 29דצמבר2020 ,
מתן הבהרות למכרז רכש חשמל מיצרנים פרטים 238-20-
 .1כללי
 1.1בתאריך  7.12.2020פורסם מכרז "קבלת הצעות רכש חשמל מיצרנים פרטים" ונתנה האפשרות לספקים לפנות
בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות
מס"ד

מס' הסעיף והעמוד
בקובץ המכרז
סעיף  3.2להסכם

1

2

סעיף  3.3להסכם

אנא הבהירו כי תקופת ההתקשרות הראשונית תהיה ל5-
שנים לפחות.

סעיף  3.3להסכם

אנא הבהירו כי אפשרותו של המזמין שלא להאריך את
ההסכם מעבר לתקופתו הראשונית ,תהיה כפופה לזכות
סירוב לטובת המספק במידה וההחלטה תהיה להמשיך את
ההתקשרות ,אך עם גורם אחר.

הבקשה נדחית

סעיף  4.1להסכם

אנא הבהירו כי למספק תהיה זכות סירוב להקמת מתקן
החצר כאמור.

הבקשה נדחית

סעיף  4.2להסכם

אנא הבהירו כי במידה וגוף אחר יקים את מתקן החצר,
תהיה למספק זכות לביטול הסכם היח"פ בהודעה מראש
במועד שיסוכם בין הצדדים.

מאושר .במקרה זה למספק תהיה
זכות לביטול ההסכם מיד לאחר
תחילת הפעלת מתקן החצר

סעיף  5להסכם

נבקש להוסיף סעיף לפיו במידה וידוע למזמין כי צריכת
החשמל שלו תקטן ב 30%-ביחס לצריכת החשמל הרגילה
שלו במועד/תקופה מסוימים ,עליו להודיע למספק תוך זמן
סביר בדבר הירידה בצריכה .ככל שלא עשה כן ,תבוטל
ההנחה לגבי פרק הזמן הנתון.

במקרה כזה  -המזמין יודיע 14
יום מראש אבל למספק לא
תעמוד זכות ביטול של ההסכם.

סעיף  14להסכם

אנא הוסיפו סעיף לפיו המספק יהיה רשאי להעביר ו/או
להמחות את ההסכם למספק אחר ,וזאת בכפוף לכך שכל
זכויות וחובות הצדדים יישמרו בהתאם להוראות ההסכם.

הבקשה נדחית

סעיף  14.3להסכם

אנא הבהירו כי המחאה על דרך שעבוד על ידי המספק
למלווים לא תדרוש את אישור הצרכן אלא רק את יידועו
על השעבוד.

סעיף  19להסכם

המספק אינו מבצע כל עבודות אצל המזמין ועל כן אינו
מקים פוליסת ביטוח עבודות הקמה .אין כל פוליסה
הרלוונטית להתקשרות עם המזמין ולכן אין פוליסה אליה
ניתן לצרף את המזמין כמוטב ,ואין צורך בויתור על זכות

5

6

7

8

9

אנא הבהירו כי מועד תחילת האספקה לא יהיה לפני
.1.1.2022

הבקשה נדחית .אין שינוי
מהאמור במסמכי המכרז
ובמסמך ההבהרות כדלקמ
הבקשה נדחית

3

4

פירוט השאלה

תשובות/הערות

הבקשה מקובלת
הבקשה נדחית.
הנוסח מבקש מהספק לקיים
ביטוחים הנהוגים בתחום עיסוקו
וזו הציפיה .סעיפי הביטוח
נותרים כפי שהם.

תחלוף .מדובר בעסקה פיננסית שאינה כרוכה בביצוע
בפועל של שירותים .יש למחוק סעיפים אלו.
סעיף  22להסכם

לא ברור מדוע נדרשת ערבות ואיזה ביצוע נועדה להבטיח.
קיים הסכם המבטיח את התחייבויות המספק אשר אינן
בגדר שירות בפועל .ההתקשרות היא עסקה פיננסית
והמזמין ממילא תמיד יקבל חשמל דרך תשתית חח"י.
המספק מחויב אך ורק למתן הנחה בשעות המוגדרות.
נבקש להסיר את הדרישה לערבות ביצוע.

סעיף  15להזמנה

אנא הבהירו כי על מסמכי ההגשה (למעט במקומות בהן
נדרשת חתימה מלאה של מורשי חתימה) ניתן לחתום עם
ראשי תיבות של מורשי החתימה.

נוסח ערבות ההצעה

נבקש להוסיף שהדרישה לתשלום היא מועד קבלת
הדרישה.

אין שינוי מהאמור במסמכי
המכרז

הזמנה להציע הצעות

נבקש לצרף את הטופס אשר לא צורף ואשר יכלול את
נתוני הצריכה הקלנדריים בחלוקה לשעות פסגה גבע ושפל
של המזמין בכל המונים בשנה האחרונה.

