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   11/2020' מכרז פומבי מס                                                        

  מועצהה לקבלת הצעות לרכישת חשמל מיצרנים פרטיים עבור

  עין קניא מקומיתה

  

 פרטיים מיצרנים מחיר הצעות לקבלת בזאת מזמינה" ) המועצה: "להלן, (קניא עין המקומית המועצה  .1
 מעת ומתפרסמים מתעדכנים, שנקבעים כפי הרשמיים החשמל לתעריפי בהשוואה מוזל במחיר חשמל לרכישת

 מעוניינת המועצה. במכרז  להשתתפות הסף בתנאי והעומדים, חשמל -ציבוריים לשירותים הרשות  ידי על לעת
  .החשמל תעריף על בהנחה, ידה על הנצרך החשמל לרכישת בהסכם להתקשר

 המוקדמים התנאים בכל יעמוד ואשר המכרז מסמכי את רכש אשר מציע למכרז הצעה להגיש רשאי  .2
  : עיקרם אשר המכרז במסמכי המפורטים

  .פירעון חדילת או/ו פירוק בהליכי מצוי אינו והוא בישראל כדין הרשום תאגיד הינו המציע

  .וואט מגה 30 של בהיקף חשמל לייצור מותנה או/ו קבוע רישיון בעל הינו המציע

 המועצה של האינטרנט באתר, 2020 במאי 27: מיום החל המכרז במסמכי לעיין ניתן  .3

 המועצה במשרדי, תשלום ללא, דורש לכל לעיון זמינים יהיו זה ממועד החל כן כמו  einknia.com:בכתובת

 או:   gizbar@einknia.com במייל עזאם רולאן ח"רו   המועצה  גזברית  עם לתיאום בכפוף קניא עין המקומית
  .04-6981350 בטלפון

 לא אשר, מ"מע כולל) שקלים אלף( ₪ 1000 של סך תמורת המכרז את ירכוש הצעה להגיש המעוניין מציע  .4
  .050-5746905 -בנייד המכרז לרכישת פרטים. לרוכש מקרה בכל יוחזרו

 03/06/2020: מיום יאוחר לא וזאת, בלבד בכתב תתקבלנה,  המכרז למסמכי בנוגע והבהרות שאלות  .5
  .המכרז במסמכי כמפורט: ל"דוא באמצעות, בלבד בכתב  12.00 בשעה

  .13.00 בשעה    07.06.2020המציע ישלשל את הצעתו לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום   .6

  .תתקבל לא במועד תוגש לא אשר הצעה  .7

  . שהיא הצעה כל או ביותר הזולה ההצעה את לקבל מתחייבת המועצה אין  .8

  . ההליך את לבטל רשאית המועצה כן כמו

  .המכרז בחוברת מפורטים המכרז תנאי יתר

  בכבוד רב,      

  ואיל מוגרבי                             

  עין קניאהמועצה המקומית ראש    
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  עין קניאמיצרנים פרטיים עבור המועצה המקומית (בתעריף מוזל), רכישת חשמל ל מכרז

  
  

 :מהות ההתקשרות .1

 

, כמפורט במסמכי הליך זה על נספחיו. מעוניינת להתקשר בהסכם לרכישת חשמל מיצרנים פרטייםהמקומית עין קניא המועצה 
יח"פ") לספק למועצה באופן רציף ומלא, את כל -במהלך תקופת ההסכם יתחייב המציע, יצרן החשמל הפרטי (להלן: "המציע

 הספק החשמל שנדרש למועצה. 

