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 מכרז מס' 03/2021
 להקמת ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית

 1הבהרה מספר 
 

סעיף  מספר 
 במפרט

עמוד מס' 
 במפרט

 תשובת המזמין תאור השאלה 
 

האם מדובר רק בהתקנה כאשר    .1
הבעלות על המערכות היא של 
המועצה, ואתם מקבלים את 

 התקבול לחח"י. 
  

את  םמקי הקבלןזה איננו המצב שבו 
עבור  םומשל ההמערכות על חשבונ

 ?שכירות הגג

מדובר על עבודות 
 קבלניות בלבד.

2. 2.3  ,
17.3.2  ,
17.3.3 

+  27עמוד 
 31עמוד 

לבצע הגדלת באתרים הבאים יש 
חיבור במידה ומבצעים מערכת 

בהספק כמצוין בטבלה לאתרים 
 הבאים :

גני ילדים שאכול טאהא  -
 חוסין

 גני ילדים אשכול אלדוהראת -
 אולם הספורט ערערה  -

מי יבצע את ההגדלה? האם ההגדלה 
הזאת והאגרות כלולות במחיר ל 

KWP   ? 

אין צורך בהגדלת 
חיבורים, במידה 
לפי ויהיה צורך עלות 

 תאי המכרז.

3. 2.2,4.7  ,
2.3 18.11 

 31עמוד 
 37עמוד 

בסיור הקבלנים נאמר שמזמין יש 
אישורי כניסה למכסה לגבי כול 

האתרים , אנא הבהירו ? האם ניתן 
לקבל את העתקי האישורים? האם 
גודל המכסה באישורים תואם את 
 הספק המערכות המפורט במכרז? 

 מה התוקף של אישורים אלו? 

בוצע רישום מבנים 
ע"פ הגודל המתאים, 
ממתינים לביקור של 

 בודק חח"י.

נא להבהיר את תוקף אישורי  32עמוד  4.9 .4
 הכניסה למכסה שברשות המזמין

 לעיל. 3ראה תשובה 

5. 3.7 
18 

 4עמוד 
 17עמוד 

כתוב שההצעה כוללת  3.7בסעיף 
 שנת תחזוקה אחת !

 5כתוב שההצעה כוללת  18בסעיף 
 חזוקה שנות ת

 אנא הבהירו מה הנכון ? 

שנות תחזוקה  5
כלולות במחיר 

 ההקמה.

6. 3.8 , 
 ד ,18 

22.2 , 
 ד' 

10.1 
טופס 
הצעת 

 המחיר 

 31עמוד 
  17עמוד 
  41עמוד 
  55עמוד 

 
 111עמוד 

בחלק מסעיפים אלו ציינתם 
שהתמורה על כול שנת תחזוקה היא 

לקילוואט ובחלק מהסעיפים ₪  75
 .לקילוואט ₪  80

₪  80בטופס ההצעה אתם מציינים 
לקילוואט ושומרים לעצמכם את 

הזכות שלא הזמין אצל הקבלן את 
לקילוואט ₪  80התחזוקה ואז לפי 

 ₪ . 400לנקות מסכום ההצעה 
 אנא הבהירו .

שנות תחזוקה  5
כלולים בעלות 

שנים  5ההקמה, לאחר 
קיימת אופציה 

למועצה להזמין 
 75תחזוקה בעלות של 

 KWלכל ₪ 

שנים הראשונות הקבלן  5מצוין שב  77עמוד   10.1 .7
מעלות הכוללת של  1%יהיה זכאי ל 

 סעיף זה מבוטל
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בטופס הצעת המחיר  –הפרויקט 
שנות  5כתוב שההצעה כוללת 

 אנא התייחסותכם . –תחזוקה 
8 18 

 
 

טופס 
הצעת 
 מחיר 

 
 

3.7,3.10 

 17עמוד 
 
 

 111עמוד 
 
 
 
 
4 

מ"א סולם  140מצוין שהמחיר כולל 
מ'  30יח' מזגנים , הנחת  50,הזזת 

  ACכבל 
בטופס הצעת המחיר אתם מפרטים 

את המחירים שהקבלן יקבל עבור 
עבור הזזת ₪ ,  300 –מ"א סולם 

לכול מזגן , ועבור ₪  700מזגנים 
 למטר .₪  80איטום 

מצוין שהמחיר כולל סולמות , 
 כלובים והכנת הגג להתקנה

 אנא הבהירו מה נכון ? 

המחיר המפורט 
בהצעת המחיר למעבר 

לכמות הכלולה 
 במחיר.

9 17.3.4  ,
17.3.3 , 

19 

3.11 

 37עמוד 
 

 17עמוד 

 4עמוד 

בחלק מהסעיפים האלה אתם 
מפרטים שעבור עבודות נוספות 

 15%, באחרים  10%התמורה תהיה 
 מה הנכון ?  - 20%ובסעיף אחר 

 

 15%-מחירון דקל 

למציע ניסיון מוכח בתכנון, ניהול    10
,קבלן  PVוהקמה של מערכות 

חשמל רשום בפנקס רשם 
 160הקבלנים , בתחום החשמל 

 אנא התייחסותכם . סיווג "א" ,

יש לציין כי בעלי החברה הינם 
מהנדסי חשמל עם ניסיון של 

שנה , וניסיון רב  20יותר מ 
 בתחום.

ע"פ חוק המכרזים 
ברשויות מקומיות 
חייב רישיון קבלן 

 רשום

טופס הצעת מחיר עמוד    11
רשמתם " המחיר כולל   ,111

 SOLAREDGEממיר 
 אופטיימיזר או ש"ע מאושר."

נא לשלוח תשובה ברורה ו/או 
לחילופין רשימה סגורה מה הם 

הממירים והאופטימייזרים שהם 
 ש"ע מאושרים לדעתכם

באחריות המציע 
להציע 

SOLAREDGE  או
 ש"ע.

הגדלת חיבורי חשמל וכל    12
ההוצאות הכרוכות לחברת חשמל 

מה שצריך  , וביצוע ואגרות , וכל
לצורך הגדלה על חשבון 

 או הקבלן? לא ברור. המעוצה

ע"ח המועצה במידת 
 הצורך

בסיור קבלנים הודגש כי עבודות    13
חריגות יתומחרו לפי מחירון דקל 

אולם במכרז רשום ,  15%פחות 
עפ"י מחירון   3.11סעיף  4בדף 

 .%20   דקל פחות

 לעיל 9ראה תשובה 

ב נרשם 18סעיף  17עמוד    14
שהמחיר כולל סולמות / הזזות 
וכד' על אף שבמקומות אחרים 

 ראה תשובות לעיל
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הוזכר שמדובר בתוספת 
 . 15%פחות  שתתומחר לפי דקל

במקומות שונים במסמכי    15
הוזכר נושא שנות   המכרז

כאלה שכלולות במחיר התחזוקה 
ובמקומות אחרים לא כלולות 

ויסוכמו בנפרד , נא להסביר אם 
 הן כלולות או לא ובאיזה מחיר .

 ראה תשובות לעיל.

 
 
 

 
 

 . המכרז ממסמכיד נפר בלתי חלק מהווה זה מסמך

 .המכרז ממסמכי כחלק חתום זה מסמך לצרף יש

 .בהצלחה

 ,בברכה 
 

 יונס מודר 
 המועצה ראש 


