

2.1.1

ערבות הצעה (לפי נספח ה).

2.1.1

תעודת התאגדות ואישור מאת עורך דינו של המציע כי התאגיד
רשום כדין ולא תלויים ועומדים נגדו הליכי חדלות פרעון ,לרבות
פירוק ,הקפאת הליכים או כינוס נכסים ,וכן לגבי מורשה/י החתימה
במציע.

2.1.1

כל יתר מסמכי ההליך ,לרבות הנספחים המצורפים לפניה זו ולרבות
מסמכי הבהרות ,ככל שיפורסמו ,כאשר הם חתומים בכל עמוד בידי
מורשה/י החתימה במציע.

2.1

ככל שמציע מגיש יותר מהצעה אחת ,יוגשו כלל הצעותיו במעטפה אחת ,כאשר
לגבי כל אחת מההצעות תוגש הצעת מחיר נפרדת (לפי נספח ב) ,והן יסומנו
"הצעה " ,"1הצעה  ,"1וכיו"ב .במקרה כזה ,על המציע להגיש ערבות הצעה
התואמת את סך ההספק המבוקש של כל ההצעות במצטבר .יתר מסמכי
ההצעה ,כמפורט לעיל ,יוגשו בעותק אחד לכלל ההצעות.

2.2

את מעטפות ההצעה יש להפקיד בתיבת ההליך ,אשר במשרדי הרשות ברחוב
הסורג  1ירושלים בקומה  ,1בימים א-ה בין השעות  ,11:11 – 9:11ולא יאוחר
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מן המועד האחרון להגשת ההצעות הקבוע בסעיף  1.1יום  19.11.11בשעה
.11:11
2.9

מבלי לגרוע מכל הצהרה/מצג אחר הכלולים בהזמנה זו ,בעצם הגשת הצעתו
בהליך המציע מצהיר כלפי הרשות את ההצהרות המפורטות בהצהרת המציע
(נספח א).

 .9הסתייגות ממסמכי ההליך
9.1

מובהר כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי ההליך ,להוסיף עליהם ,למחוק
מהם ,להסתייג מן האמור בהם או להתנות עליהם בדרך כלשהי (כל אלה
ייקראו בסעיף זה להלן" :הסתייגות") .הרשות מדגישה כי בכל מקרה שבו
המציע סבור כי דרושה הבהרה כלשהי ביחס לתנאי ההליך ,עליו לפנות לרשות
במועד ובהתאם להוראות סעיף .7

9.1

אם למרות האמור בסעיף  ,9.1המציע שינה ,הוסיף ,מחק ,הסתייג או התנה על
מסמך ממסמכי ההליך בדרך כלשהי ,תהיה רשאית הרשות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפעול בהתאם לכל אחת מהאפשרויות הבאות:
9.1.1

להתעלם מן ההסתייגות ולחייב את המציע לעמוד בהצעתו כאילו
הוגשה ללא ההסתייגות ,ואם יסרב ,רשאית היא לחלט את ערבות
ההצעה.

9.1

9.1.1

לפסול את ההצעה ,כולה או חלקה.

9.1.1

לקבל כל החלטה אחרת שתמצא לנכון בנסיבות העניין.

המציע מצהיר כי ידוע לו שהרשות רשאית לקבל כל אחת מההחלטות
האמורות לעיל ,הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעות אחרות ,והוא מוותר
בזאת על כל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