 : תנאי סף -תנאים להשתתפות בהליך  .2

  

 המפורטים להלן: המצטבריםעתם במכרז, בתנאים רשאים להגיש הצעות במכרז, רק מציעים העומדים במועד הגשת הצ

 המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל ואינו מצוי בהליכי פירוק ו/או חדלות פירעון. 2.1

 . 1999-) לחוק החברות התשנ"ט 6(44החברה המציעה אינה מפרת חוק בהתאם לסעיף  2.2

 . 1976 –התשל"ו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, ניהול פנקסי חשבונות ורשומות  2.3

 ואישור על ניהול פנקס חשבונות. אישור ניכוי מס 2.4

ו/או מותנה (להלן "היצרן") והוא מחזיק ברישיון קבוע  2005 –הינו יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל תשס"ה  המציע 2.5
סית כהגדרתה באימות ח, ואשר הגיע לסגירה פיננובאמצעות תחנת הכ מגוואט 30 -יקף ייצור שלא יפחת מלייצור חשמל בה

 חשמל. –המידה המפורסמת על ידי הרשות לשירותים ציבוריים 

 .1987 –לא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז המשתתף  2.6

והבטחת תנאים  לא הורשע, בין הוא עצמו ובין מי ממנהליו בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדיןהמשתתף  2.7
 .1991-הוגנים), התשנ"א

למען הסר ספק יצוין כי  . כולל מע"מ)  ₪ (אלף ₪ 1000תמורת המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת דמי ההשתתפות  2.8
הדרישות המנויות בתנאי הסף ויתר הדרישות המופיעות במכרז זה צריכות להתקיים ביחס למציע עצמו, אלא אם כן הוגדר 

 אחרת במפורש במסמכי המכרז. 
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 :משתתףההצהרות  .3

  

בהתאם למכרז  וא המידע הנדרשקיבל את מל משתתףכמוהם כהצהרה ואישור כי ה מכרזוהשתתפותו ב משתתףהגשת הצעתו של ה
  .והסכים להם בהתאם להצעתו והתנאים נשוא המכרז, הנתוניםו, את כל מהותאת , בחן זה

כי ו, הליךנשוא ה ההתקשרות הדרושות לביצוע, היכולות המקצועיותוהרישיונות הנדרשים, הידיעות  המשתתף מצהיר כי בידיו כל
  .הליךדלעיל, הכל כמפורט במסמכי ההוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים 

ו/או ההסכם על נספחיו  מכרזמפרטי ה כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם 
  .משתתףהגשת הצעת ה , לא תתקבל לאחרמכרזו/או דבר שאינו מופיע במסמכי ה

  

  :עין קניאלרכישת חשמל מיצרנים פרטיים עבור המועצה המקומית  מכרז .4
  

  גבע ופסגה.  ,שפל :"בלמשעל ידו  המוצע הייצור מרכיבאת אחוז ההנחה  המשתתף יציע הכספית ההצעה במסגרת 4.1
  

 יעמוד בתוקפו לכל תקופת ההסכם.  המשתתף ידי על שיוצע ההנחה אחוז כי יובהר ,ספק הסר למען 4.2

  

שתי ספרות  עדלכתוב בבירור את גודל ההנחה באחוזים ובמספרים, ואם היא תינתן בשבר עשרוני הוא יהיה  ציעמעל החובה  4.3
 לאחר הנקודה.  

  
שיעור ו/או במקרה בו    שבנספח א 1בטבלה המציע לא ירשום את שיעור ההנחה בכל אחת מהעמודות מודגש בזאת כי במידה ו 4.4

מציע המעוניין להציע הנחה משתנה בעונות השנה  הוא עשוי להיפסל על הסף. הליך -ההנחה הנ"ל לא יהיה ברור וחד משמעי
 .שבנספח א 2ימלא את טבלה מס 

המציע יגיש טיוטת הסכם התקשרות בינו לבין המועצה הכוללת בתוכה את מרכיבי ההנחה ואת התנאים הנוספים האמורים  4.5
הסעיפים לגבי ההסכם למעט נהל המועצה מו"מ עם המציע לאחר בחירת מציע זוכה ת.  אין צורך בחוזים חתומיםבהסכם זה. 
  בפרט.  8.4האמורים בהסכם זה ובסעיף  המסחריים

