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לקידום אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים
 .1כללי

משרד האנרגיה (להלן" :המשרד") באמצעות אגף אנרגיה מקיימת (להלן" :האגף") מפרסם בזאת
קול קורא לקבלת הצעות לבחירת אשכולות אזוריים בישראל (להלן" :האשכולות") לצורך קידום
אנרגיה מקיימת (התייעלות באנרגיה ,ניהול אנרגיה ,ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים ואגירה)
באשכול וברשויות האשכול (להלן" :קול קורא") ,והכול כמפורט במסמכי הקול הקורא (להלן:
"ההצעות").
 .2רקע
 .2.1בשנת  ,2016במסגרת החלטת ממשלה " 542הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה
במשק" ,אשררה ממשלת ישראל את "הסכם פריז" ,ובתוך כך התחייבה לקדם מהלכים לצמצום
פליטות גזי חממה ,הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית .בד בבד ,בשנים האחרונות מתפתחת
בעולם ההבנה שמימוש היעדים הלאומיים להפחתת פליטות יתאפשר רק אם יינקטו צעדים
בראיה רב מערכתית משותפת ,תוך חיזוק שיתוף פעולה של השלטון המרכזי עם השלטון המקומי.
 .2.2תחום אנרגיה מקיימת כולל מגוון ערוצי פעולה כגון :התייעלות באנרגיה ,ייצור אנרגיה נקייה,
אגירת אנרגיה ,ניהול משאב האנרגיה ,תחבורה נקייה ,בנייה חסכונית באנרגיה ועוד.
 .2.3קול קורא זה נועד לקדם את התכנית הממשלתית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת,
אותה מוביל המשרד ,בשיתוף עם משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה .במסגרתו יגובשו וייושמו
תכניות פעולה אזוריות לאנרגיה מקיימת באשכולות (להלן" :תכנית פעולה") ,תוך ניצול היתרון
לגודל ואזוריות הגלומים באשכולות .תכניות מסוג זה מסייעות לחיסכון בהוצאות האנרגיה של
הרשויות ,והגדלת הכנסותיהן.
 .2.4הליך הבחירה בין האשכולות הזכאים יהיה תחרותי על מנת לעודד מצוינות ולמקד את התקציב
באשכולות בעלי בשלות ומחויבות לתחום אנרגיה מקיימת כפי שמפורט להלן .כמו כן נועד הקול
הקורא לגבש ולחזק את שיתופי הפעולה בין כלל הגורמים המעורבים :בין משרדי ממשלה
לאשכולות ,בין האשכולות לתושבים ולבעלי העניין הרלוונטיים באמצעות גיבוש ומיסוד
מנגנוניים מסייעים ,תוך כדי התהליך.
 .2.5במסגרת קול קורא זה ,יקצה המשרד תקציב בסך  325,000ש"ח לשנה לאשכול ,בהתאם לתקציב
קיים ומאושר .מובהר כי ,ככל שיינתן תקציב נוסף ,יהיה רשאי המשרד (אך לא חייב) להגדיל את
מספר האשכולות הזוכים או את סכום התמיכה והכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .2.6גיבוש ומימוש תכנית פעולה אזורית לאנרגיה מקיימת באשכולות יוצא לפועל באמצעות תפקיד
של מנהל אנרגיה ברמה האזורית ,שייבחר במיקור חוץ (להלן" :המנהל") על ידי הנהלת האשכול
בשיתוף ואישור המשרד .המנהל ימלא את תפקידו בהתאם למפורט בנספח ד'.
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לתשומת לב האשכולות בכוונת המשרד לסייע בתקצוב היישום של תכניות הפעולה ,בכפוף
לקבלת תקציב ייעודי וסדרי עדיפויות של המשרד.
פתיחת המעטפות ובחירת זוכים בכפוף לאישור קיום תקציב לשנת 2021