 .11בדיקת ההצעות
 11.1הרשות תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,לאפשר למציע שהצעתו חסרה או פגומה,
לתקן ,להשלים או להבהיר את הצעתו ,אף לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי
הסף ,הכל לפי שיקול דעתה המלא של הרשות ,בדרך ובתנאים שתקבע בהתאם
להוראות כל דין.
 11.1מציע אשר נמנע מלמסור לרשות את המידע הדרוש או מסר מידע שאינו מדויק
 רשאית הרשות שלא לדון עוד בהצעתו או לפסלה ,ולחלט את ערבות הצעתו. 11.1המציע חייב לעדכן את הרשות בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול ,אם
יחול ,במידע שמסר לרשות בהצעתו ,בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו
ועד למועד הקובע ,ואם נקבע כזוכה  -עד למועד המחייב המרבי.
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 .11אופן בחירת המועמדים לזכייה ואופן קביעת התעריף
 11.1הקריטריון היחיד לבחירת ההצעות הזוכות הוא המחיר המוצע .מובהר כי
לשיעורי ההצמדה המבוקשים כאמור בסעיף  8.5לא תהא השפעה על דירוג
ההצעות.
 11.1כלל ההצעות אשר יתקבלו בהליך ידורגו מהצעת המחיר הנמוכה ביותר עד
הצעת המחיר הגבוהה ביותר.
 11.1מציעי ההצעות הנמוכות ביותר ,עד להספק אשר יוקצה להליך לפי שיקול דעת
הרשות ,יוכרזו כמועמדים לזכייה ,ואם יוכרזו כזוכים יהיו רשאים להקים
מיתקנים בהספק מותקן בהתאם לזכייתם ,שיחוברו לרשת בהתאם לאמות
המידה להליך ,כמפורט להלן.
 11.1הצעה לא תפוצל באופן שרק חלק מתוך ההצעה יוכרז כמועמד לזכייה .כפועל
יוצא מהאמור ,יתכן שההספק המוקצה בהליך יהא גבוה מ 11 -מגה-וואט ,או
גבוה מ 111-מגה-וואט.
 11.1התעריף ייקבע בשיטת "מחיר שני אחיד" (" ,)"clearing priceשלפיה התעריף
לכל ההצעות הזוכות יהיה אחיד ,ויעמוד על מחיר ההצעה הנמוכה ביותר אשר
לא זכתה (באגורות לקוט"ש).
 11.1אם הרשות לא בחרה באף אחת מההצעות ,היא תהיה רשאית לבטל את
ההליך ולפרסמו מחדש ,הן באותה מתכונת והן בשינויים שתראה לנכון ,הכל
לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .11אמדן
 11.1הגורם המקצועי ברשות קבע אמדן טרם פרסום הליך זה (להלן" :האמדן").
 11.1האומדן יופקד בתיבת ההליך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות.
 11.1הרשות תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפסול הצעות הגבוהות מהאומדן ,לפי
שיקול דעתה .במקרה כאמור ,יתכן שההספק המוקצה בהליך יפחת מ11 -
מגה-וואט.
 .13קיום משא ומתן או הליך תחרותי נוסף
 11.1בהליך זה נקבע אמדן .אם יתברר כי ההצעות הנמוכות מהאמדן משקפות
הספק מצטבר מותקן הנמוך מההספק המוקצה להליך ,רשאית הרשות ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,לקיים הליך תחרותי נוסף בין מציעים שהגישו הצעות
העולות על האומדן ,עד לתקרה אשר תקבע על ידי הרשות.
 11.1אם הרשות תחליט על קיום הליך תחרותי נוסף ( ,)Best & Finalלפי שיקול
דעתה הבלעדי ,תפנה הרשות אל המציעים אשר הצעותיהם יימצאו בטווח
אשר נקבע על ידי הרשות כאמור ,ותודיע להם כי הם רשאים להגיש ,בתוך
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מועד שייקבע ,הצעה סופית ומשופרת לעומת הצעתם הראשונה .מציע שלא