  

 תנאים בהסכם ההתקשרות: .5

למועצה אופציה להאריך את ההסכם לפי שיקול דעתה הבלעדי. במידה  ןשנים, לאחר מכן תינת 3ההסכם יהיה לתקופה של  5.1
באותם תנאים . בכל מקרה  שנים נוספות 2 –, הוא יוארך לתקופה שלא תפחת מ דעתה של המועצה וההסכם יוארך לשיקול

 . יום טרם סיום תקופת ההסכם אם ברצונה להאריך את ההסכם או לסיימו  90המועצה מחויבת על הודעה מראש של 

בצריכת  טבעייתאפשר למועצה גידול  תקופת ההסכםבמהלך כמו כן  , המועצהמוני  \ההנחה תחול על כל צרכנימובהר כי  5.2
 בהתאם לצרכיה.  החשמל

  תחילת אספקת החשמל למועצה תחל בהקדם האפשרי מרגע חתימת ההסכם וכפוף לתקנות רשות החשמל.  5.3
בבדיקת  ישוקללאת מועד תחילת אספקת החשמל בהתאם ליכולתו, אך נתון זה  מחויב לרשוםמובהר בזאת כי כל מציע 

 ההצעה הזוכה ויש לו השפעה ניכרת. 
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למועצה מטעמי רגולציה אין אפשרות להעמיד ערבות בתור בטוחה לתשלומי החשמל, אך ניתן יהיה להציע מנגנונים אחרים  5.4
או להציע מנגנונים אחרים אשר ידונו  ה' המציע רשאי להשתמש במנגנונים ערבות המוצעים בנספח .  להבטחת התשלומים

 משא ומתן. במהלך

  יובהר כי הסעיפים לעיל יהיו חלק בהסכם ההתקשרות מול המועצה, מציע אשר לא יוכל לעמוד בהם ייפסל.

  

 אישורים ומסמכים להגשת ההליך: .6

  

  כמפורט להלן  יצרף להצעתו אישורים ומסמכים בתוקף מציעה

  

פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) -אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על 6.1
 .1נספח ב. 1976-תשל"ו

  

  .אישור תקף על ניכוי מס במקור ואישור על היות המשתתף עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף 6.2

 .2נספח ב

ו/או מותנה (להלן "היצרן") והוא מחזיק ברישיון קבוע  2005 –יצרן פרטי כהגדרתו בתקנות משק החשמל תשס"ה  אישור 6.3
 .3נספח במגוואט.  30 -לייצור חשמל בהיקף ייצור שלא יפחת מ

 

. 1999-) לחוק החברות התשנ"ט 6(44נסח עדכני מאת רשות התאגידים להוכחה כי החברה אינה מפרת חוק בהתאם לסעיף  6.4
 .4נספח ב

  

 א.נספח מסמך בו רשומים שיעורי ההנחות של המציע על מחיר חח"י במשב"ים פסגה, גבע ושפל.   6.5

 

לבין המועצה הכוללת בתוכה את מרכיבי ההנחה ואת התנאים הנוספים האמורים בהסכם  בין המציעטיוטת הסכם התקשרות  6.6
  זה.
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 :מנהלי ההליךיועצים ו .7

  

 תא ולנהל מכרז, לייעץ למזמינהה מסמכי את להכין נבחרה") מירם: "להלן( מ"בע חשמל תשתיות מירם חברת .7.1

 .עין קניא המקומית המועצה עבור פרטיים מיצרנים המכרז לקבלת הצעות

 המציע של החשמל חשבונות ניתוח עולבצתלווה את הצדדים במשך השנה הראשונה להתקשרות בין היתר  מירם  .7.2
 .ההתקשרות לאחר מועצהל שיופקו

 המועצה  בין ההתקשרות וחוזה ההליך את ולבצע ,ורגולטורי מסחרי, כלכלי יעוץ למועצה לספק מונתה מירם .7.3
 .בהליך לזוכה

  .מכרזב זוכהה מול ההתקשרות תנאי על מסחרי מ"מו תנהל מירם .7.4

  

 :הוראות כלליות  .8

  

   שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכיאי הגשת הצעה ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל     8.1

  ההליך ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי או תוספת בגוף ההליך ובין באמצעות       
 מכתב נלווה או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפי שיקול דעת מנהלי ההליך, לפסילת ההצעה.   

