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מכרז מס' 12/2019 – ביצוע עבודות פיתוח והשלמות פיתוח בשכונה הירוקה.    .1

חיים מסינג: הוגשו  3 הצעות כמפורט להלן:   

סה"כ ההצעה לאחר  ההצעה שם המציע  מס' 
הנחה לא כולל מע"מ  

טבקול דני ובניו 1.   ₪   7.1%10,170,058 הנחה   

10,378,057 ₪   5.2% הנחה  ט.ר. הנדסה בע"מ  2. 

₪ ה חנה .%38אסיא חב' קבלנית בע"מ  3. 10,038,690
 3% הנחה אומדן   

אחוזי   את  אסיא  אשר  נתנה  הדר",  חב'  המייעצת  "עדי  החברה  המקצועית  של  הדעת  חוות  עפ"י 

נוספות.   עבודות  ומבצעת  מסגרת  כקבלן  משמשת  החברה  לעירייה,  מוכרת  המירביים  ההנחה 

הקבלן מוכר לטובה ומבצע את העבודות בהתאם לנדרש תוך עמידה בלו"ז והמפרטים.  הקבלן בעל  

סיווג קבלני ג' 5 ענף 200.  

דוד שטרית:  מדובר בתקציב שהתקבל לאחר מו"מ ארוך עם משרד הבינוי והשיכון אשר ביצע את  

רוב עבודות הפיתוח בשכונה הירוקה. אושרה הרשאה תקציבית בסך  30  מליון ₪ לביצוע השלמות  

כוללות   העבודות  נוספים.  יפורסמו  מכרזים  בהמשך  כ-  10  מליון  ₪,  זה  הינו  היקף  מכרז  פיתוח. 

סלילת כבישים, השלמת כיכרות, נטיעת עצים ,  השלמת עבודות שהחלו בעבר ועוד. אסיא, הקבלן  

סיום.   בשלבי  נמצא  כיכרות,  הרחבת  מבצע  הספורט  –  מגרש  300  וכן  קריית  את  ביצע  הזול, 

לאחרונה זכה במכרז לפיתוח פארק השרון.  

דורון מלכה: האם הקבלן יוכל לעמוד בביצוע שני פרוייקטים במקבי ל ?  

החוזה.  זאת   בתנאי  במקביל  ועמד  פרויקטים  שני  הקבלן  ביצע  הקודם  שטרית: מניסיוננו  דוד 

חברה גדולה עם מספר צוותים, מה גם שבפרוייקט הכיכרות הוא בהליכי סיום.  

יועמדו  לטובת   וצוותים  כלים  אלו  לנו  ידוע  העבודות  והאם  לביצוע  הלו"ז  גבאי:    שואל  מה  רועי 

הפרויקט ?  

ניתן ללמוד מפרויקט  הכיכרות אשר   בלו"ז  דוד שטרית:  הלו"ז מפורט בחוזה.  על  עמידת הקבלן 

בוצע ע"י הקבלן  מהר יותר מהלו"ז לכל הדעות. לגבי הצוותים  -  מדובר בשני אחים,  כאשר לכל 

אחד יש צוות עובדים האחראי לביצוע פרויקט אחד.  כך נעשה גם בפרויקטים קודמים. לקבלן יש  

את הכלים הנח וצים לביצוע העבודות.  

רועי גבאי: מבקש  להעיר  שחוות הדעת נמסרו לחברי הוועדה סמוך לישיבה וזה לא תקין. בנוסף,  

יועץ המכרז אמור להשתתף בישיבה ולהציג את המכרז והוא אינו נוכח.  
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החג   עקב  חריג  כמקרה  זאת  לראות  ניתן  זאת,  עם  יחד  טובה אלטמן-שפירא: הערתך מתקבלת. 

ודחיפות קבלת החלטה בנושא. 

על   יומיים קודם מועד הישיבה  הוועדה  מינימום  צריכות  להמסר לחברי  חיים מסינג: חוות דעת 

מנת ללמוד את הנושאים ולבוא לוועדה מוכנים.  

