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 רקע .1

 
( הינה תאגיד עירוני בשליטת עיריית החברה הכלכלית –בע"מ )להלן לאילת )חכ"א( החברה הכלכלית 

( ועוסקת במגוון רחב של תחומי פעילות ברחבי העיר ומשמשת כזרוע ביצוע ארוכה העירייה –)להלן אילת 
 של העירייה.

 
במסגרתו כלל עירוני התייעלות אנרגטית פרויקט בימים אלה מקדמות והחברה הכלכלית אילת עיריית 

ייעוץ וליווי אילת פתרונות טכנולוגיים לבדיקת היתכנות הנדסית, יציעו העירייה והחברה לתושבי העיר 
)להלן  על גגות בתי מגורים ברחבי העיר)תאים פוטו וולטאיים( התקנת פאנלים סולאריים מקצועי לצורך 

 . (הפרויקט –
 

, תפקח עליו המערכת הסולאריתהחברה הכלכלית את הליך ההתקנה של תלווה במסגרת הפרויקט 
, החל מפניית התושב ועד להשלמת ההתקנה. בתוך כך תסייע את התושבים המעוניינים בכךותלווה 

במתן ייעוץ וליווי מקצועי, באמצעות גורמי המקצוע מטעמה ומטעם  םלתושביהחברה הכלכלית 
לצורך מימון  הסדרי התשלום הנוחים ביותרהמערכת הסולארית, איפיונה, השגת בחירת ל העירייה, עד

 .ועוד, התנהלות מול חברת החשמל והסדרת מונה נטו הביצוע
 

ות מוקדמות בסוגיית מימון ביצוע העבודות להתקנת המערכות הסולאריות במסגרת בעקבות פני
חברות או /מסגרתו מוזמנים תאגידים בנקאיים ופרסום קול קורא זה בהחליטה החברה על הפרויקט, 
, להציג לציבור הרחב הלוואותמתן דרך קבע בהעמדת פתרונות מימון ו/או כדין והעוסקים , ביטוח וכו'

  בכך במסגרת הפרויקט.מעוניינים להצעתם לשם העמדת המימון 
 

והצעתו תיבחר כהצעה המתאימה ובהתאם לתנאיו אשר יגיש הצעתו במסגרת קול קורא זה משתתף 
הספציפי אותו מקימה החברה לצורך ביצוע הפרויקט והחברה ו/או גופי המימון ייכלל במאגר ביותר, 

אשר ו/או בעל עסק כל תושב ו/או בית משותף  לגופים אשר ייכללו במאגרבאופן בלעדי מי מטעמה יפנו 
  את התקנת המערכות במסגרת הפרויקט.יבקש לבצע 

 
 ומובהר מפורשות בעניין זה כדלקמן:מודגש 

 
המימון להסכם החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לא יהיו ערבים ו/או צד להסכם ההלוואה ו/או  .1

 יועמד המימון על ידי המשתתף.כל צד ג' לו אשר ייחתם, אם ייחתם, בין המשתתף ובין 

 

מספר מינימאלי של תושבים החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמם אינם מתחייבים להפניית  .2
בכל היקף  והן אינן מתחייבות אף להוצאתו אל הפועל של הפרויקט פים אשר ייכללו במאגרלמשתת

 .שהוא
 
אך ורק לשפר את התנאים המסחריים הנקובים במסגרת  םרשאי יויה פים שייכללו במאגרהמשתת .3

ו בהתאם להוראות ו/א הםובהתאם לנהלי םכאמור בקול קורא זה, על פי שיקול דעת םהצעת
 . הרגולטוריות החלות עליהם

 
המעוניינים להגיש הצעתם במסגרת קול קורא זה, להגיש הצעתם בצירוף כלל הנספחים  המשתתפיםעל 

 המצורפים לקול קורא זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 

  המקרקעיןמעמד וייעוד  .2
 

פרויקט זה מכוון לתת מענה, בעיקר אך לא רק, למקרקעין אשר בבעלות פרטית ובייעוד מגורים. יחד עם 
בחיוב גם פניות תושבים ו/או גורמים אחרים שהנם בעלי  בוחנות בימים אלהזאת, העירייה והחברה 

 מקרקעין שאינם בייעוד מגורים לצורך ביצוע הפרויקט.
 

