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 PVלייצור חשמל בטכנולוגיית 

 1מסמך הבהרות מספר 
 

( מתכבדים בזה להעביר לעיונכם שאלות החברה –החברה הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ )להלן 
 הבהרה ותשובות החברה לשאלות אלה.

 
 שאלות הבהרה .א

 התשובה השאלה מס'

חברתנו הוקמה לקראת סוף  – 5.4.1סעיף  1
ואת כל המערכות שלנו הקמנו במהלך  2017
. יש לנו בקנה פרויקטים סגורים 2018

 0.5)הסכמים חתומים לביצוע( של למעלה מ
 200מגה וואט, מתוכם סיימנו התקנה של כ

קוו"ט, ומתוכם כבר עברו החלפת מונים )קרי 
 קוו"ט. 100חוברו לחח"י( קצת יותר מ -

 .5.4.1אין שינוי בהוראות סעיף 
 

ניתן להראות מבלי למעט מהאמור מובהר, כי 
הסכמים חתומים עם חברות ולקוחות להוכחת 

 צבר העבודות.

נבקש בחינתכם מחדש את  - 5.4.2סעיף  2
 רישום בפנקס הקבלנים.הדרישה בדבר 

 הבקשה מתקבלת.
 יימחק. 5.4.2סעיף 

יתרון משתתף שהינו קבלן רשום יינתן לו 
 נקודות סה"כ(. 10באמצעות ניקוד האיכות )עד 

מהי מטרת הערבות? כלומר  - 5.5סעיף  3
מטרתה ברורה במובן של הרצון להיות 

מסוגלים לשפות לקוחות בכל מקרה של 
הפרה או משהו בסגנון, אבל באיזה אופן היא 

אמורה לעבוד? מה המשמעות של תוקפה? 
היא מרגישה מעט אגרסיבית במיוחד 

כשמדובר במערכות קטנות. ממליץ לשקול 
לצמצמה ולהגדיר מקרים מאד ספציפיים 

 )ויחסית קיצוניים( בהן היא תחולט.

 

מטרת הערבות מוגדרת מפורשות במסמכי 
טיח קיום התחייבויותיו של בלה –ההליך והיא 

המשתתף על פי תנאי ההליך )ובעיקר, להבטיח 
 כי משתתף לא יחזור בו מהצעתו(.

 
 נדחית. –להפחתת סכום הערבות הבקשה 

 
ניין ערבות ההליך להוראות הנכם מופנים בע

 לקול קורא. 5.5.2סעיף 

 -אחריות  - -בהסכם ההתקשרות עם הלקוח  4
במקום אחד מצוין כי כתב האחריות צריך 

שנים, ואילו אחריות על  10להיות ללפחות 
חודשים. תוכל לציין  12טיב העבודות מציין 

 בכל אחד מסוגי האחריות?מה אתה רואה 

 

חודשים  12שנים על המערכות אחרי  10אחריות 
 תקופת בדק על ביצוע העבודות.

 
בנוסף לשאלות ההבהרה לעיל ולמענה החברה מבקשת  –מטעם החברה  ותיזומ ותהבהר .ב

 כדלקמן:החברה להבהיר 



 

 

 

 במסגרת הפרויקט ובשים לב לנסיבותיה הייחודיות של העיר אילת תאפשר החברה (1
מכולה אחת בתים להתקנה או תכולת  8עד  6לנכללים במאגר לצבור מספר עבודות )

של פנלים סולאריים(, כך שקבלנים הנכללים במאגר לא יחויבו לבצע התקנת מערכות 
 בכל פעם על גג בית אחד בלבד.   

על המציע יהיה להביא אישור של יועץ בטיחות למתקן אין צורך יהיה  –יועץ בטיחות  (2
יש צורך להוכיח כי לבעלי המקצוע  להעסיק יועץ, אותו הדבר לגבי קונסטרוקטור.

 הניסיון הנדרש בהתאם למסמכי הקול קורא.

ויעודכן בהתאם לאחר שנה בהתאם  חודשים 12תקף ל  בכתב ההצעה המחיר (3
 .לשינויים בשוק

 שנים. 10האחריות לממירים הנה למינימום  (4

 תשלום והאגרות לחברת החשמל חלות על הלקוח ולא על הקבלן.ה (5

 

 
 בהצלחה!

 
 בכבוד רב ובברכה,    
 

 
   החברה הכלכלית אילת )חכ"א( בע"מ

 
 
 

 .ההליךמסמך זה, על נספחיו, מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 .בהליך הקול קוראלחתום על גבי מסמך זה ולצרפו כחלק בלתי נפרד מהצעתו המשתתף על 
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