מצ"ב אקסל באתר המרכז
הרפואי

הזמנה להציע הצעות

נבקש כי תוסף הבהרה שתחילת הספקת החשמל למזמין
תחל לפי המאוחר מבין( :א)  60יום לאחר חתימת הסכם
עם המזמין (ב) לאחר קבלת אישור סש"ח (חח"י או מנהל
המערכת) להעברת מוני המזמין כצרכן של המספק בהתאם
להוראות אמות המידה.

10

11

12

13

טופס מס'  – 5נתוני
צריכת חשמל של
המזמין

סעיף ( 12.1תקופת
ההתקשרות)
14

15

16

נעיר בהקשר זה כי אמות המידה קובעות פרק זמן של עד
 45יום מיום הגשת הבקשה ועד לאישור העסקה הפרטית
על ידי סש"ח והעברת הלקוח כצרכן של המספק .נוכל
להגיש את הבקשה רק ב 15-לחודש לאחר חתימת ההסכם.
לא נוכל להתחיל את תקופת האספקה לפני העברת הלקוח
כצרכן של המספק במערכות סש"ח (חח"י או מנהל
המערכת).

מקובל

מקובל

הזמנה להציע הצעות

נבקש כי תוסף לסעיף הוראה כי הודעה על רצון המזמין
בהארכת ההתקשרות ביחס לכל אחת מהתקופות הנוספות
תינתן בהודעה של  6חודשים מראש על מנת שנוכל להיערך
בהתאם ,לרבות לעניין שמירת הכמויות .נדגיש כי המזמין
נדרש לשמור כמויות חשמל עבור המזמין שאותם אין
באפשרותו למכור לצרכנים אחרים ויש לאפשר למספק
שהות מספקת להתקשר עם צרכן אחר ככל ואין ברצון
המזמין להאריך את ההתקשרות.

מקובל

הזמנה להציע הצעות

לעניין צירוף העתק מרשיון האספקה  -נבקש כי הסעיף
יתוקן כך שיובהר כי מספיק לצרף עותק נאמן למקור של
הדף הראשון והדף האחרון של הרישיון – אשר מספיקים
על מנת להדגים כי למספק יש רישיון אספקה בתוקף ואת
מועד תום תוקפו .הרישיון אינו מסמך פומבי ומכיל פרטים
מסחריים רגישים של המספק.

מקובל ובלבד שבדפים שיצורפו
יהיה ברור תוקפו של הרישיון
ומועד סיומו

סעיף ( 12.2תקופת
ההתקשרות)

סעיף ( 26.2.2.3.1תנאי
סף מקצועיים)
+סעיף  3.1לטופס מס' 6
הסכם רכש חשמל
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מקובל באופן חלקי .השירות הוא
שירות של מתן הנחה פיננסית,
ולפיכך מטרת הערבות הנה
להבטיח עמידה במתן השירות.
חרף האמור ,סכום ערבות
הביצוע יופחת ל₪ 50,000-

סעיף ( 1.10הגדרת
הכמות המקסימאלית)

נבקש כי הגדרת הכמות המקסימאלית תתוקן באופן הבא
וזאת לאור הוראות ההסכם המאפשרות את עדכון הכמות
המקסימאלית (ראו התוספת המבוקשת מסומנת בקו
תחתון):
"הכמות המקסימאלית –  12מגה וואט שעה ( 6מגה מדידה
חצי שעתית) או כפי שתעודכן בהתאם להוראות ההסכם".

מקובל

18

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 1.19הגדרת
המונח התעריף)
הסכם רכש חשמל
סעיף ( 1.21הגדרת
המונח "תעריף הייצור")
וסעיף "( 1.22תעריף
ייצור משוקלל")
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נבקש כי בסוף ההגדרה יוסף "בהתאם למתח החיבור של
מתקן הצרכן"

יש לאחד את ההגדרות של שני המונחים שכן בהתאם
לאמות המידה וספר לוחות התעריפים המפורסמים על ידי
רשות החשמל יש "רכיב ייצור" אחד הקבוע בלוח
תעריפים  1-6.3הנושא את הכותרת "תעריף ייצור
משוקלל" .נציין כי גם לא נעשה שימוש בהסכם במונח
"תעריף ייצור משוקלל" (למעט לצורך הגדרת "תעריף
ייצור משוקלל מינימלי") וכי הותרת שתי ההגדרות למונח
אחד תוביל לסתירות בהסכם.
בהתאם ,יש להותיר הגדרה אחת תחת השם "רכיב
הייצור" באופן הבא:

מקובל

מקובל

"רכיב הייצור" – תעריף הייצור המשוקלל לקוט"ש כפי
שמפרסמת הרשות מעת לעת בלוח  1-6.3בספר לוחות
התעריפים ,המהווה חלק מתעריף התעו"ז המייצג את
עלויות ייצור החשמל באגורות לקוט"ש ,או כל לוח אחר
שעל פי קביעת הרשות יבוא במקומו .במועד חתימת הסכם
זה תעריף הייצור המשוקלל הינו  26.78אגורות/קוט"ש".
הסכם רכש חשמל
סעיף ( 1.21הגדרת
המונח "תעריף ייצור
משוקלל מינימלי")
20
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הסכם רכש חשמל
סעיף ( 1.3.2מתן עדיפות
בין מסמכים)
הסכם רכש חשמל