 .3תנאי סף
 .3.1רשאים להגיש הצעות בקול קורא זה איגודי ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות כמשמעותם
בסעיף 17ד 1לחוק איגודי ערים ,תשט"ו ,1955-בלבד .ואשר ממלאים אחר כל תנאי הסף של הקול
קורא .ההצעה תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,כמפורט להלן.
 .3.2על מורשי החתימה של האשכול האזורי להמציא מסמכים המעידים כי המציע עומד בדרישות
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") ,ובכלל זה:
 .3.2.1ניהול פנקסים :המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 1975-להלן" :חוק מס ערך מוסף") ,או
שהוא פטור מניהולם.
 .3.2.2ניהול פנקסים :המציע מדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ומדווח למנהל על עסקאות שמוטל
עליהן מס ,לפי חוק מס ערך מוסף.
 .3.2.3היעדר הרשעות :המציע ו"בעל זיקה" אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים) לא הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין),
התשנ"א 1991-וחוק שכר מינימום ,התשמ"ז– ,1987או שהורשעו כאמור ,אך חלפה שנה
אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד הגשת ההצעה.
 .3.2.4ייצוג הולם :המציע עומד בהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח ,1998-או שהן אינן חלות עליו ,וכן פועל כמתחייב בסעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים
ציבוריים.
 .3.2.5על המציע לצרף אישור עדכני וברור של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם המציע
לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף.
 .3.3בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף ,לא תמולא כראוי ולא יצורפו אליה כל המסמכים ,האישורים
וההתחייבויות כמפורט בקול קורא זה ,עלולה להיפסל על הסף.
 .4הגשת הצעה לקול קורא
 .4.1ההצעה תוגש על גבי נספח ג' ותכלול את ראשי הפרקים הבאים:
 .4.1.1אסטרטגיה אזורית המתייחסת לניתוח אתגרים אזוריים עיקריים בתחום האנרגיה ,לעשייה
בתחום עד כה של האשכול ולמיפוי אזורי של צריכת וייצור האנרגיה של הרשויות החברות
באשכול .יש לציין בהצעה את הרשויות שהביעו עניין בהצטרפות לתהליך.
 .4.1.2ביצוע תקציב עד לסך של ( 325,000₪פטור ממע"מ) לשנה ,עבור מנהל האנרגיה ומרכיבים
נוספים התומכים בקידום אנרגיה מקיימת באשכול האזורי וברשויות האשכול לכל משך
ההתקשרות.
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 .4.1.3חלוקת התקציב בהתייחס לחלוקת העלויות של סעיפי כוח האדם (עלות ההתקשרות עבור
מנהל האנרגיה ויועצים נוספים ככל שיידרשו ,ובהתאם להוראות קול קורא זה) ,לבין עלויות
הפרויקטים שיוצגו במסגרתה .מובהר ,כי באם במהלך תקופת ההתקשרות ובמסגרת
ביצועה ,יעלה הצורך לשנות את הפרויקטים שהוצעו במסגרת ההצעה הראשונית ,יהיה ניתן
לעשות כן ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של הממונה ,ובלבד שההיקף התקציבי של
הפרויקטים החדשים ,לא יעלה על תקציב הפרויקטים שאושרו בעבר.
כמו כן ,על ההצעה לכלול מקורות תקציביים נוספים (ככל שישנם) לצורך פעולות או
פרויקטים נוספים שהאשכול מתעתד לנקוט עבור מהלך זה.
 .4.1.4התייחסות לעניין המשך הפעילות לקידום אנרגיה מקיימת אף לאחר תום התמיכה מטעם
המשרד ,לרבות הצעה למדדי ההצלחה לתוכנית.
 .5ההתקשרות וההסכם
 .5.1עם הזוכים ייחתם הסכם ,המצ"ב כנספח ב' ,בשינויים המחויבים .תנאי ההסכם המפורטים בו
מהווים חלק בלתי נפרד מקול קורא זה ומתנאיו.
 .5.2תקופת ההסכם תהיה לתקופה של שנתיים ,כאשר למשרד נתונה אופציה חד צדדית ובלעדית
להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ולהרחיב את ההיקף הכספי של ההסכם ,באופן
יחסי ,ובלבד שתקופת ההתקשרות לא תעלה על  4שנים ,זאת על פי הודעה מראש ובכתב של
המשרד ,ללא צורך בהסכמה מפורשת של האשכול.
 .5.3על אף כל הוראה אחרת ,המשרד יהא רשאי להפסיק את ההסכם ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,על
ידי מתן הודעה בכתב  30ימים מראש.
 .5.4האשכול יבצע התקשרות במיקור חוץ לצורך קבלת שירותי מנהל אנרגיה ויועצים אחרים (ככל
שידרשו) ,בהתאם להגדרת התפקיד המצורפת בנספח ד' .מנהל האנרגיה ,בסיוע הנהלת האשכול,
יהיה אחראי ,בין היתר ,על הובלת התהליכים הבאים:
 .5.4.1.1גיבוש תכנית עבודה מפורטת הנגזרת מההצעה הראשונית ,כפי שמוגדרת במסמכי
קול קורא זה .תכנית העבודה תתייחס למשך כל תקופת ההתקשרות ,ותכלול קביעת
יעדים ותועבר לאישור המשרד.
 .5.4.1.2הקמת צוות עבודה שיתכנס לפחות פעם בחודש במהלך כל תקופת ההתקשרות .צוות
העבודה יהיה ייעודי לקידום תחום אנרגיה מקיימת באשכול ,ויכלול נציגים רלוונטיים
מהרשויות ,בתחומי האשכול השותפות לתהליך.
 .5.4.1.3מיפוי של צרכני האנרגיה ופוטנציאל הייצור של אנרגיה מתחדשת ברשויות האשכול,
תוך שימוש בכלי הייעודי שפותח לצורך כך על ידי משרד האנרגיה ,בשיתוף עם משרד
הפנים והמשרד להגנת הסביבה .כלי ייעודי זה יימסר לשימוש האשכולות הזוכים.
לחילופין ,ניתן להשתמש בכל כלי מיפוי אחר שיאושר מראש ובכתב על ידי המשרד.
 .5.4.1.4העלאת מודעות הציבור לתחום של אנרגיה מקיימת במהלך כל ההתקשרות ,תוך קיום
תהליכי שיתוף בין בעלי העניין השונים (לדוגמא :נציגי רשויות ,נציגי המגזר השלישי,
אזרחים ונציגי מגזר עסקי-מסחרי).
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 .5.4.1.5גיבוש תכנית פעולה לאנרגיה מקיימת בהתאם לממצאי המיפוי ו"למדריך הממשלתי
להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת בשלטון המקומי" ,שיפורסם באתר משרד
האנרגיה.
 .5.4.1.6קידום מיצוי משאבים באשכול וברשויות האשכול בתחום אנרגיה מקיימת.
 .5.4.1.7הקמה ומיסוד מנגנונים ליישום תכנית הפעולה לאנרגיה מקיימת ולמערכת מעקב
וניטור.
 .5.4.1.8יישום מרכיבים נבחרים מתוך תכנית הפעולה בכפוף למקור תקציבי.
 .5.4.1.9מעקב ובקרה אחר היעדים של התכנית והגשת דו"חות רבעוניים למשרד האנרגיה ,ככל
שיידרש על ידי המשרד.
 .5.4.1.10פרסום תכנית הפעולה  -עם סיום גיבוש תכניות הפעולה ,יפורסמו התכניות השונות
וסקרי הפליטות והפגיעות שנעשו במסגרתן כחומר פתוח לשיתוף הציבור וכלל
האשכולות והרשויות בישראל.
 .5.5התקשרויות האשכול עם צדדים נוספים ,ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד ,יהיו בכפוף
לכל דין ,לרבות דיני המכרזים החלים על האשכול ,והוראות התכ"ם.
 .6תהליך לבחירת הזוכה
 .6.1הליך בחירת הזוכה יתבצע בהתאם לשלבים המפורטים להלן:
.6.1.1שלב ראשון – בדיקת עמידה בתנאי סף
בשלב זה תיבדקנה כל ההצעות אשר תתקבלנה עד למועד האחרון להגשת ההצעות .רק הצעה
אשר עמדה בתנאי הסף הנדרשים כאמור לעיל תעבור לשלב הבא  -שלב בדיקת איכות
ההצעה.
.6.1.2שלב שני – בדיקת איכות ההצעה
בשלב זה תיבדקנה ההצעות בהתאם לטיב ההצעה ,ובהתאם לקריטריונים המפורטים
בטבלה להלן:
ניקוד
מרבי

תיאור הקריטריון
אסטרטגיה אזורית:

)1

יש לתאר את האסטרטגיה האזורית המתייחסת לניתוח אתגרים אזוריים
עיקריים ולעשייה בתחום האנרגיה המקיימת באשכול שנעשתה עד כה
בהובלת ובמעורבות האשכול .התיאור צריך לכלול את כל הפרויקטים
שבוצעו בתחום אנרגיה מקיימת באשכול – לרבות פרויקטים להתייעלות
באנרגיה ,ניהול אנרגיה וייצור אנרגיה .יש לציין את תקציב הפרויקטים .יש
לצרף מיפוי אזורי של צריכת וייצור האנרגיה של הרשויות באשכול (ככל
שקיים) .יש לציין תכניות עתידיות בתחום ,כמו כן יש לציין שותפויות
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קיימות עם גופים חיצוניים שיסייעו לקידום התחום ,וכן פרויקטים
מרכזיים בתחומים שאינם בהכרח נוגעים לאנרגיה.
את האמור יש לכתוב על גבי נספח ג' לקול קורא שמפורסם בקובץ וורד.
השפעה אזורית:

)2

 .1שיעור הרשויות המעורבות בהצעה (באחוזים) – ככל שמספר
הרשויות שיהיו מחויבות לתהליך שיותנע על ידי קול קורא זה יהיה
גדול יותר ביחס למספר הרשויות באשכול ,הניקוד יהיה גבוה יותר.
(טווח )0-10
 .2סך התושבים ברשויות המעורבות בתהליך – ככל שמספר
התושבים של הרשויות המעורבות במהלך זה גדול יותר ,הניקוד
יהיה גבוה יותר( .טווח )0-10