 

משפטית נפרדת,  שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו אישיות  ציעמ   8.2
במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של 

 המשתתף.

  
ש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המשתתף (בעלים ו/או בעל מניות משתתף שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגי 8.3

 .מכרזו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו ל

  
מסחריים כגון: מועד תחילת ההתקשרות, שווי התמורה בגין ההנחות, אחוזי רת המציע הזוכה ייבחנו הפרמטרים בשלב בחי 8.4

 , אפשרות לגידול בצריכת החשמל.  חריגות תשלום על,זמינות , הספק מקסימלי 

  
מנהלי ההליך רשאים לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות בהתאם לשיקול דעתם  8.5

  הבלעדי ולשם שביעות רצונם, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה.

  
או  מתםיוכלו, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי ההליך, ביוזמנהלי ההליך  8.6

בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ויובאו בכתב לידיעתם של 
 כל משתתפי ההליך באימייל.

 

ידי מורשי החתימה של התאגיד בצירוף חותמת -ת מאוגדת (תאגיד משפטי) תיחתם עלידי ישות משפטי-הצעה המוגשת על 8.7
התאגיד בה נמנים שמם התאגיד, מספרו הרשום וכתובתו. ההצעה תכלול פרטים בדבר שמם המלא ומספר תעודות הזהות 

מים והעובדה כי של מורשי החתימה מטעם התאגיד וכתובתם, וכן אישור עורך דין של התאגיד המאשר את זהות החות
 חתימתם מחייבת את התאגיד.
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 .צעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבלה 8.8

 

 הודעה על כך בכתב באמצעות דוא"ל. יעת ההצעה הזוכה במכרז, תימסר לזוכהקב  8.9

 

 מול המציע שיקבע כזוכה בהליך ינוהל מו"מ לגבי ההסכם אותו צירף המציע, למעט על התנאים המסחריים.  8.10

  מובהר בזאת  כי המועצה אינה מחויבת להתקשר עם המציע הזוכה ובמידה שכשל המו"מ לגבי ההסכם, רשאית המועצה        
  לפנות למציע הבא , שהציע את התנאים המסחריים הטובים ביותר ולנהל מולו מו"מ לגבי הסכם ההתקשרות וכן הלאה.  
    

 

  

 הליכים משפטיים  9

  

  מובהר ומודגש בזאת כי משתתף אשר הוכרז כזוכה, לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי              

                ההליך בגין כל עיכוב ו/או הפסקה לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו. המועצה, או כלפי מנהלי              

 

 אופן הגשת ההצעה:   .10

המועצה משרדי תיבת המכרזים באו באמצעות שליח במסירה ידנית בלבד ל המציע יגיש הצעתו למכרז במסירה אישית  .א
המועד האחרון להגשת , (להלן: "13.00 בשעה    07.06.2020 מיום :(ולא בדואר או בפקס), עד לא יאוחר  עין קניאהמקומית 
 .ההצעות")

שמוסמך לכך  או -ידי המציע כשהם חתומים על או ,את ההצעה ואת כל המסמכים הנלווים אליה המפורטים במכרז זה  .ב

 .במעטפה אחת . המעטפה תישא את שם המכרז בלבד ומעבר לכך לא תישא כל פרט מזהה אחר שלהגימטעמו יש 

מצאו בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות. הצעה שיבכל מקרה ישתתפו במכרז רק הצעות כי, מובהר בזאת    .ג