22

23

סעיף ( 2.3תיאומים מול
חח"י)

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 2.5אחריות
לאיכות החשמל)
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 2.6תוקף
הסכמים)

יש להתאים את ההגדרה כך שמקום הפניה ל"תעריף ייצור
משוקלל" ההפנייה תהיה ל"רכיב הייצור"
כמו כן לאור דרישות הסכם המימון של המספק (בדומה
למספקים אחרים) נבקש כי גובה "תעריף ייצור משוקלל
מינימלי" יוחלף כך שמקום המילים "שווה או נמוך מ22-
אגורות/קילוואט" יבוא "שווה או נמוך מ23.36-
אגורות/קוט"ש צמוד למדד המחירים הידוע בחודש יוני
".2020

מקובל.
במקום המילים "שווה או נמוך
מ 22-אגורות/קילוואט" יבוא
"שווה או נמוך מ23.5-
אגורות/קוט"ש צמוד למדד
המחירים הידוע בחודש נובמבר
".2020
ובלבד שיוכח שלא נעשה שינוי
בהסכם המימון שהפחית את
גובה התעריף בהסכם המימון של
המספק .ובמקרה שהרכיב
הופחת בהסכם המימון גם מחיר
הרצפה ברכיב הייצור בהסכם
ישתנה בהתאם באופן יחסי

נבקש כי הסעיף יתוקן כך שיובהר שהצדדים ידונו ביניהם
ויסכמו מהי ההוראה המחמירה .לא נוכל לקבל קביעה חד
צדדית של המשרד בתחום שאינו בתחום מומחיותו.

לא מקובל

נבקש למחוק בסיפא של הסעיף לאחר המילים "על פי
אמות המידה" את המילים "ההסכמים שלו עם חח"י" –
ההתקשרות בהסכם היא בין הצרכן למספק .ההסכמים של
חח"י הינם בין יצרן החשמל הפרטי לחח"י ואינם בין
המספק לחח"י ועל כן אינם רלבנטיים להסכם .המספק
פועל לפי הוראות הרישיון שלו ,אמות המדיה והדין בלבד.

מקובל

נבקש למחוק את המשפט האחרון של הסעיף "והכל בכפוף
לכך שהתקלה/הפרעה אינה נובעת ממעשה או מחדל של
המספק" – בהתאם לדין ,אין למספק כל קשר לרשת
החשמל המתופעלת בלעדית על ידי חח"י.
נבקש למחוק את המילים "או הסכמים מסחריים
ותפעוליים הנדרשים בינו לבין חח"י ו/או כל גוף רלוונטי
אחר" – כפי שהוסבר לעיל ההסכמים המסחריים
והתפעוליים נחתמים בין היצרן לחח"י ולא בין המספק
לחח"י ,ועל כן המספק לא יכול להתחייב לאמור במשפט
זה .המספק פועל אך ורק לפי הוראות הרישיון שלו והדין.
המספק יכול להתחייב ליתר האמור בסעיף – כי "יעמוד

מקובל

מקובל

בתוקף הסכם לקבל שירותי תשתית ושירותי גיבוי כנדרש
בחוק ובתקנות משק החשמל".
הסכם רכש חשמל
סעיף ( 2.9הפסקת או
מניעת חשמל)
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לא נוכל להסכים לסעיף זה כאשר ההסכם לא כולל סעיף
ביטול בגין אי תשלום חשבונות החשמל.

לא מקובל

נבקש כי יוסף להסכם סעיף  ,16.5תחת פרק ( 16אירועי
הפרה) ,הקובע כי המספק יהיה רשאי לבטל את ההסכם,
ולהודיע לסש"ח על החזרת הצרכן כצרכן של חח"י ככל
והצרכן פיגר בתשלום התמורה בהתאם לסעיף  9להסכם
זה והפיגור עולה על תקופה של ארבעה עשר ( )14ימים
ממועד פירעון התשלום בהתאם לאמור בסעיף 10.1
להסכם( .ראו גם הערתנו לגבי סעיף  .)16.4יודגש ,כי אין
המדובר בניתוק חשמל אלא רק בהחזרתכם כצרכן של
חח"י.
נדגיש כי מדובר למעשה בהסכם למתן הנחה כאשר בכל
רגע נתון אספקת החשמל ממשיכה כסדרה .עם זאת
המספק חשוף להפסדים הן בגין אי ביצוע תשלומים עבור
חשמל שייצר וסיפק למזמין והן להמשך העברת תשלומי
המזמין לחח"י (על אף שהמזמין לא שילם) מאחר ותהליך
סיום ההתקשרות עם המזמין בהתאם להוראות אמות
המידה (הכולל מועדי הודעות לסש"ח ומועד הסיום של
העסקה הפרטית על ידי סש"ח) מגיע לעד  4חודשים ממועד
הפיגור הראשון בתשלום .מדובר בחשיפה מהותית מאוד
למספק בדגש על הסכם עם היקף כמויות נשוא מכרז זה.
בהתאם ,לא נוכל להמשיך את החשיפה במקרה של אי-
תשלום.