20

ישימות וחדשנות של ההצעה הראשונית של האשכול:

)3

)4

 .1ישימות  -כלל שהתכנית המוצעת על ידי האשכול תהיה ישימה
יותר ,תוך התייחסות להמשכיות הפעילות בתחום לאחר סיום
ההתקשרות עם המשרד ,הניקוד יהיה גבוה יותר (טווח .)0-10
 .2חדשנות  -ככל שהתכנית המוצעת על ידי האשכול תהיה חדשנית
ביחס לנעשה בישראל ובעולם  -הניקוד יהיה גבוה יותר( .טווח 0-
.)10
 .3משאבים  -הקצאת משאבים נוספים של האשכול לטובת
הפרויקט .ככל שהקצאת המשאבים מטעם האשכול גדולה יותר,
ההצעה תקבל ניקוד גבוה יותר (לדוגמא הקצאת שעות של עובדים
באשכול) (טווח .)0-10
ראיון עם מנכ"ל/ית האשכול:
בראיון ייבחנו ,בין היתר ,התרשמות מהצגת האסטרטגיה האזורית ,מידת
הנכונות לשיתוף הפעולה עם המשרד ,התרשמות ממחויבות לתהליך והבנת
מורכבותו ,לצד יכולת רתימת שותפים נוכחים ועתידיים.
סה"כ

30

20

100

.6.1.3שלב שלישי – בחירת ההצעות הזוכות
האשכולות ידורגו בהתאם לציון האיכות מהציון הגבוה לציון הנמוך ,הזוכים יבחרו בהתאם
לדירוג ובכפוף לקיומו של תקציב.
 .7כללי
עמוד  6מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :
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 .7.1המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בקול קורא זה ובנספחיו,
לרבות בכל תנאי מתנאיו ובמועד הגשת ההצעות .השינוי ו/או התיקון ייערך בכתב ויופץ באתר
האינטרנט של המשרד שכתובתו www.energy.gov.il:ו/או באתר מינהל הרכש של משרד
האוצר .באחריות המציעים לבדוק מפעם לפעם אם חלו שינויים במסמכי הקול קורא.
 .7.2על כל מציע להגיש הצעה אחת בלבד .ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול את
הצעותיו של מציע אשר יגיש יותר מהצעה אחת בקול קורא.
 .7.3ועדת המכרזים תבחן את ההצעות ותהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל עת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפנות לכל המציעים או לחלקם או אפילו למציע בודד ולדרוש לקבל מידע ,הבהרות,
השלמות ,מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתה בכדי לדון בהצעה ספציפית או בכל ההצעות
ביחד .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,תהיה הוועדה רשאית לדרוש אישור או חוות דעת מגורם
בלתי תלוי בקשר לכל פרט שהועבר למשרד במסגרת ההצעה .כן תהיה רשאית להיוועץ עם נציגי
משרד הפנים בכל עניין ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .כמו כן ,תהיה הוועדה רשאית לחזור
למציעים או למי מהם ,לשם קביעת עמדתה הסופית בקשר להצעה .במסגרת פניות המשרד ,יהיה
המשרד רשאי לקבוע לוח זמנים לק בלתם וכן לקבוע שאי עמידה בלוח הזמנים תביא לטיפול
בהצעה ללא מידע זה או אף לדחיית ההצעה.
 .7.4המשרד יהיה רשאי שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר כאמור ,בין היתר אם
מצא את ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו
וזאת לאחר שניתנה למציע הזדמנות להציג את עמדתו ולהסבירה.
 .7.5המשרד יהיה רשאי להתייעץ עם גורמי מקצוע רלוונטיים במשרדים אחרים לצורך ניקוד ההצעות.
 .7.6המשרד רשאי ,אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת ,להכשיר הצעה אף אם
אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.
 .7.7כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הקול קורא ,או כל הסתייגות לגביהם ,בין ע"י תוספת בגוף
המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה
לגרום לפסילתה.
 .7.8המשרד יהיה רשאי בכל עת לפנות למציעים נוספים להגשת הצעות או לפרסם קול קורא חדש
במקום קול קורא זה ,ולבטל קול קורא זה בכל שלב כפי שיראה לנכון.
 .7.9זכות עיון במסמכי הקול קורא ,לרבות ההצעה הזוכה ,תינתן תמורת תשלום לכיסוי העלות
הכרוכה בבקשת העיון .יצוין כי הזכות שמורה למשתתפים בקול קורא בלבד.
 .7.10במקרה שהזכייה של אחד מהזוכים לא מומשה מכל סיבה שהיא או שיוקצה תקציב נוסף לצורך
הפרויקט ,תעמודנה ההצעות המפסידות בתוקפן  90יום ממועד קבלת ההודעה בדבר אי זכייה.
בנסיבות מעין אלה יהיה המשרד רשאי ,אך לא חייב ,על פי שיקול דעתו ,להכניס לפרויקט בעלי
הצעות נוספים ,עפ"י דירוגם בקול קורא זה ,והכל בהתאם לאישור החשבונאי הראשי בחשב
הכללי.
 .7.11דירוג המציעים יישאר בתוקף לתקופה של  12חודשים ,ואם יחליט המשרד לייחד תקציב נוסף,
המשרד יהיה רשאי ,אך לא חייב ,לפנות למציעים שהצעתם נוקדה גבוה אך לא זכו בקול קורא,
לפי דירוגם בקול קורא ,בתנאים הקבועים בקול הקורא זה והוראותיו .אין המציעים חייבים
לקבל את זכייתם בסבב הנוסף.
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 .8התמורה
 .8.1התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך בטבלה המפורטת להלן ,ואחת לרבעון כנגד דיווח הפעילות
שבוצעה בפועל ובצירוף האסמכתאות לביצוע התשלום .התשלום יבוצע לאחר אישור הממונה
המקצועי כי הפעילות בוצעה לשביעות רצונו .
אבן הדרך
מענק
ראשוני

תיאור אבן הדרך
מענק ראשוני לאשכול עבור התקשרות
עם יועץ חיצוני.

המועד
עם חתימת ההסכם בין
האשכול לבין מנהל
האנרגיה (יועץ חיצוני).

שיעור התשלום
 ₪ 65,000כנגד
הוראת קיזוז כפי
שמפורט במסמכי
הקול קורא .גובה
המענק לא יעלה על
סכום הוראת
הקיזוז .סכום זה
יקוזז מסכום
ההתקשרות.

רבעון I

הגשת תכנית עבודה וכן דוח רבעוני
בהתאם לאישור הממונה המקצועי
מטעם המשרד.

יוגשו בתום שלושה
חודשים ממועד
התקשרות עם היועץ –
מנהל האנרגיה או בתום
חמישה חודשים ממועד
התקשרות עם המשרד
(המוקדם מבניהם).

כנגד הגשת
חשבוניות עבור
הוצאות בפועל.

תשלומים
רבעוניים

הגשת דוח רבעוני על התקדמות תכנית
העבודה ממועד ההגשה הקודם בהתאם
ליעדים ובהתאם לאישור הממונה
המקצועי מטעם המשרד .התשלום
הסופי בתום תקופת ההתקשרות ,ייעשה
בקיזוז תשלום מענק ראשוני.

