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 החלפת צ'ילרים וגריטתם -לקידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה  31/8מכרז פומבי 

התייעלות אנרגטית משרד האנרגיה והמים באמצעות האגף לשימור אנרגיה יוצא בזאת במכרז לקידום תכניות 
ממוקדת טכנולוגיה לצרכני אנרגיה. במסגרת מכרז זה, מוזמנים גופים העומדים בתנאי הסף )כפי שיפורטו 
בהמשך( להגיש בקשה לקבלת השתתפות להתקנת טכנולוגיה שמטרתה התייעלות אנרגטית, והכול על פי המפורט 

 במסמכי מכרז ונספחיו.
 

ובהתאם להחלטת  6919ת אנרגטית שפורסמה על ידי המשרד ביולי במסגרת התוכנית הלאומית להתייעלו
 69%שנתי של  -צמצום בצריכת החשמל", הוצב יעד רב  –בדבר "צעדים להתייעלות אנרגטית  6904ממשלה מס' 

. על מנת לקדם את השגת יעד זה ויעדים אחרים הכלולים בתוכנית הלאומית 6969חסכון באנרגיה עד לשנת 
טית, החליט המשרד לעודד התייעלות אנרגטית ממוקדת טכנולוגיה בקרב  צרכני  אנרגיה אשר להתייעלות אנרג

ברשותם   יחידות קירור מים צ'ילרים ישנים ולא יעילים בצריכת האנרגיה בצ'ילרים חדשים ויעילים יותר 
 בצריכת האנרגיה.

 
הצ'ילר הישן בצ'ילר חדש באותו במסגרת זו, מציע המשרד מענקים כספיים לצרכני אנרגיה אשר יחליפו את 

 הספק או בהספק נמוך יותר באופן שיפורט בתנאי המכרז. 
 
 כללי 

ממועד כניסתו לתוקף של ההסכם, עם אופציה  חודשים 18-לתקופת ההתקשרות בין המשרד לבין הספק תהיה 
. למשרד בלבד שמורה הזכות להאריך או להרחיב את חודשים נוספים 2-להשלמת ההתקנות בלהארכה 

 הדרוש הזמן ובמשך בתקציב, בתוכנית שינויים לדרוש הזכות תהא למשרד, כן כמוההתקשות לתקופות נוספות. 
 .לאישורה כתנאי לביצועה

 
מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת 
ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. את מסמכי המכרז ניתן להוריד 

 . www.energy.gov.ilמאתר האינטרנט של משרד האנרגיה והמים שכתובתו 
 

, ירושלים, בקומה 612את מעטפת המכרז יש להכניס לתיבת המכרזים, הנמצאת במשרד האנרגיה והמים, רח' יפו 
 .0:11/בשעה  8/.1/.1/)במסדרון ליד השומר( לא יאוחר מיום   0

עליו להכניסה לתוך מעטפה אם המציע מחליט לשלוח את המעטפה באמצעות שליח )לרבות חברת דואר ישראל(, 
ולציין "נא להכניס לתיבת המכרזים". על המציע להיות ער לכך שאין המשרד אחראי להכנסתה של ההצעה  השניי

לתיבת המכרזים. הצעה שתתקבל במשרד לפני התאריך הנקוב, אולם מסיבה כלשהי לא תוכנס לתיבת המכרזים, 
 תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד. 

 

 סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז. בכל מקרה של

 

 שאלות והבהרות
לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני  0:11/שעה  8/.8.9/המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות הינו 

בלבד, המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון  DRWOסמך , מ itamsut@energy.gov.ilשכתובתו:
 זה.

והן  8/.1/.8 ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום
 יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה 
 לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

  
 ועדת המכרזים   בברכה,

http://www.energy.gov.il/
mailto:itamsut@energy.gov.il

