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הנדון :מכרז להגשת הצעות להשקעת משרד התשתיות בפרוייקטי חלוץ והדגמה
בנושאי אנרגיה ,תחליפי דלקים ,מים ואנרגיה ,והתייעלות אנרגטית ,כריה וחציבה
הגשת בקשות עד 23/08/2016
משרד התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים (להלן" :המשרד") הציב לעצמו כמטרה להפוך את ישראל למרכז מצוינות
בינלאומי בתחומי האנרגיה החלופית ,המתחדשת ,חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית וטכנולוגיות כרייה וחציבה .מטרה זו
בשילוב עם החלטת ממשלת ישראל לתת קדימות לנושא פיתוח אמצעים/טכנולוגיות להפחתת התלות בנפט לתחבורה,
ובהמשך למדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ,הביאו להוצאת קול קורא זה (מכרז פומבי
.)29/16
מטרת הקול הק ורא היא הענקת סיוע בצורת מענקים לצורך מימוש פרויקטי חלוץ והדגמה בתחומי האנרגיה החלופית,
המתחדשת ,חסכון בנפט והתייעלות אנרגטית וטכנולוגיות כרייה וחציבה וכן בתחליפי נפט לתחבורה.
המכרז מיועד לאזרחים ישראליים ,תאגידים רשומים בישראל ,רשויות מקומיות ,מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ,מכוני
מחקר ממשלתיים ומוסדות מחקר ופיתוח איזוריים מוכרים.
המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת המענקים הינו עד ה ,23.08.2016 -י"ט באב תשע"ו ,בשעה .14:00
התחומים בהם תתמקד התכנית










אנרגיות מתחדשות וחלופיות
התייעלות אנרגטית ושימור אנרגיה.
קיימות במרחב האורבני
צמצום פליטות
אגירת אנרגיה והמרות אנרגיה
רשת החשמל
תחליפי נפט לתחבורה ולתעשייה
משק הדלקים
אנרגיה במשק המים





פתרונות טכנולוגיים וסביבתיים הקשורים בהפקת אנרגיה
הנדסה של קידוח והפקה של נפט וגז
כריה וחציבה

יישקל מתן עדיפות להצעות בתחומים הבאים:




הצעות המנצלו ת מקורות אנרגיה ראשוניים שמקורם בישראל ולטכנולוגיות המנצלות תשתית מדעית ,תעשייתית או
טכנולוגית ישראלית.
הצעות המציעות שת"פ בינלאומי עם פוטנציאל רחב היקף.
הצעות מהפכניות במיוחד שהצלחתן תביא לשינויי דפוסי התנהגות בנושאי המכרז בעולם.

למידע נוסף :מדיניות התמיכה במו"פ של משרד האנרגיה
מסלולים
ניתן להגיש תכניות ע"י גורם יחיד וכן במסגרת שתופי פעולה בינלאומיים של המשרד כדוגמת .Solar ERA-NET
התמיכה תתבצע באחד משני מסלולים:
 .1פרויקטים בתחום תחליפי הדלקים
תכניות למימוש פרוייקטי חלוץ והדגמה בתחום תחליפי הדלקים אשר יאושרו יקבלו השתתפות של עד  50%מהתקציב
המאושר ,עם תקרת מענק בודד של עד  3,000,000ש"ח (תקציב כולל לתוכנית של עד  6,000,000ש"ח).
 .2פרויקטים בתחומים אחרים
תכניות למימוש פרוייקטי חלוץ והדגמה בשאר התחומים אשר הוגדרו בקול הקורא ויאושרו ,יקבלו השתתפות של עד
 50%מהתקציב המאושר ,עם תקרת מענק בודד של עד  1,500,000ש"ח (תקציב כולל לתוכנית של עד 3,000,000
ש"ח).
הגשת הבקשה
הבקשה תוגש למשרד התשתיות על גבי טפסים ייעודיים.
תמיכה ממקורות ממשלתיים נוספים
השנה זוכה התוכנית גם בסיוע מצד מנהל הדיור הממשלתי – במטרה לעודד התקנה של טכנולוגיות ישראליות ,ישקול
מנהל הדיור הממשלתי התקנות של פרויקטים זוכים במכרז בבניינים ומבנים שבאחריותו.
יובהר כי אם הושקעו בפרוייקט סכומי כסף ע"י יחידות ממשלתיות נוספות ,סכומים אלו יילקחו בחשבון לעניין גובה המענק,
כך שסך כל ההשתתפות הממשלתית לא יעלה על סכומי המענק שהוגדרו במכרז.
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תהליך הבדיקה
תהליך השיפוט הינו באחריות ועדת משנה אשר תמונה ע"י וועדת המכרזים של המשרד .ייתכן וימונה בודק מטעם הוועדה
לשם ביקור באתר החברה ומתן חוות דעת.
ציון הסף הכולל הנדרש לשם אישור השקעה של המשרד הינו  75נקודות לפחות ו 60 -נקודות לפחות לכל סעיף בודד.
מציעים שעברו א ת ציוני הסף יזכו בהשקעה לפי סדר הדירוג הציונים ,עד לניצול מלא של תקציב המשרד לאותה שנה.
ההצעות יבחנו לפי אמות המידה הבאות:





רלוונטיות ויישום התוכנית – חדשנות טכנולוגית ,כלכלית ,שיווקית ויישומית .מידת המצוינות ותרומתה האפשרית
של הטכנולוגיה להשתחררות מתלות בנפט או לקידום אנרגיה בת-קיימא .רמת הבשלות הטכנולוגית)40%( .
התוכנית – רמת הגיבוש של התוכנית ,לוחות הזמנים ,אבני דרך ,התאמת הערכת תקציב לפעילויות ויכולות הצוות
לביצוע הפרוייקט)50%( .
מידת התרומה של השקעת הקרן – תבחן תרומת השקעת הקרן לביצוע תכנית העבודה וכוונת גורמים מחו"ל לבצע
מימון נוסף כתוצאה מהשקעת המשרד)5%( .
איכות ההצעה – איכות הגשת ההצעה ועבודה לפי ההנחיות של מכרז זה)5%( .

המשרד רשאי לפנות למציע לקבלת מידע ,הבהרות ,השלמות ,מסמכים או כל דבר אחר הנחוץ לדעתו בכדי לדון בהצעה
ספציפית או בכל ההצעות ביחד ובכלל זה ,להופיע בפניו.
המשרד שומר לעצמו את הזכות לגרוע נקודות מהצעה הכוללת גורם אשר התקשר בעבר בהסכם עם המשרד ולא עמד
בלוחות הזמנים ו/או בסטנדרטים של השירות הנדרש ,או שקיימת לגביו חוות דעת שלילית בכתב על טיב העבודה שסיפק.
דרישות סף מנהליות
מציע המבקש השתתפות כספית של המשרד בסכום של למעלה מ 300,000 -ש"ח ,נדרש לערבות ע"ס  37,500ש"ח
בעת הגשת ההצעה ,אשר תוחזר במידה וההצעה לא תאושר.
אישור ההצעה
הודעת זכיה או אי זכיה תשלח למציעים תוך  4חודשים מיום סגירת המכרז.
אורך הפרוייקטים המאושרים מוגבל בשנתיים לכל היותר ,וביצועם צפוי להתחיל בינואר  ,2017לאחר קבלת אישור
וחתימה על ההסכם מול המשרד .במקרה הצורך ,ישקול המשרד הארכה בעד שנה נוספת ,לצורך השלמת ביצוע
הפרוייקט.
בעת חתימת ההסכם ,על הזוכה למסור למשרד ערבות בסך  7.5%מסך ההשקעה של המשרד בפרוייקט.
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תמלוגים
מקבל המענק יחויב בתשלום תמלוגים בשיעור  5%מכל הכנסה הנובעת ממסחור תוצרי הידע והקניין הרוחני של התוכנית,
עד לסכום מצטבר של השקעת המשרד ,צמוד למדד המחירים לצרכן (הידוע ביום חתימת ההסכם) ובתוספת ריבית חשב
כללי.
ידע וקניין רוחני
הבעלות בתוצר הידע תוקנה ליזם בכפוף לתנאי הסכם זה .העברת בעלות בתוצר ידע או רישומו על שם צד שלישי שאיננו
היזם ייעשה רק באישור בכתב ומראש של המשרד בעקבות בקשה מנומקת.
המדינה תקבל ללא תמורה ,רישיון לא בלעדי ,בלתי חוזר ושאינו ניתן להעברה ,לעשות שימוש בתוצר הידע (כהגדרתו
להלן) ,במישרין או באמצעות גורם אחר ,לצרכים לאומיים.

בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
שירן חודדה ,מנהלת בכירה ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,036086275 :דוא"לsrosenblumhodeda@deloitte.co.il :
אנני דגני ,מנהלת ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6086192 :דוא"לadegani@deloitte.co.il :
אנו עומדים לרשותכם בכל הסבר נוסף ככל שיידרש.
אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן אין מטרת
החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו.

בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© כל הזכויות שמורות
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