אחת לרבעון ועד לסיום
תקופת ההתקשרות עם
המשרד.

כנגד הגשת
חשבוניות עבור
הוצאות בפועל

פרויקטים

ביצוע פרויקטים שנכללו בהצעה
הראשונית (בנוסף לעלות ההתקשרות
עבור סעיף כח האדם  -מנהל האנרגיה
ויועצים חיצוניים נוספים ככל שיהיו).

בהתאם להתקדמות
הפרויקטים ראו סעיף
4.1.3

כנגד הגשת
אסמכתאות
לפעילות

 .8.2התשלום לאבן דרך רבעונית יהיה כנגד דיווח הוצאות בפועל ובצירוף אסמכתאות .ועד לסך של
 ₪ 325,000לשנה לאשכול.
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 .8.3מובהר בזאת כי באם לא ינוצל מלוא התקציב לשנת התקשרות ,ניתן יהיה להעביר את יתרת
התקציב כולה או חלקה לשנת ההתקשרות העוקבת ובכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
המשרד.
עוד יובהר ,כי במקרה של הפרת ההסכם יהיה רשאי המשרד (אך לא חייב) להורות על השבת
המענק הראשוני ,כולו או חלקו.
 .8.4התשלומים יבוצעו אך ורק לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר הגשת
החשבוניות ואסמכתאות לפירוט ההוצאות.
 .8.5האשכול יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת פורטל
הספקים הממשלתי ,בשים לב להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות ויגיש הסכם
הצטרפות לפורטל הספקים  -בנוסח המופיע בהוראת תכ"ם" ,פורטל ספקים" ,מס'  ,7.7.1.1וכן
ביצוע כל הפעו לות הנדרשות מהזוכה כמפורט בהוראה האמורה ,ובכלל זה תשלום בגין העלויות
הנדרשות לצורך התחברות לפורטל .לחילופין ,במקרה שבו הספק משתמש בפורטל הספקים,
ימציא הספק אישור בגין זאת.
 .8.6המשרד יהיה רשאי להורות לאשכול להפסיק את ההתקשרות עם מנהל האנרגיה אם הפעילות לא
לשביעות רצונו לאחר מתן התראה של  30יום מראש.
 .9סמכות השיפוט
 .9.1בהתאם לתקנה  2לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים (סדרי דין) ,התשס"א –  ,2000עתירה
בקשר לקול קורא זה תוגש אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
 .10הליך שאלות ובקשות להבהרות
 .10.1ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרות בקשר לקול קורא זה ,עד לתאריך  5.10.21בשעה .14:00
 .10.2שאלות ובקשות כאמור יש להפנות לגברת עירית הייטנר שעיו ,באמצעות דואר אלקטרוני
שכתובתו muni@energy.gov.il:במסמך  WORDבלבד .המשרד לא ישיב על שאלות שיגיעו
אליו לאחר מועד זה.
 .10.3להלן תיאור המבנה להגשה של שאלות ובקשות הבהרה:
עמ' במסמכי הקול קורא

מס' סעיף

פירוט השאלה  /בקשת ההבהרה

תשובות הבהרה

 .10.4ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל
מיום  , 24.10.21והן יהוו חלק ממסמכי הקול קורא ויחייבו את כל המציעים.
 .10.5מפגש חשיפה :ביום  30.9.21בשעה  11:00יתקיים מפגש חשיפה מקוון על הקול קורא בקישור
https://us02web.zoom.us/j/83070244580?pwd=SjE3ZXZaSkVzMUhzUXRZYkNMSll2dz09#
success
יובהר כי ההשתתפות במפגש אינה חובה.

 10.6המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של שאלה אם ימצא כי מתן מענה לשאלה
עלול לסכל או לפגוע בהליך הקול קורא או בתכליתו.
עמוד  9מתוך  27עמודים
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 .11מבנה ההצעה ואופן הגשתה:
 .11.1ההצעה תוגש במקור בתוספת שלושה עותקים קשיחים .ההצעה תוגש בהתאם להוראות המכרז
ותכלול את כל המסמכים הנדרשים בתנאי הסף ,בתכולת ההצעה ובמפרט ,כולל כל האסמכתאות
האחרות להוכחת עמידתו בתנאי הסף.
 .11.2את ההצעה על כל נספחיה יש להכניס לתוך מעטפה סגורה ,שעליה יצוין מספר הקול קורא בלבד.
אין לציין את שם המציע על גבי המעטפה.
 .11.3את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים מספר  , 1הנמצאת בחדר תיבות מכרזים בקומה -1
בבנין ג'נרי  ,2רחוב בנק ישראל  ,7ירושלים ,לא יאוחר מיום  7.11.21בשעה .14:00
 .11.4אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח ,עליו להכניסה בתוך מעטפה שנייה ולציין
"נא להכניס לתיבת המכרזים" .על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של
ההצעה לתיבת המכרזים .הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב ,אולם מסיבה כלשהי לא
תוכנס לתיבת המכרזים ,תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.
בברכה,
ועדת המכרזים
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נספח א'
פרטי אשכול
פרטי המציע
שם האשכול:
שמות ומספרי ת.ז .של מורשי החתימה מטעם האשכול:
שם:

ת.ז:

שם:

ת.ז:

שם מנכ"ל האשכול:
שם איש הקשר מטעם האשכול:
מספר טלפון נייד:
דוא"ל:
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נספח ב'
הסכם קבלת מענק בתמורה לקידום אנרגיה מקיימת באשכול

הסכם
מספר חוזה
מס' מרכבה:
שנעשה ונחתם בירושלים ,ביום _____ בחודש _____ שנת __________
בין-ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל באמצעות משרד האנרגיה המיוצג ע"י סגן המנהל הכללי במשרד האנרגיה
ביחד עם חשב משרד האנרגיה (להלן" -המשרד").
מצד אחד;
ובין-אשכול אזורי_______________ (להלן – "הזוכה")
מצד שני;
הואיל:

והמשרד מעוניין לקדם את התכנית הלאומית להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת
שמוביל המשרד בשיתוף עם משרד הפנים ומשרד הגנת הסביבה ,באמצעות קידום תחום
אנרגיה מקיימת באשכול כמפורט בהסכם השירותים המצ"ב (להלן" :השירותים");

והואיל:

והצדדים מעוניינים לקדם את תחום האנרגיה המקיימת בכפוף להוראת הסכם זה;

והואיל:

ולצורך קבלת הצעות פרסם המשרד קול קורא מס' ( 174/2020להלן" :הקול קורא");

והואיל:

הצעת הזוכה ,מסמכי הקול קורא לרבות נספחיו מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה
ומצורפים כנספח א';

והואיל:

והזוכה מצהיר כי הוא בעל האמצעים ,הידע והמיומנות לבצע את התכנית באופן ,במועדים
ובתנאים המפורטים בהסכם זה ונספחיו;

והואיל:

והצדדים חפצים לקבוע ולהגדיר את מערכת היחסים המשפטיים שביניהם בקשר לביצוע
התוכנית במסגרת הוראות הסכם זה;
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לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
.1

.2

מבוא ,נספחים ופרשנות
א.