יגיש הצעה נוספת ,תחשב הצעתו הראשונה כהצעה סופית.
 .11המועד הקובע; מועמדות לזכייה
 11.1סמוך לאחר שתקבע הרשות את התעריף בהתאם לסעיף  ,11.5יפורסם
התעריף באתר הרשות .מועד משלוח הודעות למועמדים לזכייה יהא המועד
הקובע.
 11.1החל מהמועד הקובע ועד לתום תקופת התעריף לא יחול שינוי בתעריף אף אם
תבוטל לאחר מכן זכייתו של זוכה אחד או יותר בהליך.
 11.1מוקדם ככל האפשר לאחר החלטת הרשות בעניין ,תודיע הרשות בכתב
למציעים אשר נקבעו כמועמדים לזכייה בהתאם לסעיף  ,11.3על מועמדותם.
 11.1כתנאי להכרזה על מועמד לזכייה כזוכה ,ימסור המועמד לזכייה לרשות ,בתוך
 1ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה על מועמדותו לזכייה ,ערבות הקמה בסך
של  111ש"ח 21 ,דולר או  11יורו לכל קילו-וואט זוכה כערבות להקמת
המיתקן/ים (להלן" :ערבות ההקמה") .ערבות ההקמה תהא ערבות
אוטונומית מתאגיד בנקאי או מחברת ביטוח כאמור בסעיף  ,6.3בלתי מוגבלת
בתנאים ,לפירעון עם דרישה ,בקשר עם הקמת מיתקן/נים בהספק הקבוע
בהודעת הזכייה בהליך מס'  ,1בנוסח הקבוע בנספח ו .ערבות ההקמה תעמוד
בתוקפה לפחות עד למועד שיקבע בהודעה על מועמדות לזכייה ,אשר לא יפחת
מ 11 -ימים לאחר המועד המחייב המרבי.
 11.1מועמד לזכייה אשר לא ימסור לרשות ערבות הקמה תקינה ,לשביעות רצון
הרשות ,בתוך  1ימי עסקים ממועד ההודעה על מועמדותו לזכייה ,תיפסל
מועמדותו והרשות תהא רשאית לחלט את ערבות ההצעה שמסר.
 11.1הרשות תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את המועד להגשת
ערבות ההקמה ,וכן לנהל משא ומתן עם המועמדים לזכייה בקשר לפרטי
הצעתם ,לרבות בקשר עם ערבות ההקמה.
 .15הכרזה על הזוכים
 11.1בכפוף להעברת ערבות הקמה תקינה כמפורט בסעיף  14.4לשביעות רצון
הרשות ,תכריז הרשות על המועמד לזכייה כזוכה ,זולת אם החליטה הרשות
אחרת בנסיבות מיוחדות ומטעמים מיוחדים שיירשמו.
 11.1הרשות תיתן לכל זוכה הודעה על זכייתו לפי טופס הודעת הזכייה בנוסח
המצורף כנספח ח ,ותחזיר לזוכה את ערבות ההצעה.
 11.1בהודעת הזכייה יצוין התעריף שבו יירכש החשמל שייוצר מהמיתקן או
המיתקנים שהזוכה יקים בעקבות זכייתו ,על ידי המחלק באזור שבו יקים כל
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מיתקן ,במשך תקופת התעריף ,וכן שיעורי ההצמדה לתעריף זה כפי שביקש
הזוכה ונוסחת ההצמדה.
 11.1לאחר סיום הליכי בחירת הזוכים בהליך ,מציע שהצעתו נדחתה או נפסלה,
יקבל הודעה בכתב על כך והוא יהיה רשאי לבחור ,בהודעה בכתב שימסור
לרשות ,אם לקבל לידיו את ערבות ההצעה שהגיש במשרדי הרשות בכל מועד
לאחר קבלת ההודעה (בכפוף לתיאום מראש) ,או בדואר רשום שישלח על ידי
הרשות.
 .16הוראות הנוגעות לשלב שבין המועד הקובע למועד המחייב המרבי:
 11.1כללי
 11.1.1הזוכים בהליך יחויבו לממש את כלל הצעותיהם הזוכות.
 11.1.1במקרה של פסילת זכייה בכל שלב לאחר המועד הקובע ,לא תינתן
אפשרות למציע אחר לקבל את ההספק שהתפנה .כמו כן התעריף
שקבעה הרשות בהליך לא ישתנה.
 11.1.1אמות מידה תומכות מימון לא יחולו על מיתקנים אשר יוקמו
במסגרת ההליך.