26

הסכם רכש חשמל

נבקש כי במשפט הראשון ,לאחר המילים "המספק יספק
חשמל לצרכן בהתאם להסכם זה החל מ [____] יוספו
המילים "אך לא לפני שהתקבל אישור סש"ח על העברת
הצרכן כצרכן של המספק".

הסכם רכש חשמל

נבקש כי הסעיף יתוקן כן שהודעה על רצון המזמין
בהארכת ההתקשרות ביחס לכל אחת מהתקופות הנוספות
תינתן בהודעה של  6חודשים מראש על מנת שנוכל להיערך
בהתאם ,לרבות לעניין שמירת הכמויות כאשר ככל
והמזמין יבחר שלא להאריך את ההסכם תינתן למספק
שהות מספקת כדי להתקשר עם צרכן אחר בגין כמויות
אלה.

סעיף ( 3.2תקופת
ההסכם)

סעיף ( 3.3הארכת
ההתקשרות)
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מקובל

מקובל

בהתאם ,נבקש כי הסעיף יתוקן באופן הבא:
במשפט הראשון לאחר המילים "למזמין קיימת הזכות
להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד  4תקופות נוספות"
יוספו המילים "בכפוף להודעה מוקדמת בכתב של 6
חודשים מראש לפני כל הארכה של תקופת ההתקשרות".
כמו כן נבקש כי בשורה הרביעית המילים "מכל סיבה
שהיא" יוחלפו במילים "בשל מעשה או מחדל של המספק".
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הסכם רכש חשמל
סעיף ( 5.4עדכון הכמות
המקסימאלית)
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 6.1אספקת
החשמל)

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט הבא "בכפוף לכך
שהגדלת הכמות המקסימאלית תהיה בכפוף לקיום כמויות
מספיקות אצל המספק".
נבקש כי יוספו בסוף הסעיף המילים "אך למעט במקרה של
הפרעה".
לא נוכל לספק חשמל בהנחה בהתקיים האירועים
המפורטים בהגדרת המונח "הפרעה" ,כפי שמקובל בכל

מקובל

מקובל

הסכמי החשמל במשק.

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 9התמורה) –
התייחסות למצב של
"הפרעה"

ההסכם כולל הגדרה למונח "הפרעה" אך חסר כל סעיף
אופרטיבי ביחס להגדרה זו כפי שמקובל בכל הסכמי
החשמל במשק .בהתאם נבקש כי יוסף סעיף  9.6תחת סעיף
 9הקובע כי:

מקובל

"על אך האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,במצב של
הפרעה כהגדרתה בהסכם זה ,הצרכן ישלם בגין החשמל
שצרך בזמן ההפרעה תשלום בגובה התעריף ,ולא יהיה
זכאי לתעריף המופחת".
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נדגיש כי בזמן "הפרעה" המספק רוכש עבור הצרכן את
החשמל בתעריפי חח"י ועל כן אינו יכול להעניק הנחה .עם
זאת אספקת החשמל הרציפה לצרכן תמיד נשמרת.
הסכם רכש חשמל
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סעיף  – 10התייחסות
למצב של פיגור
בתשלום.

נבקש כי יוסף סעיף חדש תחת סעיף  10אשר ימוספר
כסעיף  10.6ואשר נוסחו הינו כאמור להלן:

מקובל

"כל תשלום שלא ישולם במועד ,יישא ריבית בשיעור ריבית
הפיגורים החלה על צרכני החשמל של חח"י ,כפי שתעודכן
על ידי הרשות מעת לעת ,מהמועד האחרון לביצוע התשלום
על פי הסכם זה ועד לביצוע התשלום בפועל".
האמור לעיל הינו בהתאם להוראות אמות המידה.

הסכם רכש חשמל

נבקש כי תוכן סעיף  10.2יימחק ויוחלף בנוסח הבא:

סעיפים ( 10.2-10.3אופן
התשלום)

"לצורך ביצוע התשלום ,יחתום הצרכן ,במועד חתימת
הסכם זה על טופס הרשאה לחיוב חשבון בנוסח אשר
יומצא לו על ידי המספק ,אשר יאפשר את ביצוע התשלום
למספק ,כאמור לעיל ,באמצעות הרשאת חיוב חשבון.
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כמו כן נבקש כי המילים בסוף סעיף " 10.3באמצעות
העברה בנקאית לחשבון הספק" יוחלפו במילים "באמצעות
ההרשאה לחיוב חשבון".