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .בכל מקרה של סתירה בין ההסכם גופו לבין
נספחיו ,הוראת ההסכם גופו עדיפות.

ב.

כותרות הסעיפים הן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמד על פרשנות ההסכם.

ממונה מטעם המשרד
א.

.3

הממונה יהיה זכאי לעיין בכל מסמך ולקבל כל מסמך וכל מידע הקשור או הכרוך במתן
ב.
השירותים.
תקופת ההסכם
א.

.4

נציג המשרד לעניין ביצוע הסכם זה הוא עירית הייטנר שעיו או מי שיוסמך על ידה (להלן:
"הממונה") .המשרד יהא רשאי להחליף את הממונה בכל עת וזאת בדרך של בהודעה לאשכול.

הסכם זה נעשה לתקופה של שנתיים ,החל מיום החתימה על ההסכם (להלן" :תקופת
ההסכם").

למשרד בלבד ,שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לתקופות נוספות ,ולהרחיב את
ב.
ההיקף הכספי של ההסכם ,באופן יחסי מעת לעת ,ובלבד שסך תקופת ההסכם לא תעלה על 4
שנים.
הוראת קיזוז
א.

להבטחת התחייבויותיו לפי חוזה זה ימסור האשכול למשרד ,עם חתימת החוזה ,הוראת קיזוז
שתוצא לבקשתו (שמו יופיע בבקשה) ע"ס ( ₪ 65,000להלן" :הוראת קיזוז") .הוראת הקיזוז
תהיה בתוקף לפחות  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם ,ותוצמד למדד המחירים לצרכן.
מסירת הוראת הקיזוז תהיה תנאי מוקדם לכניסת ההתקשרות לתוקף.

ב.

האשכול יהיה אחראי להאריך את תוקף הוראת הקיזוז ,בהתאם להארכת תקופת ההסכם.
הארכת הוראת הקיזוז תיעשה לפחות חודש לפני תום תוקפה .לא האריך האשכול את תוקף
הוראת הקיזוז או לא הגדילה ע"פ דרישת המשרד ,יהיה המשרד רשאי לחלט את הוראת
הקיזוז ללא כל התראה מוקדמת ,גם אם האשכול מילא אחר יתר חיוביו .במקרה של הארכת
הוראת הקיזוז הרחבתה או הוצאת הוראת קיזוז חדשה ,היא תוצמד בהתאם להוראת קיזוז
המקורית  -מיום החתימה על ההסכם.

ג.

בכל מקרה שבו לדעת המשרד הפר האשכול ו/או לא קיים תנאי מתנאי הסכם זה ו/או לא
תיקן המעוות על-פי דרישת המשרד ,ו/או בכל מקרה בו לא עמד האשכול בהתחייבויותיו ו/או
שהמשרד עשה שימוש בזכויותיו להוצאות הסכומים שהאשכול חייב בהם על פי החוזה ,יהא
המשרד זכאי לממש את הוראת הקיזוז כולה או מקצתה.

ד.

הוראת הקיזוז תהיה ניתנת לחילוט על ידי המשרד גם לצורך גביית תשלום פיצויים למשרד
עקב הפרת ההסכם על ידי האשכול ,או לצורך כל תשלום אחר המגיע למשרד מהאשכול או
התנהגות שלא בתום לב האשכול.
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.5

.6

ה.

אין בגובה הוראת הקיזוז לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של האשכול .נוסח
ההוראה יהיה בהתאם להוראות החשב הכללי והיא תיחתם על ידי מורשה חתימה מטעם
האשכול.

ו.

חילט המשרד את הוראת הקיזוז ,והסכם זה לא בוטל או הופסק ,יהיה על האשכול לדאוג על
חשבונו להוראת קיזוז חדשה בסכום זהה ,ראה נספח א'.

התחייבויות
האשכול מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:
ידוע לו כי עמידה בזמנים של תכנית העבודה היא תנאי יסודי להסכם זה וכי סטייה מהם
א.
עלולה לפגוע במטרה לשמה בוצעה ההתקשרות.
לתקן כל הפרה של תנאי מתנאי הסכם זה תוך  7ימים מיום מסירת הודעה בכתב ע"י המשרד
ב.
על ההפרה כאמור.
האשכול יהא אחראי חוזית ,תקציבית ומשפטית מול כל העובדים ,הגורמים והספקים
ג.
המועסקים מטעמו .אם וכאשר תוגש תביעה נגד המשרד בגין האמור הקבלן ידאג למחוק את
המשרד כנתבע וליטול על עצמו את כל האחריות הכספית והארגונית הקשורה בניהול
התביעה.
תמורה ותנאי תשלום
א.

התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך בטבלה המפורטת להלן ,ואחת לרבעון כנגד דיווח
הפעילות שבוצעה בפועל ובצירוף האסמכתאות לביצוע התשלום .התשלום יבוצע לאחר אישור
הממונה המקצועי כי הפעילות בוצעה לשביעות רצונו .

אבן הדרך
מענק
ראשוני

תיאור אבן הדרך
מענק ראשוני לאשכול עבור התקשרות
עם יועץ חיצוני.

רבעון I

הגשת תכנית עבודה וכן דוח רבעוני
בהתאם לאישור הממונה המקצועי
מטעם המשרד.

המועד
עם חתימת ההסכם בין
האשכול לבין מנהל
האנרגיה (יועץ חיצוני).

יוגשו בתום שלושה
חודשים ממועד
התקשרות עם היועץ –

שיעור התשלום
 ₪ 65,000כנגד
הוראת קיזוז כפי
שמפורט במסמכי
הקול קורא .גובה
המענק לא יעלה על
סכום הוראת
הקיזוז .סכום זה
יקוזז מסכום
ההתקשרות.
כנגד הגשת
חשבוניות עבור
הוצאות בפועל.
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מנהל האנרגיה או בתום
חמישה חודשים ממועד
התקשרות עם המשרד
(המוקדם מביניהם).
תשלומים
רבעוניים

הגשת דוח רבעוני על התקדמות תכנית
העבודה ממועד ההגשה הקודם בהתאם
ליעדים ובהתאם לאישור הממונה
המקצועי מטעם המשרד .התשלום
הסופי בתום תקופת ההתקשרות ,ייעשה
בקיזוז תשלום מענק ראשוני.

אחת לרבעון ועד לסיום
תקופת ההתקשרות עם
המשרד.

כנגד הגשת
חשבוניות עבור
הוצאות בפועל

פרויקטים

ביצוע פרויקטים שנכללו בהצעה
הראשונית (בנוסף לעלות ההתקשרות
עבור סעיף כח האדם  -מנהל האנרגיה
ויועצים חיצוניים נוספים ככל שיהיו).

בהתאם להתקדמות
הפרויקטים ראו סעיף
4.1.3

כנגד הגשת
אסמכתאות
לפעילות

ב.