 למשתתפיםסף התנאי  .3
 

מטה להגיש תנאי הסף המפורטים כל באשר עומדים  ,משתתפיםבזה  נהמזמיהחברה הכלכלית  3.1
 :הצעתם במסגרת קול קורא זה

 

 המשתתף הינו תאגיד רשום במדינת ישראל אשר הוקם על פי דין. 3.1.1
 .לא תתאפשר קבלת הצעות מאת יחידים, שותפות )רשומה או שאינה רשומה( וכיו"ב



 
 

  .מורשיתו/או חברת ביטוח כהגדרתו על פי דין תאגיד בנקאי המשתתף הינו  3.1.2

 

)לרבות רגולטורית( החלה על המשתתף אין מגבלה ו/או מניעה חוקית ו/או אחרת  3.1.3
 .זהמלהגיש הצעתו במסגרת קול קורא 

 

 המשתתף מתחייב, לכל הפחות, לעמוד בתנאים הבאים: 3.1.4

 

)במילים:  70%של משיעור המימון אשר יועמד על ידי המשתתף לא יפחת היקף  3.1.4.1
)תנאי זה לא יחול על מקרקעין כאמור מעלות התקנת המערכת  (חוזיםשבעים א

 (.וכן לא על בתים משותפים בהם יבוצע הפרויקט ושאינם בייעוד מגורים
 

פוטו לעניין התנאי שבסעיף זה מובהר, כי אומדן משוער של התקנת מערכת 
קילוואט לכל ₪  5000-עומד על סך של כ פרטיבבית וולטאית סטנדרטית 

 .מותקן

 

( שנים. תינתן עדיפות חמש עשרה) 15( עד חמש) 5תעמוד על ההחזר תקופת  3.1.4.2
 שנים ומעלה.)שבע(  7ל הצעה במסגרתה תיקבע תקופת ההחזר של

 

בכל מקרה בו המשתתף יסרב להעמיד מימון לתושב ו/או לבית משותף אשר  3.1.4.3
ה לא יחול על תנאי ז)נכלל בפרויקט, מתחייב המשתתף לנמק החלטתו זו 

 מקרקעין כאמור בהם יבוצע הפרויקט ושאינם בייעוד מגורים(.

 

לשם קבלת המינימאליים למען הסר ספק יובהר, כי תנאי הסף המפורטים לעיל הינם התנאים  3.2
לקיים  המשתתפים, אולם אין בהם כדי למצות את התנאים אותם יתבקשו המשתתפיםהצעות 

בשם , לרבות על דרך של קיום מו"מ אשר ינוהל במסגרת בחינת ההצעות על ידי החברה הכלכלית
 .עבור התושבים על ידי החברה הכלכלית אל מול המשתתפים, כולם או חלקםו

 

ות הטובות ביותר ואשר ייכללו ההצע יבעל פיםהמשתתלאור האמור, מובהר בזה מפורשות כי  3.3
להמציא לחברה הכלכלית, מיד עם יידרשו עת החברה הכלכלית, , בהתאם לשיקול דבמאגר

 קבלת דרישתה הראשונה לכך, בין היתר, את המסמכים הבאים:
 

 ;המשתתףעותק מתעודת ההתאגדות של  3.3.1

 ;לחתום על הצעת המשתתף בשם המשתתף םמורשיבדבר האישור  3.3.2

 ;עוסק מורשההמשתתף אישור על היות  3.3.3

 לצרף להצעתו.המשתתף כל מסמך אחר ו/או נוסף אותו יידרש  3.3.4
 

 )נתוני חובה( בהצעתולכלול  המשתתףשעל נתונים  .4
 

רשאי לתת ביטוי  המשתתף)מובהר בזה כי  להתייחס במסגרת הצעתו לנתונים הבאים המשתתףעל 
 :במסגרת הצעתו לכל פרט ופרט נוספים הנראים לו לנכון(

 

  על ידי המשתתףלתושבים הסניף או הסניפים בהם יינתן השירות ; 

  יעניק בפועל את השירותים לתושבים מטעם המשתתף;כוח האדם הייעודי אשר 

  ;זהות איש/אשת הקשר )רפרנט/ית( אל מול החברה ו/או העירייה בקשר לפרויקט 

  ידי החברההאופן בו מבקש המשתתף כי יופנו אליו התושבים ו/או ועדי הבתים על; 

  אותו הוא רשאי לגבות על פי דין או אותו יגבה המשתתףהמקסימאלי שיעור הריבית; 

 תקופת ההחזר המקסימאלית; 

 היקף המימון המינימאלי. 
 