לא נסכים להוראת קבע .נשלם
עם תנאי תשלום של  20יום מיום
קבלת חשבונית דיגיטאלית.
ס 10.2 .נשאר בעינו
ס 10.3 .נשאר בעינו

כפי שציינו לעיל לאור החשיפה הגדולה של המספק כלפי
חח"י בגין צריכתכם וכפי שמקובל בשוק נבקש כי התשלום
יבוצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון .לצרכן שמורה
הזכות לחלוק על החיובים בהתאם להוראות ההסכם.
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 10.5קיזוזים)

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 13.2כוח עליון)
34

נבקש כי המילים בסוף הסעיף "למעט מעשה או מחדל
שהינו באחריות ישירה של המספק" יימחקו – בשום מקרה
לא ניתן לקזז תשלום .התשלום מבוצע לאחר שצרכן כבר
צרך את החשמל שכן אין עיכוב באספקה ,ועל כן המספק
כבר העביר את כל התשלומים לחח"י .לצרכן יש אפשרות
לערער על החשבון בהתאם לסעיף .10.4

הסעיף נשאר בעינו .המדיניות של
המזמין הנה לא לקזז ובכל מקרה
זכות הערעור תישמר למזמין.

נבקש למחוק את סעיף  13.2באופן כליל .לא נוכל להסכים
להחרגות בסעיף  13.2המתייחסים למצב דברים שיכול
הבקשה התקבלה חלקית באופן
המספק
להתקיים רק אצל "היצרן" או "חח"י" ולא אצל
זה שיוותרו רק חלקים  4-7לאותו
מוכרים
אנו
ועל כן אינם רלבנטיים לענייננו .תחת ההסכם
סעיף
רק הנחה .אין אספקה של מוצר פיזי .המוצר הפיזי
(החשמל) מתקבל מרשת החשמל של חח"י והינו באחריותה
המלאה.
לחילופין נבקש כי ההחרגות יחולו באופן הדדי.
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הסכם רכש חשמל
הוספת סעיף  13.8בסוף

נבקש כי יוסף סעיף  13.8הקובע כי "למען הסר ספק,
בהתקיים אירוע כוח עליון ,ישלם הצרכן בגין החשמל

מקובל ,המזמין ישלם כל עוד
החשמל נצרך על ידו
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סעיף 13

הנצרך על ידו תשלום בגובה התעריף".

הסכם רכש חשמל

נבקש כי המילים "באשור הצרכן" במשפט הראשון
יימחקו .בהתאם להסכמי המימון של המספק ,לא ניתן
לחתום על ההסכם ככל והמספק לא יהיה רשאי לשעבד או
להעביר או להסב את ההסכם לגופים שהעמידו לו מימון.

סעיף ( 14.3המחאה על
דרך שעבוד)
הסכם רכש חשמל
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סעיפים 14.4.2-14.4.3
(תקופות ריפוי)

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 15.1סיום
מוקדם)

בהתאם לתנאי הסכמי המימון של המספק ,נבקש כי
תקופת הזמן הנוספת שתינתן למלווים בטרם יבוטל
ההסכם בהתאם לסעיפים  14.4.2-14.4.3תוארך מ 90-ימים
ל 180-ימים ,לרבות הארכת תקופת הריפוי של הגוף החליף
ל 180-ימים במקום  90ימים.
נבקש כי המילים "למשך תקופה העולה על שנים עשר ()12
חודשים רצופים" בשורות  3-4יימחקו .כידוע תעריפי
החשמל לרבות "רכיב הייצור" משתנים פעם בשנה.
בהתאם להסכמי המימון של המספק (ושל כל יתר
המספקים הפרטיים) יש לאפשר למספק לבטל את ההסכם
במידה ורכיב הייצור יורד מתחת לתעריף המינימלי אי
כלכליות הפעלת תחנת הכוח .בהתאם ,במצב זה המספק
לא יוכל להמשיך להעניק את ההנחה ובוודאי שלא יוכל
לקחת על עצמו לשלם לצרכן את גובה ההנחה למשך שנה
שלמה.

מקובל כאמור בשאלה קודמת

מקובל

ראו סעיף  20לעיל

כמו כן נציע כי חלף זכות ביטול במצב דברים זה יתאפשר
להשהות את ההסכם בהתאם למנגנון המוצע הבא:
"על אף כל האמור בהסכם זה ,המספק יהיה רשאי
להשהות את ההסכם בהודעה מראש לצרכן של  30יום בכל
עת בה רכיב הייצור הינו מתחת לתעריף הייצור המשוקלל
המינימאלי ובמקרה זה יודיע המספק לחח"י על הפסקת
העסקה הפרטית בין המספק לצרכן.
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עלה רכיב הייצור על תעריף הייצור המשוקלל המינמאלי,
יהיה מהספק רשאי להודיע לצרכן כל ביטול השהיית
ההסכם והחזרת הצרכן כצרכן המספק .לצורך כך יחתום
הצרכן על יפוי כוח בנוסח סטנדרטי אשר יעביר לו המספק.
היה ותקופת השהייה תעלה על  6חודשים ,יהא רשאי כל
צד לבטל את ההסכם במתן הודעה לצד האחר מראש
ובכתב של  90ימים אלא אם במהלכם עלה רכיב הייצור על
תעריף הייצור המשוקלל המינימאלי ,וזאת מבלי שתהיה
למי מהצדדים כל טענה או זכות כלפי משנהו בשל סיום
ההסכם כאמור.
מוסכם על הצדדים כי תקופת ההשהיה תנוכה מתקופת
ההסכם"
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 15.1ב)

בהתאם לתנאי הסכמי המימון לא נוכל להציג חלק
מההסכמים .נוכל להעביר אסמכתא על דרישת המלווים
לסיום ההסכם עקב ירידת רכיב הייצור.