התשלום לאבן דרך רבעונית יהיה כנגד דיווח הוצאות בפועל ובצירוף אסמכתאות .ועד לסך
של  ₪ 325,000לשנה לאשכול.

ג.

מובהר בזאת כי באם לא ינוצל מלוא התקציב לשנת התקשרות ,ניתן יהיה להעביר את יתרת
התקציב כולה או חלקה לשנת ההתקשרות העוקבת ובכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של
המשרד.

ד.

עוד יובהר ,כי במקרה של הפרת ההסכם יהיה רשאי המשרד (אך לא חייב) להורות על השבת
המענק הראשוני ,כולו או חלקו.

ה.

התשלומים יבוצעו אך ורק לאחר אישור הממונה שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו ולאחר
הגשת החשבוניות ואסמכתאות לפירוט ההוצאות.

ו.

המשרד יהיה רשאי להורות לאשכול להפסיק את ההתקשרות עם מנהל האנרגיה אם הפעילות
לא לשביעות רצונו לאחר מתן התראה של  30יום מראש.

ז.

האשכול יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת
פורטל הספקים הממשלתי ,בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות
ויגיש הסכם הצטרפות לפורטל הספקים  -בנוסח המופיע בהוראת תכ"ם" ,פורטל ספקים",
מס'  , 7.7.1.1וכן ביצוע כל הפעולות הנדרשות מהזוכה כמפורט בהוראה האמורה ,ובכלל זה
תשלום בגין העלויות הנדרשות לצורך התחברות לפורטל .לחילופין ,במקרה שבו הספק
משתמש בפורטל הספקים ,ימציא הספק אישור בגין זאת.
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כללי
א.

מובהר למען הסר ספק ,כי אין המשרד מתחייב לביצוע המלא של כל אבני הדרך ,וכי המשרד
רשאי להחליט כי אין צורך בהשלמת יתרת תשלום רבעוני ולעצור את העבודה בהתאמה.

ב.

האשכול יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו ,במסגרת
פורטל הספקים הממשלתי ,בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות
ויגיש הסכם הצטרפות לפורטל הספקים  -בנוסח המופיע בהוראת תכ"ם" ,פורטל ספקים",
מס'  ,7.7.1.1וכן ביצוע כל הפעולות הנדרשות מהזוכה כמפורט בהוראה האמורה ,ובכלל זה
תשלום בגין העלויות הנדרשות לצורך התחברות לפורטל .לחילופין ,במקרה שבו הספק
משתמש בפורטל הספקים ,ימציא הספק אישור בגין זאת.

ג.

סכום התמורה הוא סופי ומוחלט ,יכלול את כל הוצאות האשכול ,הישירות והעקיפות ,ולא
יחולו עליו התייקרויות או הצמדות כלשהן

ד.

למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור הממונה שתכנית העבודה בוצעה
לשביעות רצונו ולאחר הגשת החשבוניות למשרד.

ה.

חשב המשרד רשאי לערוך ביקורת בכל שלב משלבי הסכם זה ולעכב העברת תשלום ,בחלקו
או בשלמותו ,עד לגמר הביקורת .הביקורת יכולה להיעשות באמצעות גורמים חיצוניים
למשרד ,לרבות רואי חשבון.

ו.

המשרד רשאי בכל עת לעכב כל תשלום ,אם מפר הזוכה או אינו ממלא אחד או יותר מתנאי
הסכם זה וזאת מבלי לפגוע בזכויותיו של המשרד לפי הסכם זה ולפי כל דין.

ז.

התשלומים יתבצעו כדלקמן:
התמורה לאשכול תשולם בהתאם לאמור להלן ובכפוף להוראות החשב הכללי
.1
המתפרסמות מעת לעת.
מועד התשלום ,יהיה לא יאוחר מ 45-ימים מהמועד שבו הומצאה החשבונית למשרד.
.2

ביטוח
הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים  /עבודות אותם הוא מספק  /מבצע
עבור מדינת ישראל ו/או משרד האנרגיה(יש לציין את שם המשרד  /יחידה מזמין/ת העבודה) (להלן
ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב
אחריות מקצועית  /מוצר ,ביטוחי כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה,
ביטוח נאמנות ,או כל ביטוח אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם
של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו
כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש
בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות
קבלניות  /הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל
באותו סוג ביטוח.
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הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות,
ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות
התחלוף  /השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,מעת לעת
ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
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נזיקין
א.

הזוכה מצהיר בזה כי ידוע לו שהוא מפעיל הסכם זה כקבלן עצמאי ,שלא במסגרת שירות
המדינה ,על כל המשתמע מכך ומבלי שייווצרו יחסי עובד מעביד בין הזוכה או מי מעובדיו או
נותני השירותים מטעמו לבין המשרד ,וכי המשרד לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לנזקים
שייגרמו לו בשל הפעלת הסכם זה.

ב.

הזוכה יישא באחריות על פי דין ,בגין כל פגיעה ,הפסד ,אובדן או נזק שייגרמו מכל סיבה שהיא
לגופו או רכושו שלו או של מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו ,או
לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה ממתן השירותים למשרד.

ג.

מוסכם ב ין הצדדים כי המשרד לא יישא בכל אחריות ,תשלום ,הוצאה או נזק מכל סיבה
שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הזוכה או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של
העובדים מטעמו או לגופו או רכושו של כל אדם אחר כתוצאה ישירה או עקיפה של ביצוע
הסכם זה.

ד.

הזוכה מתחייב לשפות את המשרד על כל נזק ,תשלום או הוצאה שייגרמו לו מכל סיבה שהיא
הנובעים מרשלנותו ,במעשה או מחדל ,כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה.
זאת ,בכפוף לכך שהמשרד יודיע לזוכה בכתב תוך זמן סביר על אודות התביעה או הדרישה,
ויאפשר באופן סביר לזוכה להתגונן מפני אלו .מובהר ,כי הזוכה יישא בהוצאות ההגנה נגד
תביעה בגין הפרה כאמור ,בסכומי פשרה ובדמי-נזק שנפסקו על ידי בית-המשפט בפסק דין
חלוט.

ביטול ההסכם
א.

המשרד רשאי לבטל את ההסכם בכל עת לפני תום תקופת ההסכם על ידי הודעה מוקדמת
בכתב 30 ,ימים מראש ,ללא חובת הנמקה.

ב.

במקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד הזוכה ,המשרד יהיה רשאי לבטל הסכם זה
בהתראה מוקדמת של  7ימים בלבד.

ביקורת
עמוד  17מתוך  27עמודים

תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

מדינת ישראל
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משרד האנרגיה

.12

.13

א.

חשב המשרד ,המבקר הפנימי של המשרד או מי שמונה לכך על ידם ,יהיו רשאים לקיים בכל
עת ,בין בתקופת ההסכם ובין לאחריה ,ביקורת ובדיקה אצל הזוכה בכל הקשור במתן
השירות ,או בתמורה הכספית נשוא הסכם זה.

ב.