 .חרון להגשת הצעות לא תתקבל ולא תובא לדיון אשר לא תימצא בתיבת המכרזים עד למועד הא
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 : הנספחים     .11

 

  ההזמנה ומהסכם  ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווים בזאת, ורפיםמצוה להלן המתוארים הנספחים                

  , לחתום על גבי כל אחד ואחד מהם בראשי תיבות, בחתימה מלאה ובאישור עו"ד השלימם, יש לההתקשרות                

 בהליך זה: משתתףבמקומות המיועדים לכך, ולהגישם כחלק מהצעת ה                

 

  .מחיר חח"י במשב"ים פסגה, גבע ושפלתעריף הייצור של הצעת שיעורי ההנחות של היח"פ על   - א' נספח  -

  של היח"פ המשתתף בהליך. אישורים ומסמכים בתוקף  - ב' נספח    -

  . 2019לשנת  עין קניאנתוני צריכת החשמל של המועצה המקומית   - ג' נספח    -

  צה הכוללת בתוכה את מרכיבי ההנחהטיוטת הסכם התקשרות בינו לבין המוע  - ד' נספח    -

  .המוצעיםואת התנאים הנוספים                           

  .מנגנוני ערבות לתשלום עבור עלות החשמל     - ה' נספח    -

  

  

  

________________________  

  ראש מועצה מקומית  עין קניא
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   נספח א'

  

מחיר חח"י במשב"ים פסגה, תעריף הייצור של על  המציעהצעת שיעורי ההנחות של 
  .גבע ושפל

  

   1טבלה 

  שפל  גבע  פסגה  

  על רכיב היצור הנחהשיעור 

  

      

  

  

  :2טבלה 

  

  קיץ  מעבר  חורף  

      בפסגה גה על רכיב היצור הנחהשיעור 

        בגבע על רכיב היצור הנחהשיעור 

        בשפל על רכיב היצור הנחהשיעור 

  

  

  

  

________________________  

  חתימה וחותמת של המציע     
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   נספח ב'

  

  

  של היח"פ המשתתף בהליך אישורים ומסמכים בתוקף
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   נספח ג'

  

  :2019לשנת  עין קניאשמל של המועצה המקומית נתוני צריכת הח
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  נספח ד        

  

  טיוטת הסכם התקשרות
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  הנספח 

  נייר מכתבים של המועצה][

  2020 מאי 27

  לכבוד

  זוכה המכרז למכירת חשמל למועצה מקומית עין קניה 

  למכירת חשמל מיום ______________הנדון: הסכם 

  

בהמשך להסכם בנדון הרינו לאשר ולהתחייב, בשמה של המועצה המקומית עין קניה להלן: ("עין קניה"), כי התשלומים 
בהם חבה עין קניה בגין החשמל שהיא צרכה בהתאם להוראות ההסכם יהיו בעדיפות על פני כל חוב אחר של עין קניה, 

עובדים, ובהתאם, עין קניה תשלם את התשלומים בהם היא חבה בהתאם להסכם בעדיפות קודם למעט חוב בגין שכר 
  לביצוע על תשלום אחר בו היא חבה, למעט שכר עבודה לעובדים.

  

  

  בכבוד רב,                  

  

  מועצה מקומית עין קניה                

  נחתם ע"י                 

                    

  .__________ז.ת___________                   

  

  .__________ז.ת___________                             

  

  ___________ ת.ז.__________

  

  

אני הח"מ _____________ עו"ד, היועמ"ש של מועצה מקומית עין קניה, מאשר בזאת כי כתב התחייבות זה נחתם על ידי 
בשם עין קניה, וכי ה"ה ______________ , ___________________ ו__________________ , המוסמכים לחתום 

  ההתחייבות בכתב התחייבות זה תקפה ומחייבת את מועצה מקומית עין קניה.

  

                  _____________________  

  חתימת עו"ד + חותמת                   

  