מקובל

בהתאם נבקש כי המילים "את החלק הרלוונטי מתוך
ההסכמים על המלווים וכן" יימחקו.
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 15.2ביטול
רישיונות)

נבקש כי המשפט "ובלבד שביטול ,התליה או השהיה
כאמור לא נגרמו בשל מעשה ו/או מחדל של המספק" בסוף
הסעיף יימחק .ברגע שהרישיונות אינם בתוקף על פי דין
אסור לנו להמשיך לספק חשמל כך שהמשך קיום ההסכם
במצב זה הינו בניגוד לדין.

מקובל באופן חלקי
ההערה מתקבלת ,ואולם אין
באמור בכדי להוות ויתור כלשהו
על זכות תביעה של המזמין כנגד
הספק ,במקרה שבו ביטול

הרישיון או התלייתו נבעו
כתוצאה מרשלנות של הספק .יש
להבין שהתנהלות רשלנית בהיבט
הזה ,מביאה בפועל לאובדן
ההנחה לה זכאי המזמין ובכך
גורמת לו נזק.
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 16.1אירועי
הפרה)

הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 16.2אירועי
הפרה)

הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 16.4גרייס בגין
אי תשלום)

הסכם רכש חשמל
הוספת סעיף ( 16.5זכות
ביטול בגין אי תשלום)

נבקש כי במקום המילים "הספק מצהיר" יירשם "הצדדים
מצהירים" וכי לרשימת הסעיפים אשר הפרתם תחשב
כהפרה יסודית יוספו סעיף  9ו ,10-שכן תשלום התמורה
בגין אספקת החשמל במחיר מופחת הינה תנאי בסיסי
ויסודי של הסכם.
נבקש כי לאחר המילים "מבלי לפגוע באמור בסעיף 16.1
לעיל" בתחילת הסעיף יוספו המילים "ובכפוף לסעיף "14.4
– שכן אחרת אין כל משמעות לסעיף  .14.4תוספת זאת
נדרשת כאמור בהתאם להסכמי המימון של המספק (ושל
יתר המספקים).
נבקש לשנות את תקופת אפשרות של איחור בתשלום ללא
כל פיצוי מ 14-יום ל 7-ימים .כפי שציינו המספק כבר חשוף
לכ 4-חודשי צריכה של הצרכן לפני שהצרכן יחזור להיות
צרכן של חח"י .המספק לא יכול לאפשר את הגדלת
החשיפה אף יותר (אשר הינה כאמור גדולה מאוד).
כפי שציינו לעיל ,נבקש להוסיף את סעיף  16.5כאמור
להלן:
"המספק יהיה רשאי לבטל את ההסכם ,ולהודיע לסש"ח
על החזרת הצרכן כצרכן של חח"י ככל והצרכן פיגר
בתשלום התמורה בהתאם לסעיף  9להסכם זה והפיגור
עולה על תקופה של ארבעה עשר ( )14ימים ממועד פירעון
התשלום בהתאם לאמור בסעיף  10.1להסכם".

הבקשה נדחית

מקובל

לא מקובל

זכות הביטול תתקיים אם הפיגור
קרה  3פעמים בשנה ,כאשר בכל
שנה סופרים מחדש .מדובר ב20-
ימי פיגור מעבר ל 20 -ימי אשראי

לא נוכל לחתום על הסכם ללא אפשרות ביטול בגין אי
תשלום.
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כאמור לעיל המספק חשוף להפסדים הן בגין אי ביצוע
תשלומים עבור חשמל שייצר וסיפק למזמין והן להמשך
העברת תשלומי המזמין לחח"י (על אף שהמזמין לא שילם)
מאחר ותהליך סיום ההתקשרות עם המזמין בהתאם
להוראות אמות המידה (הכולל מועדי הודעות לסש"ח
ומועד הסיום של העסקה הפרטית על ידי סש"ח) מגיע לעד
 4חודשים ממועד הפיגור הראשון בתשלום .מדובר
בחשיפה מהותית מאוד למספק בדגש על הסכם עם היקף
כמויות נשוא מכרז זה .בהתאם ,לא נוכל להמשיך את
החשיפה במקרה של אי-תשלום.