ביקורת ובדיקה כמתואר לעיל יכללו עיון בספרי החשבונות ובמסמכים של הזוכה ,לרבות אלה
השמורים במדיה מגנטית והעתקתם .בכלל זה תהיה הביקורת רשאית לדרוש הוכחות
לתשלום שכר כנדרש.

ג.

הזוכה מתחייב לאפשר ביצוע האמור ולמסור למבצעי הביקורת מיד עם דרישתם כל מידע או
מסמך כמתואר לעיל ,וכן דוחות כספים מבוקרים על ידי רואה חשבון ,ככל שישנם בידו.
הזוכה מוותר בזאת על כל טענה בדבר סודיות או חיסיון או הגנת פרטיות בנוגע למידע או
לרשומות שיידרשו על ידי המשרד.

ד.

הזוכה מתחייב לקיים את האמור לעיל גם בכל הקשור למידע הקשור לביצוע ההסכם ומצוי
בידי צד שלישי.

בהסכם זה:
"שנה" ו"חודש"  -למניין הלוח הגרגוריאני.
א.
כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד אף בלשון הרבים במשמע ,וכן להיפך; וכל האמור
ב.
בהסכם זה במין זכר אף במין נקבה במשמע ,וכן להיפך.
כל הודעה אשר על אחד הצדדים להסכם לשלוח לצד השני תשלח בדואר רשום ,לפי המענים הבאים:
המשרד –רח' בנק ישראל  ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9195021
הזוכה –
כל מכתב או הודעה אשר נשלחו לפי המענים הנ"ל יחשבו כאילו נתקבלו על ידי הנמען תוך  72שעות
מתאריך המשלוח ,כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

.14
.15

מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור להסכם זה ,לרבות הפרתו יהיה בירושלים.
ההוצאה תמומן מסעיף תקציב34.30.03.01 / 34.30.03.03 :

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש הסכם זה:

מנכ"ל  /סמנכ"ל

חשב  /סגן חשב

משרד האנרגיה

משרד האנרגיה

חתימת הזוכה וחותמת
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אישור עו"ד

אני הח"מ _________________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי ה"ה החתומים לעיל ____________ מס' ת.ז.
___________ ו _____ ____________-מס' ת.ז ,________ .המוכרים לי אישית /אשר זוהו על ידי
תעודות הזהות ,חתמו בפני מטעם תאגיד___________ על הסכם זה ,וכי הם מוסמכים לעשות כן ולחייב
את תאגיד_____________ בחתימותיהם.

חתימת הזוכה

תאריך

וחותמת
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נספח ג'
הצעת האשכול

שם האשכול :
אסטרטגיה אזורית
יש לתאר את האסטרטגיה האזורית המתייחסת לניתוח אתגרים אזוריים עיקריים ולעשייה בתחום
האנרגיה המקיימת באשכול שנעשתה עד כה בהובלת ומעורבות האשכול .התיאור צריך לכלול את כל
הפרויקטים שבוצעו בתחום אנרגיה מקיימת באשכול – לרבות פרויקטים להתייעלות באנרגיה ,ניהול
אנרגיה וייצור אנרגיה .יש לציין את תקציב הפרויקטים .יש לצרף מיפוי אזורי של צריכת וייצור האנרגיה
של הרשויות באשכול ,ככל שקיים .יש לציין תכניות עתידיות בתחום וכן שותפויות קיימות עם גופים
חיצוניים שיסייעו לקידום התחום ,וכן פרויקטים מרכזיים בתחומים שאינם בהכרח נוגעים לאנרגיה.
חלק זה לא יעלה על שני עמודים.

השפעה אזורית
יש לציין את מספר הרשויות שהביעו עניין בהצטרפות לתהליך של קידום אנרגיה מקיימת באשכולות
אזוריים ,ואת האחוז היחסי שלהן מכלל רשויות האשכול ,וכן את מספר התושבים ברשויות אלו .יש
לצרף אסמכתא המעידה על כך שהרשויות הביעו נכונות להצטרף למהלך שיותנע על ידי קול קורא זה.
הצעה ראשונית
יש לכתוב הצעה ראשונית לקול קורא זה שתכלול בהמשך התקשרות של האשכול עם ספק חיצוני
כמנהל אנרגיה וכן הצעה לפרויקטים נוספים שיתמכו בקידום אנרגיה מקיימת באשכול ובבניית מנגנונים
ליישום ככל האפשר .יש לכתוב את העלות התקציבית המוערכת של כל מרכיב בהצעה .יש לכלול בהצעה
מרכיבים שימומנו בסיוע מקורות תקציביים אחרים וכן הקצאת שעות של עובדים באשכול לצורך
הפרויקט ,ככל שישנם .יש להסביר כיצד תמשיך הפעילות לקידום אנרגיה מקיימת לאחר סיום
ההתקשרות עם המשרד .ההצעה תדורג לפי מידת החדשנות והישימות שלה כמפורט באמות מידה.
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נספח ד'
תאור תפקיד של מנהל האנרגיה באשכול

על מנהל האנרגיה לעמוד בדרישות ההכשרה והניסיון הרלוונטיים ,באחת מהאפשרויות הבאות:
א .בעל תואר הנדסאי בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בתחום האנרגיה ,בנוסף בעל ניסיון של 7
שנים לפחות בניהול או בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
ב .בעל תואר ראשון בתחום רלוונטי לדרישות התפקיד בנוסף ,בעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול
או ריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
ג .בעל תואר שני בתחום רלוונטי לדרישות תפקיד .בנוסף ,בעל ניסיון של  4שנים לפחות בניהול או
בריכוז פרויקטים בתחום האנרגיה שנעשו בשיתוף רשות מקומית.
להלן תיאור המשימות שיוביל מנהל האנרגיה באשכול .פעולות אלה ייעשו תוך סיוע מהנהלת האשכול
וצוות אנרגיה מקיימת שיוקם לצורך כך:
התנעה :קידום אנרגיה מקיימת באשכול הנו תהליך מתמשך ,רב שנתי שדורש תשומת לב לכל אורכו .כדי
להבטיח השגת מטרות התכנית ,על מנהל האנרגיה בסיוע הנהלת האשכול ליצר מנגנון ברור וקבוע ,ולהגדיר
סמכות ואחריות .לצורך כך מנהל האנרגיה יקים צוות עבודה שיכלול נציגים רלוונטיים מרשויות האשכול
וייפגש פעם בחודש וכן ועדת היגוי שתלווה את התהליך.
העלאת מודעות הציבור לתחום :מעורבותם של הציבור ובעלי עניין רלוונטיים במהלך קידום תחום
האנרגיה המקיימת היא חיונית לשינוי דפוסי התנהגות .על מנהל האנרגיה לשלב או להניע תהליכי שיתוף
ציבור ,פעילות חינוכית ,הסברה והעלאת מודעות כדי להבטיח יישום ושינוי התנהגות בקרב הציבור.
ראייה אזורית  :פיתוח ראייה מרחבית ואזורית בנושאים הקשורים לקידום אנרגיה מקיימת ברשויות
האשכול.
מיפוי פליטות :על מנהל האנרגיה למפות באמצעות כלי המיפוי הממשלתי או כלי אחר שיאושר על ידי
המשרד את פליטות האנרגיה של רשויות האשכול השותפות לתהליך :מבני ציבור ,תאורת חוץ תשתיות
ועוד ,על מנת לקבל תמונת מצב עדכנית של מאפייני האנרגיה באשכול.
בחירת ערוצי פעולה :על מנהל האנרגיה לגבש תכנית פעולה לטווח מידי ,בינוני וארוך על סמך המיפוי
ובהתבסס על ערוצי הפעולה שמפורטים במדריך הממשלתי להיערכות לשינוי אקלים ואנרגיה מקיימת תוך
חישובי כדאיות כלכלית ולו"ז של כל אחד מהפעולות:


התייעלות באנרגיה :סיוע לרשויות בעמידה בתקנות מקורות אנרגיה ,הנחיות לבניה חדשה
חסכונית באנרגיה ,שיפור מערכות אקלום ,מעבר לתאורה חסכונית ,שדרוג מבנים קיימים.



