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 לתכנון, הקמה, אספקה ואחזקה של מתקנים לייצור 

 וולטאית -חשמל בטכנולוגיה פוטו

 גן חיים וועד מקומי 

 

   שאלות הבהרהמענה ל

 

נספח  מסד 
אליו 

מכוונת  
 השאלה 

פרק 
וסעיף 

 רלבנטי

 תשובה נוסח השאלה 

נספח א  נספח א  1
 51עמוד 

המבנים יש היתרי  2האם ל 
 ? 4בנייה וטופס 

 כן.

הצהרות  2
 קבלן

 25עמוד 
  3.8סעיף 
3.13 

נא לחדד כי ההצעה  
מתבססת על דיווחי 

המזמינה וכי בדיקות  
איטום + קונסטרוקטור +  
אישורים סטטוטוריים וכו'  
יעשו רק לאחר ההודעה על 

 הזוכה בלבד .  

דרש לאישורים יהקבלן הזוכה י 
 .רוייקטפבמסגרת ביצוע ה

אבקש לחדד כי עלות שוברי   כללי  כללי  3
חח"י לאורך התהליך הם  

 ע"ח המזמינה 

האגרות לחח"י ולרשויות חלות על 
 המזמין

סע  35עמ  רישיונות 4
13.5 

אבקש לחדד כי הוועד יהיה 
אחראי על ביצוע החפירות 
לאור היכרותו עם תשתיות  

בתת קרקע . לא נכון  
שהמציע יבצע עבודות 

חפירה , ללא קשר מי נושא 
 בעלות . 

 .הבקשה נדחית

מנהל  5
 הפרויקט

סע  38עמ 
22.2 

אבקש לשנות את הדרישה  
ולהוסיף כי מנהל העבודה  

יכול להיות גם הנדסאי בניין  
וסמך בעל ניסיון מעשי של מ

הקמה וחיבור לרשת של 
מערכות סולאריות  בהספק  

  100או  MW20מינימום של 
מערכות . הדרישה למנהל 

בעל אורניאטציה חשמלית 
לא תואמת את מאפיין 
העבודה שהיא בחלקה  

המרכזי הקמת  
 קונסטרוקציה . 

מאושר כי מנהל הפרוייקט יהייה 
פחות  ל שנתייםהנדסאי בעל ניסיון של 

בהקמת של מערכות  סולאריות בהספק  
 לפחות.   KWP 50     של

טבלת   6
תיאור  
 האתר

יש לתקן את המועד האחרון   50עמ 
 2022לחיבור לשנת 

 18.5.22מועד אחרון לחיבור  

 



 

 

המסמך   מס''ד 
או הנספח 

אליו 
מתייחסת  

 ההבהרה 

פרק וסעיף 
 רלבנטיים

 תשובה נוסח השאלה 

  –אבקש להבהיר את מאפייני ההקמה  51עמ  נספא א  7
  2מערכות על  2האם מדובר על 

מבנים ?   2על  1מבנים או מערכת 
כמה אישורי כניסה למכסה התקבלו ?  

 לא ברור לי מהנוסח 

  2-מערכת אחת ל
 המבנים

אבקש לעדכן את טבלת מפרט הצעת  11סע  72עמ  ממירים 8
יש לאפשר להגיש תמחור עם /   –המחיר 

שאיכות   . הרי ברור SEבלי ממירי 
המוצר ועלותו שיימסר למזמינה שונה 

 מהותית בסוג הממיר שיוצע לה .

התמחור הינו 
 SEלממיר שאינו 

קבועה    SEלממיר 
בטופס הצעת 

 .המחיר תוספת

מסמך ו'   9
טופס 
הצעת 
 מחיר

 הבקשה נדחית 3750 -ם להעלות מחיר מינמום למבקשי 1

מסמך ו'   10
טופס 
הצעת 
 מחיר

עבודות 
 נוספות

 -מבקשים תוספת ממיר סולאראדג'
 ש''ח 250

 הבקשה נדחית

מסמך ו'   11
טופס 
הצעת 
 מחיר

עבודות 
 נוספות

ש''ח 350מבקשים לתמחר חפירה לפי 
 למטר החל מהמטר הראשון

 הבקשה נדחית

מסמך ו'   12
טופס 
הצעת 
 מחיר

עבודות 
 נוספות

מבקשים לתמחר סולמות בנפרד להצעה  
 ש''ח למטר650  -לפי

 הבקשה נדחית

 1נספח ב  13
 מפרט

 11.3    11. 
 ממירים

 הבקשה נדחית Sungrowמבקשים לאשר ממיר 

 1נספח ב  14
 מפרט

קונסטרוקציה 
4    4.2        

מבקשים לאשר קונסטרוקציה של 
 תדיראן סולאר 

 הבקשה נדחית

נספח ג'  15
מפרט  

 עבודות

שטיפות בשנה או  4 -מבקשים להוריד ל 3.1   3שטיפות 
 ש''ח לק''ו לעלות התחזוקה 40להוסיף 

 הבקשה נדחית

הזמנה  16
להציע 
  -הצעות

 מסמך א' 

הצעת     5
  5.3המשתתף 

''מובהר למען הסר   -מבקשים להוריד
ספק כי החברה תוכל להתעלם  

מהסתייגות או לקבוע שאין בה כדי  
או את  \לשנות את תנאי המכרז ו

 ההצעה.'' 
 לאפשר הגשה עם הסתייגויות.

תוך ידיעה שהמבקשים  -אם הכרחי
 רשאים לפסול את ההצעה. 

 הבקשה נדחית

 

 