45

46

הסכם רכש חשמל

נבקש כי יוסף להסכם סעיף  16.6כאמור להלן:

הוספת סעיף ( 16.6זכות
ביטול בגין הפרעה)

"הצדדים יהיו רשאים לבטל את ההסכם ככל ונמשך אירוע
של הפרעה (כהגדרתה בהסכם זה) ,לתקופה רצופה העולה
על תשעים ( )90ימים במשך תקופה רצופה של מאה
ושמונים ( )180ימים; במקרה של ביטול ההסכם כאמור,
לא תהיה למי מהצדדים כל טענה או זכות תביעה כלפי
משנהו .ביטול כאמור ייעשה בהודעה מראש של שבעה ()7
ימים.

הסכם רכש חשמל

נבקש כי המילים "ובלבד שהוכח שהמספק לא פעל
ברשלנות שגרמה לכך" בשורה השלישית יימחקו .אין
רלבנטיות לנושא רשלנות באי הארכת רישיון .כמו כן

סעיף ( 17הגבלת

הבקשה נדחית

לא מקובל .המזמין הנו זה שצורך
את השירות מהספק ולא ההפך
ולכן אין מדובר בהקבלה נכונה.

אחריות)

המשך קיום ההסכם במצב שבו אין למספק רישיון מספק
הינו בניגוד לדין.
כך גם באופן הדדי אנו לא מבקשים מכם את המשך
ההסכם או פיצוי כלשהו במקרה שבו לא הוארך לכם
הרישיון להפעלת בית החולים.

הסכם רכש חשמל
סעיף ( 18אחריות
לנזיקין)

יש למחוק את הסעיף על כל תת סעיפיו שכן הוא שכן הוא
כלל אינו רלבנטי למערכת היחסים בין המספק למזמין.
המספק אינו נכנס בשום שלב לחצר בית החולים (האחריות
על המונים היא של סש"ח בלבד) כאשר אין גם כל קשר
ישיר בין פעילות ייצור החשמל בתחנת הכוח של דליה אשר
אינה רלבנטית להסכם לפעילות האספקה של המספק
כאשר המזמין מקבל את החשמל מרשת החשמל של חח"י.
נראה שסעיפים אלה נלקחו מהסכם קבלני שאינו מתאים
לענייננו (ראו סעיף  18.1שם נרשם "הקבלן").

למזמין יש זכות לגיטימית להגן
על תנאי ההסכם מול הספק
הזוכה ,שכן בעת בחירתו של
האחרון ,הוא מאבד את
האפשרות להתקשר עם
המתמודדים האחרים.
לפיכך אי קבלת רישיון בשל
רשלנות בהגשת בקשה ו/או הצגת
מסמכים וכו' ,לא ראוי שתוגבל
באחריות כלשהי.
מקובל

לעניין סעיף  18.3המספק אינו מספק שום מוצר .בהתאם
לאמות המידה האחריות לאספקת החשמל הינה של חח"י
בלבד .האמור בסעיף זה אף סותר את האמור בסעיף 6.2
להסכם.
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ניתן להוסיף במקום סעיף זה סעיף להיעדר אחריות
לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים של הצדדים כדלקמן:
"צד לא יהיה אחראי לנזק תוצאתי ,עקיף ,נלווה או עונשי,
בקשר עם ביצוע הסכם זה ובכלל זה אובדן זכויות ו/או
רווחים ,אובדן הזדמנויות עסקיות ,פגיעה במוניטין ,הפסדי
ייצור ו/או הכנסה .למען הסר ספק מובהר בזה ועל אף
האמור לעיל ,כי ביטול הנחה ו/או חיוב בתשלום כאמור
במפורש בהסכם זה ,לא יחשבו כנזק תוצאתי ו/או עקיף
לכל דבר ועניין".
הסכם רכש חשמל

למספק ישנם ביטוחים בהתאם להוראות שהוכתבו לו
באמות המידה על כן נוכל בסעיף זה רק להתחייב כי נחזיק
בכל הביטוחים הדרושים על פי דין ואמות המידה .מדובר
בביטוחים קיימים כאשר בהתאם להוראות אמות המידה
מדינת ישראל ורשות החשמל נכללים כמבוטחים נוספים.

הסכם רכש חשמל

נבקש כי בסוף הסעיף יוסף המשפט "במקרה זה יודיע
הצרכן למספק על כך ויאפשר לו להתנהל מול אותם
גורמים באופן שיביא לגילוי מידע המינימלי המחויב על פי
דין".