ייצור אנרגיה :מתקנים קטנים בסביבה הבנויה ,מתקנים גדולים ,תכנון למתחמים עצמאים
באנרגיה.
עמוד  21מתוך  27עמודים
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משרד האנרגיה


ניהול אנרגיה :הקמת מערכות לניהול וניטור אנרגיה שמספקות לרשויות כלים לזיהוי בזבוז
אנרגיה שנובע משימוש לא יעיל או מתקלות ,ובהתאם לזאת לשנות דפוסי פעולה בזבזניים.



תחבורה נקייה :מערכות בקרה ושליטה ,תכנית אב לתחבורה נקייה ,חשמול תחבורה ציבורית,
תשתיות לחשמל רכבים פרטיים ושיתופים ,משאיות מונעות גט"ד.

מנגנונים ליישום :הקמה ומיסוד של מגנונים באשכול ליישום תכנית הפעולה .בניית מודל כלכלי לפעילות
האשכול בתחום אנרגיה מקיימת.
יישום :קידום יישום פרויקטים מתוך ערוצי הפעולה שנבחרו כגון כתיבת מכרזים מרכזיים.
מיצוי משאבים :קידום מיצוי משאבים ברשויות להשגת מימון לפרויקטים ותשתיות בתחום אנרגיה
מקיימת.
ניטור ובקרה  :תכנית אנרגיה מקיימת היא תוכנית רב שנתית .ניטור קבוע באמצעות מדדים ייעודיים,
וע דכון התכנית בהתאם ,יאפשרו לאשכול להבטיח את התאמת התכנית ליכולות של האשכול ולאתגרים
העומדים בפניו .על מנהל האנרגיה לגבש מנגנונים לניטור ובקרה של תכנית הפעולה לאנרגיה מקיימת.
דיווח :הגשת דוח רבעוני על תכנון אל מול ביצוע למשרד האנרגיה ,לרבות עמידה בשלבי תכנית העבודה.
דרישות נוספות שיעלו בהתאם לצרכים.
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נספח ה'
נוסח הוראת קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת
הגוף _____________________
מספר טלפון _____________________________
חשב המשרד ,משרד _________________

הנדון :כתב קיזוז והתחייבות בלתי חוזרת (ללא הצמדה)
.1

.2

.3

.4
.5
.6

אנו החתומים מטה ,הנציגים המוסמכים של הגוף ______________ ,נותנים לכם בזאת הוראה בלתי
מותנית לקזז כל סכום עד לסך ________ שקלים חדשים (במילים ___________) ,מכל תשלום
המגיע לגוף מהממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר (להלן" :הקיזוז") .אם לא ניתן לבצע קיזוז ,אנו
מתחייבים התחייבות בלתי חוזרת ,להחזיר לממשלה ממקורותינו כל סכום שתתבע עד לסך הקבוע
לעיל.
אנו מסכימים כי חשב המש רד ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,יקזז מכל תשלום המגיע לגוף מן
הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,כל סכום המגיע לממשלה מן הגוף בקשר עם מכרז  /הזמנה /
חוזה _____________ ,וככל שלא ניתן לבצע זאת ,אנו מתחייבים להחזיר כל סכום שיתבע ,מבלי
שיהיה חייב לנמק או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת הגוף.
אנחנו מסכימים שחשב המשרד יהיה רשאי לעכב תשלומים המגיעים לגוף בגובה סכום הקיזוז ,כבר
מהתשלום הראשון לו זכאי הגוף ,ובכלל זה עבור שירות שבוצע על ידי הגוף אף בטרם הוגשה חשבונית
בגינו.
אנו מתחייבים ומצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה כלפי הממשלה על ביצוע קיזוז לפי הוראה זאת,
מכספים המגיעים לגוף מן הממשלה לפי כל דין ,הסכם או הסדר ,או כלפי התביעה להחזיר כספים.
הוראה זו תישאר בתוקפה עד תאריך ____________________.
שינוי הוראה זו כפוף לאישור בכתב מהחשב הכללי במשרד האוצר.
_______________________________
שם מלא וחתימה של מוסמכים מטעם הגוף
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,המשמש כיועץ המשפטי של ___________ ,מאשר בזאת כי הוראת
הקיזוז שבנדון חתומה כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הגוף ומחייבת את הגוף.
_______________
עו"ד

עמוד  23מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

מדינת ישראל

קול קורא מס'174/2020 :

משרד האנרגיה

נספח ו'  -תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

.1

.2

.3

אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 1.1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע")
במסגרת קול קורא  174/2020לקידום אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים שפורסם על ידי
משרד האנרגיה.
 1.2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה
וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות קבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

(סמן  xבמשבצת המתאימה)
 המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות
(להלן" :מועד להגשה") מטעם המציע ל – 174/2020לקידום אנרגיה מקיימת באשכולות
אזוריים.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
 המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

תאריך

שם מורשה החתימה

חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עמוד  24מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

מדינת ישראל

קול קורא מס'174/2020 :

משרד האנרגיה

עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה
בפני על התצהיר דלעיל.

תאריך

מס' רישיון

חתימה וחותמת

עמוד  25מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

מדינת ישראל

קול קורא מס'174/2020 :

משרד האנרגיה

נספח ז'  -תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות

.1

.2

אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת
וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 1.1הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע")
במסגרת קול קורא  174/2020לקידום אנרגיה מקיימת באשכולות אזוריים שפורסם על ידי
משרד האנרגיה.
 1.2אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  xבמשבצת המתאימה):
 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.

 הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
.3
נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
 המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
 המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
.4
 המציע מתחייב כי ככל שיזכה בקול הקורא יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998ובמקרה הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
 המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה
.5
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
חתימה וחותמת

שם מורשה החתימה
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
תאריך

מס' רישיון

חתימה וחותמת

עמוד  26מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

מדינת ישראל

קול קורא מס'174/2020 :

משרד האנרגיה

עמוד  27מתוך  27עמודים
תאריך_____________ :

חתימת המציע____________ :