שכל   מציע  זאת,  עם  יחד  נכונה.  היא  ובזמנים  בכללים  לעמידה  הכללית  ויצמן:  האמירה  אהוד 

מקרה יבחן לגופו על מנת לא לעכב את עבודת העירייה.  

חיים מסינג:  מקרים חריגים יובא ו  אלי כיו"ר הוועדה  להתייעצות וקבלת  החלטה על כינוס וועדה  

בהתראה קצרה יותר. מעלה להצבעה את ההצעה של אסיא חב' קבלנית אשר נתנה  8.3%  הנחה על  

מחירי המכרז.  

 : 1החלטה מס' 

קבלנית  בע"מ   חב'  של  אסיא  ביותר  הזולה  לקבל את ההצעה  פה  אחד  ממליצה  ועדת המכרזים 

מחירי   על  נתנה   8.3%  הנחה  הירוקה  אשר  בשכונה  פיתוח  והשלמות  פיתוח  לביצוע  עבודות 

המכרז, בתנאי תיקון הפגמים הטכניים כאמור בחוו"ד  היועמ"ש בתוך זמן קצוב.  

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

  ירהע שא רורשיא
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מכרז מס' 10/2019  –  תכנון, הקמה, הפעלה, חיבור לרשת החשמל הארצית ותחזוקת   .2
מתקנים סולאריים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בגודל של עד 100 קוו"ט. 

הציג  חוו"ד   עופר  בע"מ.   אנרגיה  שחר  חב'  ע"י  הנ"ל  למכרז  אחת  הצעה  מסינג:  התקבלה  חיים 

מקצועיות  וכן  טבלת השוואת אחוזים  של ההצעה אל מול האומדן.   מבקש לשמוע  ממיועץ המכרז,  

מר עדי אריכא, סקירה על מהות המכרז לצורך הבנת הנושא. 

עדי אריכא:   אציג את עצמי.  אני עדי מ חב'  "סביבות פרויקטים"  מתמחה בחסכון באנרגיה,  מניעת  

זיהום וחסכון בעלויות  בין היתר  לעיריות. פרוייקטים מסוג  מכרז  זה הינם  רווחיים  מאוד. ההצעה  

שקיבלנו הינה טובה ביחס לאומדן שהצגנו ומגדילה את רווחיות העירייה. 

עופר תורגמן: מערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל יוקמו על גגות מבני עירייה ומוסדות עירייה.  

תעריפיות ,    מערכות  הנקרא  חשמל  חברת  ע"י  חדש  אפיק  נפתח  כיום  חשמל.  מייצרת  המערכת 

כאשר המדינה משלמת למייצר החשמל עפ"י תעריף שנקבע לכל קוו"ט.   

של     בשווי  גג,  מייצרת  חשמל  על  בגודל  1,000  מ"ר  המותקנת  לכך,  מערכת  אריכא:  דוגמא  עדי 

המיוצר.    החשמל  מכירת  ע"י  לאחר  כ-  5  שנים  תוחזר  ההקמה  ש עלות  בשנה,  מכאן   ₪  100,000

המדינה  משלמת לספק (עיריית יבנה) במשך  25  ש נה  כדי לעודד אנרגיה נקיה   .    כיום התעריף הוא  

45 אג' לכל קוו"ט   שנשלח לחברת החשמל.   

עם תחזוקה טובה של המתקנים ע"י ביצוע  6  שטיפות במשך השנה,   וככל שיש יותר שמש או פחות  

עננות, אמורים לייצר ביבנה  הכנסה שנתית בסך של 1.5  מליון ₪.   

  .₪ המערכות  היתה  5.8  מליון  להשקעה   הראשונית  בהקמת  ההחלטות  ל מקבלי  שהצגנ ו  הערכה 

שההשקעה   כך   ,₪ סך  5.1  מליון  על  והיא תעמוד  ההשקעה קטנה  שקיבלנו  ההצעה  פי  בפועל,  על 

תוחזר מהר יותר.   הצגנו תשואה של  16%  בשנה ובפועל תהיה תשואה של  18%  בשנה.  המכרז הינו  

למספר אתרים ולא לאתר אחד גדול.   