סעיף  – 19ביטוח
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ראו הערה לעיל בדבר
הביטוחים
אנו ממליצים להיוועץ עם היועץ
הביטוחי הרלוונטי שלכם בעניין
זה.
כאמור יש לבצע ביטוחים נהוגים
בתחום העיסוק כמפורט בנוסח
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סעיף  – 20.1שמירת
סודיות
הסכם רכש חשמל
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סעיף ( 21אי תחולת
יחסי עובד מעביד)
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הסכם רכש חשמל
סעיף  –22ערבות ביצוע

נבקש להסיר את סעיפים  21.3 ,21.1ו 21.4-אשר אינם
מתאים לאופי השירות אשר מעיק המספק (מתן הנחה)
תחת ההסכם .אין רלבנטיות לסעיפים אלה כאשר המספק
אינו עוסק בעצמו בפעילות ייצור החשמל (אלו התחייבויות
שרק היצרן יכול לקחת).
נבקש לבטל סעיף זה על כל תת סעיפיו .מדובר בהסכם
למתן הנחה .אין מדובר באספקה פיזית של מוצר או

מקובל

מקובל

ראו הערה לגבי ערבות ביצוע
לעיל

בבנייה של מבנה כלשהו ,על כן אין כל הצדקה למתן ערבות
ביצוע .בהסכמי אספקת חשמל בתעריף מוזל כמו ההסכם
נשוא המכרז ,בדרך כלל הצרכן הוא זה שנותן ערבות שכן
המספק הוא זה שחשוף לתשלומים מול חברת החשמל
כאשר מצד שני הנזק היחיד לו חשוף הצרכן הוא העברתו
חזרה להיות צרכן של חברת החשמל ,כאשר בכל שלב (גם
כלקוח של המספק וגם כלקוח של חח"י) אספקת החשמל
מרשת החשמל של חח"י נשמרת.
הוספת סעיף להסכם –
אפשרות השהייה

כפי שמקובל בשוק ולצורך צרכים תפעוליים של המספק
נבקש להוסיף סעיף להסכם המאפשר למספק להשהות את
העסקה הפרטית ולהחזיר את מוני המזמין (כולם או
חלקם) להיות צרכן של סש"ח כאשר המזמין לא נפגע מכך
בשום צורה ומקבל מהספק פיצוי כספי ישיר בגובה ההנחה
לה הוא זכאי בהתאם להוראות ההסכם באופן הבא:
 .1על אף האמור אחרת בהסכם זה ,המספק יהיה רשאי
להשהות את ההספקה למתקני הצרכן (כולם או חלקם)
במהלך תקופת ההסכם (לרבות ככל והוארכה בהתאם
לסעיף  ,)3.3מכל סיבה שהיא ולסיים את ההשהייה
ולהחזיר את מתקני הצרכן להספקה לפי הסכם זה,
ביחס למתקן אחד או יותר של מתקני הצרכן ,כפי
שיפורט בהודעת המספק (להלן" :המתקן המושהה")
ויודיע בכתב למזמין הן על ההשהייה והעברת המתקן
המושהה כצרכן של סש"ח והן על השבת המתקן
המושהה כלקוח של המספק לפי הסכם זה ,בהודעה
בכתב של  45ימים מראש שתינתן למזמין לפני ההשהייה
הצפויה ו 45 -ימים מראש לפני ההחזרה המבוקשת של
המתקן המושהה כלקוח לפי הסכם זה ויחולו ההוראות
המפורטות להלן:
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 1.1ההשהייה תיכנס לתוקף במועד בו מתקן הצרכן
אשר ניתנה לגביו הודעת השהייה ,יחל להיות צרכן
של סש"ח ותסתיים עם השבת המתקן להיות לקוח
של המספק בהתאם להודעת סש"ח (להלן" :תקופת
ההשהייה").
 1.2בגין תקופת ההשהייה ,ישלם המספק למזמין את
סכום ההנחה על רכיב הייצור אשר המזמין היה
זכאי לקבל מהמספק אלמלא היה המתקן מושהה
ועבר להיות לקוח של סש"ח בהתאם לסעיף זה,
כאשר הוא מחושב על פי צריכת החשמל בפועל של
המתקן המושהה מסש"ח ובהתבסס על חשבונית
החשמל המפורטת שקיבל המזמין מסש"ח ביחס
למתקן המושהה (להלן" :הפיצוי")  .סכום זה יהא
הסעד הבלעדי והיחיד לו יהא המזמין זכאי
מהמספק בקשר עם תקופת ההשהייה והעברתו
כצרכן של סש"ח.
 1.3לשם ביצוע האמור לעיל יחתום המזמין על ייפוי כוח
סטנדרטי שיידרש על ידי סש"ח לצורך קיום הוראות
סעיף זה.
 1.4הפיצוי יועבר למזמין בתוך אחד עשר ( )11ימים
קלנדאריים מקבלת חשבונית חשמל מפורטת
מסש"ח בדואר אלקטרוני ,בגין מלוא צריכת
החשמל במתקן המושהה ובלבד שהמזמין צרך את
החשמל מסש"ח .ככל והמזמין לא העביר את
החשבונית לגבי צריכת המתקן המושהה ,לפני תום
תקופת ההשהייה ,יזכה המספק את המזמין בגובה

מקובל

הפיצוי בחשבון המסחרי הראשון אשר יוצא למזמין
לאחר השבת המתקן המושהה בחזרה למספק.

 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4הספקים מתבקשים לחתום על כל דף ממסמכי המכרז.
 .5מסמכי המכרז יוגשו עד ( 10.1.21ולא ב )4.1.21-שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .6אין שינוי בתאריך הערבות ,הסכום והנוסח.
 .7אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________

יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