 11.1אישור הפעלה מסחרית; עיכוב בהפעלה מסחרית ; המסמך המרכז
 11.1.1על כל זוכה להגיש לאישור הרשות אישור/י הפעלה מסחרית ביחס
להספק שנקבע לזוכה זה ,עד למועד המחייב ,ולכל המאוחר עד
למועד המחייב המרבי ,בכפוף לחילוט חלקי או מלא של ערבות
ההקמה ,כמפורט בסעיף 16.2.3
 11.1.1הרשות תבחן את האישור/ים האמורים ,ואם תמצא שהם עומדים
בכל התנאים הקבועים בהליך ,תודיע בכתב לזוכה על אישורם.
 11.1.1במקרה של איחור בהגשת אישור/י הפעלה מסחרית מעבר למועד
המחייב ,או ככל שאישור/י ההפעלה המסחרית מעיד/ים על הקמת
מיתקן/ים בעלי הספק מצטבר מותקן הנמוך מההספק שבו זכה
הזוכה ,תחולט ערבות ההקמה בשיעור של  1ש"ח או  1.111דולר או
 1.11יורו (בהתאם למטבע בו ניתנה הערבות) לכל יום איחור לכל
קילו וואט מתוך ההספק שבו זכה הזוכה אשר טרם הוגש אישור
הפעלה מסחרית בגינו ,עד לחילוט מלא של ערבות ההקמה בתום
המועד המחייב המרבי ,וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה של הרשות
בקשר עם איחור כאמור.
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 11.1.1בנוסף לאישור/י ההפעלה המסחרית ,על כל זוכה להגיש לרשות את
המסמך המרכז .ערבות ההקמה תוחזר לזוכה רק לאחר הגשת
המסמך המרכז ואישורו בכתב על ידי הרשות.
 11.1.1לא תתאפשר דחייה של המועדים להפעלה מסחרית של זוכה מכל
סיבה שהיא ,לרבות אך לא רק בשל ערעור על סקר היתכנות ,על תיק
חיבור או כל עיכוב אחר בתהליך החיבור של מיתקן לרשת ,מעבר
למועד המחייב או המועד המחייב המרבי ,למעט במקרה של החלטה
של הרשות להאריך אחד או יותר מהמועדים האמורים לכלל הזוכים
בהליך ,או לפי הגדרת "כוח עליון" שבאמת מידה  111בספר אמות
המידה שפרסמה הרשות.
 11.1.1לאחר המועד המחייב המרבי יפקעו זכויותיו של הזוכה לגבי הספק
שלא נכלל בהפעלה מסחרית עד למועד זה ,ולגבי התעריף בשל הספק
זה.
 11.1.1תיקי עבודה לחיבור אשר נפתחו ומיתקנים שחוברו לרשת ,אך לא
החלו בהפעלה מסחרית עד למועד המחייב המרבי ,יפקעו ללא תלות
בשלב ההקמה שבו מצוי המיתקן ,ולא יישמר להם מקום ברשת.
 11.1.2זוכה שיש ברשותו מיתקן/ים בשלבי הקמה שונים ,אשר טרם
הופעל/ו מסחרית עד למועד המחייב המרבי ,יהיה זכאי להגיש
הצעות בהליכים התחרותיים הבאים לקביעת תעריף .זוכה כאמור
יידרש להגיש הצעה ולעמוד מחדש בכל ההתחייבויות בהתאם להליך
שתפרסם הרשות ,לרבות לעניין עריכת סקר היתכנות ופתיחת תיק
עבודה לחיבור.
 11.1רישיונות
 11.1.1הרשות תעניק רישיון ייצור לזוכה אשר יקים מיתקן בהספק של 1
מגה-וואט או יותר קודם למועד המחייב המרבי ואשר עמד בתנאים
הקבועים בתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון
וחובות בעל רישיון) ,תשנ"ח ,1991-ובנספח הרישוי המצ"ב כנספח
יב .
 11.1.1השתתפות בהליך והקמת מיתקנים מכוחו אינם מותנים בקבלת
רישיון מותנה.
 11.1.1הרשות מבהירה כי לא יינתנו רישיונות מותנים לזוכים בהליך ,ללא
תלות בגודל המיתקנים שאותם יבקש הזוכה להקים.
 .17דיווח
הרשות תהא רשאית לדרוש דיווח עיתי מזוכה על סטאטוס הקמת
המיתקנים במסגרת הזכייה (היתרי בניה ,תיאום טכני או סקרי חיבור,
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ופרטים נוספים) וכן לפקח באופן מדגמי על מיתקנים המוקמים במסגרת
הזכייה.
 .18אחריות
 12.1מובהר כי כל ההוצאות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בהכנת הצעה וכל ההוצאות
האחרות ,מכל מין וסוג ,הקשורות להליך ,יהיו על חשבון המציע ,ללא כל קשר
לתוצאות ההליך.
 12.1הרשות לא תישא בכל אחריות לכל הוצאה או נזק ,מכל מין וסוג שהוא
שייגרמו למציע או למי מטעמו ,בקשר עם הצעתו בהליך ,ובפרט בשל אי קבלת
הצעתו.
 12.1המציע לא יהא זכאי לפיצוי כלשהו או להחזר הוצאות כלשהו בקשר