אהוד ויצמן: האם יש חסכון בעלויות העירייה לתשלום עבור חשמל ?  

עדי אריכא: אין חסכון, השיטה השתנתה. העירייה הופכת להיות יצרן חשמל.  

מבקש להסביר מדוע להערכתי התקבלה הצעה יחידה  למרות שהשתתפו בסיור 5  מציעים:  

ההסדרה של  "מונה נטו"  שאפשרה הקמת  מערכות הגדולות   עד פי עשרה מהמערכות המוקמות  

היום,  כבר לא קיימת.  חברת חשמל,  מהנימוקים שלה,  ביטלה  שיטה זו.  עקב  ביטול  ההסדרה    ועד  

כניסתה לתוקף בעוד מספר שבועות,  ספקים רבים  עסוקים בהקמת מערכות גדולות  במקום  הקמת  

מספר מערכות קטנות על כל גג בנפרד ברשויות מקומיות. 

מכאן  היה חשש  שאם ננקוב באומדן נמוך יותר לא יגיעו מציעים. קיבלנו הצעה אחת  טובה ממציע  

רציני מאוד.   
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לשאלה  מדוע היה  חשוב שוועדת המכרזים תקבל  החלטה על זוכה  מהר ככל שניתן, התשובה היא  

שהיה רצון  להתחיל בהקמה מיד עם  קבלת  אישור  המכסה  מחברת חשמל,  מאחר שנותרו  רק  180  

יום להקמת המתקנים.  בטרם יוצאים למכרז מסוג זה עורכים  בדיקות מקצועיות ובין היתר פניה  

קבוע.   תעריף  עם  חשמל  ייצור  מכסת  לקבל  וכן  המתוכנן  הפרוייקט  את  לאשר  חשמל  לחברת 

להערך   חשוב  לכן  מתבטלת  כן  ואחרי  זמן  לתקופת  חשמל  נשמרת  חברת  ע"י  המכסה  המאושרת 

למכרז ולביצוע בזמ ן מהיר.   

חברת  חשמל  פירסמה   מכסת ייצור חשמל  לחלוקה לפרוייקטים ספציפיים   (באישור חברת חשמל).   

ראשון  הסתיים,    החלק השני אמור    חלק   , חלקים  לשלושה  והיא  מחולקת  המכסה  הינה ארצית 

להסתיים  בקרוב.  לכל מכסה תעריף חשמל ספציפי.  חששנו  שבמכסה השלישית התעריף ירד ולא  

נקבל 45 אג'  לקוו"ט .   

חיים מסינג: כיצד האומדן נקבע ?  

עדי אריכא: לקחנו את הצעות המחיר שהתקבלו במכרזים נוספים שביצענו   והיו בתחום  לאחרונה  

ושקללנו גם את חוסר הפניות של הספקים. טענו שהם  לא יבואו במחיר שאינו אטרקטיבי עבורם.  

ממחיר   הנחה  ואיתנה.  ביקשנו  חברה  רצינית  לקבל  כדי  גבוה  מאוד  כניסה  סף  מראש  הצבנו 

מקסימלי אותו נקבנו במכרז. 

חיים מסינג: כיצד אתה יכול לדעת שמדובר בחברה איתנה ?  

עדי אריכא: ראשית,  אני פועל    בתחום משנת  2013  והחברה קיימת עוד קודם לכן, עובדה המעידה  

על איתנות. שנית,    שנית,  אחד  מתנאי הסף היה הצגת עבודה של  4,000  קוו"ט במינימום והחברה  

הציגה עבודה של  20,000  קוו"ט.  על פי רשימת הניסיון שהציגה החברה,  ביצעו עבודות במועצות  

ובעיריות.  

ידוע    על   (ועדה לתשתיות לאומיות).  מה  בות"ל במשרד האוצר  נאות:  אני חבר  גבאי: גילוי  רועי 

הנסיון   נבדק  החברה  שהגישה  הממליצים  לרשימת  פרט  האם  מקומיות,  ברשויות  החברה  ניסיון 

שלה עם רשויות ?  