 כללי .5
 הנכם מתבקשים לעיין היטב במסמך זה ולהעביר כל המסמכים הדרושים כמפורט לעיל. 5.1



 
 

, במשרדי החברה הכלכלית 0015:בשעה  7/2018/23עד ליום  ידניתתוגשנה  המשתתפיםהצעות  5.2
הגב' לימור )בשעות פעילות החברה(, לידי , אילת 2מבנה אמת"ל , פארק התעשיה "אילתם"ב

   ".6/2018קול קורא מס' . ההצעות תוגשנה במעטפה אטומה וחתומה עליה יציין המציע "עפרוני
 

. במשרדי החברה הכלכלית 12:30בשעה  5/7/2018אינו חובה( ייערך ביום ש) הסברהמפגש  5.3
לשאול שאלות ולקבל הבהרות  ותההזדמנבמסגרת מפגש המציעים תינתן למשתתפים בהליך 

וכן יינתנו דגשים ביחס לפרויקט על ידי נציגי החברה הכלכלית ו/או נציגי  ביחס לקול קורא זה
 . העירייה

 

הצעות וכן לשנות מועדים  רשאית לדחות, בכל עת, את המועד האחרון להגשתהכלכלית החברה  5.4
 ותנאים אחרים במסמך זה, על פי שיקול דעתה המוחלט.

 

אי מילוי אחת או יותר לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה.  המשתתףעל  5.5
 . מהדרישות עלול לגרום לפסילת ההצעה

 
או ו/הצעה שלא צורפו לה כל האישורים ו/או ההמלצות רשאית שלא לפסול הכלכלית החברה  5.6

, המשתתפיםהפרטים, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל 
או המלצות \כולם או חלקם, לצורך בירור פרטים בנוגע להצעותיהם, לרבות קבלת אישורים ו

 או מסמכים, וכל פרט אחר הדרוש לה לצורך קבלת החלטתה. \ו

 
ל מו"מ עם המשתתפים בהליך זה, כולם או לנההכלכלית ראשית החברה  - מובהר מפורשות 5.7

חלקם, לרבות לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה 
ו/או דרישה בשל כך. מובהר כי במסגרת מו"מ כאמור תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתפים, 

 כולם או חלקם, לשפר הצעותיהם, לעדכנם וכיו"ב.

 

יום מהמועד האחרון להגשת  )מאה ועשרים( 120ה בתוקף לתקופה של כלל ההצעות תעמודנ 5.8
   .לפחות ההצעות

 
המלווה את הפרויקט ולאחר קבלת המשתתפים ייבחנו על ידי צוות מקצועי ייעודי  הצעות 5.9

  .המכרזים של החברה הכלכליתועדת  בפני יובאוהמלצות הצוות המקצועי כאמור 

 
 המכרזים אינם חלים עליו.הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני  5.10

 
הליך זה, בשום מקרה, לא ייצור כל התחייבות מטעם החברה ו/או העירייה ו/או מי מטעמן  5.11

 כלפי המשתתפים, כולם או חלקם.

 

בלבד  המשתתףיחולו על כאמור בקול קורא זה הצעת המשתתף כל ההוצאות הכרוכות בהגשת  5.12
לא החברה הכלכלית מטעמו. הצעה לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הגשת והמשתתף 

 .קול קורא זהבגין למשתתף תישא בכל תשלום או הוצאה שייגרמו 
 

תוך ציון מס' הקול  elad@eilat.muni.il בדוא"לאלעד טופל  מרשאלות הבהרה ניתן להפנות ל 5.13
. כל פנייה תכלול את מספר הסעיף וכתובת דוא"ל לצורך מתן מענה פרטיו המשתתף,קורא, שם 

 שיופנו אליה שיב על שאלותתהחברה הכלכלית אליו מתייחסת השאלה או בקשת ההבהרה. 
  .הפוטנציאליים אשר יעבירו פרטיהם אליה לשם כך המשתתפיםבצורה מרוכזת לכלל 

 
 הכלכלית לא תהא אחראית על תשובות שתינתנה בעל פה.החברה  5.14

       
 בברכה,        

 בע"מלאילת )חכ"א( החברה הכלכלית        
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