להשתתפותו בהליך .למען הסר כל ספק מובהר ,כי למציע לא תהיה כל זכות,
מכל מין וסוג ,לשיפוי ,לתשלום או להשתתפות מהרשות או מכל גורם מטעמה
(לרבות מי מעובדיה ,שלוחיה או נציגיה) על כל נזק או הוצאה ,מכל מין וסוג,
שיישא המציע או מי מטעמו בשל כל טעם או עילה ,בשל ההליך או בקשר עמו,
לרבות קיומו של ההליך ,הפסקתו ,עיכובו ,שינוי תנאיו או ביטולו.
 12.1מובהר כי הרשות רשאית לבטל את ההליך כולו או חלק ממנו וכן לשנותו
ולעדכנו ,לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ,והכל  -בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ,מבלי שתהא עליה חובת הנמקה ושימוע ,ומבלי שיהא עליה
לפצות או לשפות את המציע בגין כל הוצאה או נזק (ישירים או עקיפים) שנשא
בהם.
 .19עיון במסמכי ההליך
 19.1עיון בהצעות ובמסמכים שיצורפו להן ובמסמכים אחרים של ההליך ,ייעשה
תמורת תשלום של  1,111ש"ח ,אשר ישולם לרשות עם הגשת הבקשה לעיון
ואשר לא יוחזר ,וזאת בתוך  11ימים ממועד קבלת הודעת אי-זכייה או פסילה,
לפי העניין.
 19.1בהגשת הצעתו מסכים המציע ,כי לאחר החלטת הרשות תועמד הצעתו
במלואה ,על נספחיה ,לעיונם של יתר המציעים בהליך .אם קיימים בהצעה
חלקים אשר לדעת המציע יש להשאירם חסויים ,יצרף המציע להצעתו נספח
המפרט את החלקים שיש להשאירם חסויים ואת הנימוקים לסודיותם.
הרשות תחליט ,אם תידרש לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה ,האם לגלות את
ההצעה במלואה או בחלקה ולמציע לא תהיה כל טענה ,דרישה או תביעה כנגד
הרשות או מי מטעמה בקשר לכך.
 19.1עם זאת ,מסכים המציע ,כי במקרה שהרשות תהא סבורה ,לרבות בשל
התנגדות של מציע אחר ,כי קיים ספק כלשהו בשאלה האם לגלות מידע
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כאמור ,תהא הרשות רשאית להימנע מלגלות כל מידע כאמור ,כל עוד לא ניתן
צו בית משפט לפי פניית המעוניין בגילוי.
 19.1מובהר כי בשל אופיו המיוחד של ההליך ,אשר במסגרתו נקבע התעריף
בהתאם לכלל הכמות המוקצית ובהתבסס על ההצעה הבאה אשר לא זכתה,
הרשות תראה בתעריפים שהציעו הזוכים בהליך משום סוד מסחרי ,ולא
תתיר עיון בחלק זה של ההצעה והמסמכים.
 .21הודעות
 11.1כל מציע יציין בהצעתו את שמו של נציגו בכל הקשור להליך ,מספר הטלפון
והפקסימיליה שלו ,כתובת הדואר האלקטרוני שלו וכן את כתובתו לצורך
קבלת הודעות בכל הקשור להליך.
 11.1הודעות תשלחנה בדואר ,בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני .הודעה שנשלחה
בדואר תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך חמישה ימים מיום המשלוח .הודעה
שנשלחה בפקסימיליה תחשב כאילו נתקבלה ע"י הצד האחר שלמחרת תאריך
אישור משלוח ממוכן המאשר שההודעה הגיעה ליעדה באורח תקין ובכפוף
לכך שקבלתה אומתה בטלפון .הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כאילו
הגיעה ליעדה רק לאחר קבלת דואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) המאשר
את קבלת ההודעה.
 .21הוראות כלליות
 11.1כל ההוצאות להכנת ההצעה תהיינה על חשבון המציע בלבד.
 11.1אי מילוי אחת או יותר מההוראות בהליך זה עלול לגרום לפסילת ההצעה,
זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת
של הרשות.
 11.1הרשות רשאית בכל עת ,לפי שיקול דעתה ,לתקן או לשנות את מסמכי ההליך,
ובלבד שתודיע על כך בכתב לכל המציעים ,והמציעים יערכו את הצעותיהם ,או
יתקנו את הצעותיהם ,בהתבסס על תיקונים או שינויים כאמור.
 11.1הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה בהליך זה נתונה אך ורק לבית
המשפט המוסמך בירושלים ,בהתאם לסמכות העניינית.
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