עדי אריכא:   לא נבדק ניסיון החברה  ברשויות מקומיות, נבדק ניסיון ע"פ רשימת  הממליצים אשר  

דיווחו על רמת ביצוע גבוהה , הבנה ופתירת בעיות ברמה אנושית, נעים לעבוד איתם. שחר אנרגיה  

נחשבת חברה אמינה וותיקה. 

רועי גבאי: לא מטרידה אותך העובדה שהוגשה הצעה יחידה ? 

עדי אריכא: לא במקרה זה,  מהנימוקים שפורטו קודם.  
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חיים מסינג: מה ניתן לעשות במקרה של הפרת תנאי חוזה ? 

עדי אריכא: בחוזה מפורטות הסנקציות שניתן להפעיל במקרה של הפרת חוזה. יצויין שהחברה  

שהיא.   כל  תמורה  שמקבלים  לפנ י  עוד  יקרה  שעלותם  ופאנלים  ממירים  לרכישת  הוצאות  סופגת 

התשלום בגין העבודה הינו בשלבים מוגדרים מראש.   

חיים מסינג: מי מפקח על עבודת החברה ?  

דוד שטרית: עדי והשותף שלו מפקחים על העבודות.  כיום הם  מנהלים    בירושלים  את התחזוקה  

של מערכת ה גדולה פי ארבעה מהמערכות שתוקמנה ביבנה.  

רועי גבאי: לא ה יתה התייחסות לאיכות הפאנלים.  

עדי אריכא:  היתה התייחסות. הדרישה היא לפאנלים  בדירוג     TIER 1.      בנוסף, ישנו מפרט טכני  

ארוך במסמכי המכרז.  

רועי גבאי: היכן יותקנו הממירים בבתי הספר  כדי למנוע בעיית קרינה ?  

ונדרוש,  בגלל   במידה  הטובים  ביותר.  הממירים  את  הציגה  החברה  הממירים,  לגבי  אריכא:  עדי 

הצללות  או בעיות אחרות,  ממירים מסוג   solar edge   מתוצרת הארץ הנחשבים כטובים ביותר  

בעולם, אז הם  יותקנו.  גם ע ל סוג זה  ניתנה הנחה. הקרינה נמוכה מאוד. על פי התקן  יש להתקין  

את הממירים במרחק של  4  מ' ממורה/ תלמיד. בכל מקרה הממירים מותקנים על הגגות.   

מעודד   המשרד  הנכון.  הוא  ההיפך  אלא  סביבתית  בעיה  שאין  חוו"ד  הוציא  לאיכה"ס  המשרד 

סוגיית   בבחינת  גם  זאת  ונעשה  הממירים  את  יציבו  היכן  תקבע  וולטאית.  העירייה  פוטו  התקנה 

הקרינה.   

בשוק   מדובר  טובה.  הצעה  של  3,300  היא  טווח  זאת,  עם  יחד  גבוה.  מאוד  האומדן  גבאי:  רועי 

מציע   הקבלן,  -.  עם  ישירה  לא  מהיכרות  בשוק.  חברות  עשרות  קיימות  רווחי.  ובתחום  תחרותי 

התעלמות   תוך  הקבלן,  שהגיש  הניסיון  מרשימת  רשיות  שת י  לפחות  עם  הניסיון   לגבי  לברר 

מרשימת הממליצים.  

אהוד ויצמן: נניח שנצא למכרז נוסף, מה הסבירות שנקבל הצעות נוספות ?  

דוד  שטרית: אנו מצויים בסד של זמנים שאנו עלולים לפספס את כל ההזדמנות. היו  5  משתתפים,  

בהצעה   שמדובר  בהתאם  למרות  נבדקה  מידה.  ה חברה  אמות  במכרז  קבענו  להגיש.  לא  בחרו 

יחידה, והיא נמצאה מתאימה. 
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עדי אריכא: נותרו  3-4  חודשים לסיים את ההתקנה.  לכל קבלן יש גם כאלה שפחות מרוצים ממנו  

לי שהקבלן עומד בלו"ז מקצועי   ומבירור ברשימת הממליצים שלו הובהר  ממה שאני מכיר בענף 

ואמין כפי שהסברתי.   

חיים מסינג: יש בחוזה סנקציות כולל אבני דרך. לאור חוות הדעת של עדי ושל עופר לגבי הנ יסיון  

של העירייה עימם מציע לבחור בהצעה היחידה של שחר אנרגיה. 

רועי גבאי: מציע לקבל החלטה תוך התנייה שתבדקנה חוות דעת עם רשויות מקומיות. 

ותהיה   היה  תבדקנה המלצות,  ללא התנייה.  זכיית המציע  על  החלטה  לקבל  דוד שטרית:   מציע 

בעיה הנושא יחזור לוועדת המכרזים. 

 : 1ה מס' החלט

ועדת המכרזים  ממליצה פה אחד לקבל את ההצעה היחידה של שחר אנרגיה  לתכנון, הקמה, הפעלה,   •

פוטו-וולטאית  לייצור חשמל בטכנולוגיה  ותחזוקת מתקנים סולאריים  חיבור לרשת החשמל הארצית 

לאור  יחידה  הצעה  היותה  אף  על  זאת  בהצעה  לבחור  החליטה  עד  100  קוו"ט.  הוועדה  של  בגודל 

הנימוקים שפורטו לעיל ובתנאי תיקון הפגמים הטכניים כאמור בחוו"ד היועמ"ש בתוך זמן קצוב. 

הוועדה מבקשת מאנשי המקצוע  לערוך בירור  לגבי ניסיון החברה  עם נציגים מוסמכים במספר רשויות    •

שנית   יוחזר  הנושא  החברה  בעיית אמינות של  ותתגלה  היה  הניסיון שהגישה החברה.  מתוך רשימת 

להחלטת וועדת המכרזים.  

 להלן ההצעה הזוכה: 

ס' רכיב
בהצעת 

מחיר  

הצעת חב'  הרכיב 
שחר  

אנרגיה  

 .A  הפעלה, חיבור לרשתA ,המחיר המלא לכל קו"ט שישולם למציע בגין תכנון, הקמה
החשמל הארצית של המערכות הסולאריות על גבי גגות בטון, עבור כלל האתרים  

הנכללים במסמכי מכרז זה, כולל אגרות, מיסים וכיוצ"ב, לא כולל הוצאת היתרים  
נדרשים.   

3,290

 .B  תוספת מחיר לממיר מסוגSolar Edge 176

 .C  המחיר המלא לכל מ"א סולם ,מהסולם השלישי ואילך ובלבד שאורכם המצטבר של
שני הסולמות הראשונים לא יפחת מ  מטר אורך 10 

 500

 .D  ,מתוצרת סאטק או ש"ע D  המחיר המלא לרכישת והתקנת מונה ושלושה  משני זרם
לכל מבנה כמערכת מניה מקבילה למערכת חח"י    

 1,940

 .E  4,900 מערכת מטארולוגית למבנה, הכוללת מדי קרינה, טמפ' פנל וסביבה בלב

 .F המחיר המלא לקו"ט לשנה שישולם למציע בגין אחזקה ותפעול של המערכות
הסולאריות מהשנה השניה והלאה , עבור כלל האתרים הנכללים במסמכי מכרז זה  

.יובהר בשנית כי בגין תחזוקת השנה  הראשונה מרגע החיבור, לא תשולם כל תמורה.  

 82
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עדכון מר עדי אריכא  מיום 2/5/19 בדבר בירור שערך מאז הישיבה עם 3 רשויות נוספות: ירוחם,  

אשכול, אפרת. כולן הביעו את שביעות רצונן מביצוע העבודות ע"י חב' שחר אנרגיה. 

 ________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 ירהע שא רורשיא


	30 אוגוסט, 2020
	י' אלול, תש"ף
	מיום שלישי, כ"ה בניסן תשע"ט, 30/4/19
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