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תמריצים 16.2017

א.ג.נ,.
הנדון :מענקים להתייעלות אנרגטית ביישובי הדרום – הגשת בקשות עד  2בנובמבר 2017
במסגרת קידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדות טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ,פרסם לאחרונה משרד האנרגיה
(להלן" -המשרד") באמצעות האגף לשימור אנרגיה מכרז פומבי מס'  .118/2017המכרז מיועד לצרכני אנרגיה
ביישובי הדרום – רשויות מקומיות (לרבות עיריות) ,מפעלי תעשייה ומבני מסחר המעוניינים לבצע פרויקטים שיובילו
לחסכון או התייעלות בצריכת האנרגיה.
תנאים עיקריים להגשת בקשה בהקצאה זו:
 .1המציע הינו צרכן אנרגיה (ולא ספק ציוד או ספק שירותי אנרגיה) מן המגזר התעשייתי או המגזר הציבורי מסחרי
לרבות רשויות מקומיות באזור יישובי הדרום בלבד.
 .2בכוונת המציע לבצע פעולה להתקנת אחת אותו יותר מהטכנולוגיות המפורטות בתנאי הסף המקצועיים במכרז,
העתידה להתממש אצל צרכן אנרגיה אשר עד מועד בחירת הזוכים במכרז טרם החל בביצועה בפועל ,ואשר
אמורה להביא להפחתת צריכת האנרגיה ו/או הסטת עומס מפסגה לשפל והקטנת שיאי ביקוש.
 .3מציע רשאי להגיש עד שלוש הצעות נפרדות ,כאשר כל הצעה תשוקלל בנפרד .הצעה יכולה לכלול מספר
טכנולוגיות.
 .4הטכנולוגיות שבגינן ניתן להגיש הצעה הינן ,בין היתר:
 .4.1החלפת רכבים מונעי דלק קונבנציונלי ברכב חשמלי
 .4.2החלפת יחידת קירור מרכזית ביחידת קירור מים המופעלות בעיבוי אוויר/מים ,במזגנים מפוצלים ,במערכת
VRF
 .4.3שדרוג (ייעול) של יחידת קירור מים
 .4.4שדרוג מערכת אל פסק
 .4.5החלפת מזגנים
 .4.6שדרוג מערכות תאורה
 .4.7החלפת מערכת מיזוג קונבנציונלית במיזוג אוויר תרמו-סולארי (הכוללת קולטים ,מכונת ספיגה מערכת ניהול
אנרגיה ומערכות עזר)
 .4.8התקנת מערכת ניהול אנרגיה מרכזית שתשלוט לפחות על שתי מערכות עיקריות של צרכן האנרגיה
 .4.9שילוב מערכות שמש (אנרגיה תרמו סולארית) ו/או משאבות חום לחימום מים

 .5עלות כל פרויקט לצרכן האנרגיה לא תפחת מסך של  500,000ש"ח .החיסכון האנרגטי של כל פרויקט לא יפחת
מ 200,000 -קוט"ש לשנה.
 .6המציע עומד בתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) ,התשנ"ד.1993 -
 .7המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק ,השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי אחר ,בגין הפרויקט
המוצע על ידו במסגרת מכרז זה.
 .8מציע המבקש את השתתפות המשרד בסכום העולה על  500,000ש"ח נדרש לצרף להצעתו ערבות ע"ס
 12,500ש"ח .הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם הזוכה
במכרז ,לפי המוקדם מבניהם.
 .9בנוסף על המציע לעמוד בתנאי סף מנהלתיים ,טכניים ותפעוליים נוספים המופיעים במכרז.
סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .10מספר ההצעות הזוכות מטעם אותו המציע תוגבל ללא יותר משלוש.
 .11מענק המשרד עבור הצעה זוכה בודדת לא תעלה על סך של  700,000ש"ח.
 .12מענק המשרד עבור שתי הצעות זוכות מטעם אותו המציע לא יעלה על סך של  800,000ש"ח.
 .13מענק המשרד עבור שלוש הצעות זוכות מטעם אותו המציע לא יעלה על סך של  900,000ש"ח.
 .14סכום ההשתתפות בפועל יחושב בהתבסס על הנמוך מבין הבאים :עלות התכנית על פי ההצעה או עלות התכנית
בפועל ,על פי החשבוניות שיוגשו .לא יילקחו בחשבון הוצאות שהוצאו עבור אישור התכנית על ידי המשרד ולא
יילקחו בחשבון הוצאות יעוץ.
 .15עבור צרכן אשר אינו רשות מקומית גובה המענק המקסימלי יהיה עד  25%מעלות הפרויקט.
 .16ככל שהזוכה הינו רשות מקומית ,גובה המענק המקסימלי הכולל יהיה תלוי ברמה הכלכלית-חברתית של צרכן
האנרגיה במשתתף במכרז ,על פי המפתח:

רמה כלכלית-חברתית על פי
נתוני הלמ"ס לשנת 2013
1-4
5-7
8-10

המענק
עד  30%מעלות הפרויקט
עד  25%מעלות הפרויקט
עד  20%מעלות הפרויקט
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 .17על מנת לעודד את הזוכה במענק לבצע את הפרויקט בהקדם ,גובה המענק בו זכה יהיה בהתאם למועד סיום
התקנת הציוד החדש לפי הפירוט הבא:
אבן הדרך

קבלת אישור לסיום ההתקנה של הציוד
החדש והגשת חשבוניות מס עבור
הוצאות הפרויקט

מועד הביצוע
עד  12חודשים מיום התחלת
ההסכם
בין  12ועד  18חודשים מיום
התחלת ההסכם
בין  18ועד  30חודשים מיום
התחלת ההסכם
בין  30ועד  36חודשים מיום
התחלת ההסכם

אחוז לתשלום מהמענק
עד 100
עד 90
עד 80
עד 70

בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .18ההצעות יוגשו ,בהתאם לנהלים המפורטים בפרק  8למכרז ,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד האנרגיה ,רח' יפו
 ,216ירושלים.
 .19ההצעות תדורגנה ,בהתאם לאמות מידה המתייחסות ,בין היתר ,לחיסכון בקוט"ש של צריכת החשמל ,היחס בין
החיסכון בקוט"ש לעלות הפרויקט ,היקף המינוף של המענק (המתבטא ביחס בין עלות הפרויקט למענק
מהמשרד) ולעמידה של המציע בת"י .50001
המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו  2בנובמבר  2017ועד לשעה .14:00

לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה  -לחצו כאן

בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085378 :
רו"ח אלי כרמל ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-7181674 :
רו"ח רן אפרים ,מנהל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085479 :
רו"ח אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'03-6085278 :
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

3

www.deloitte.co.il
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and
their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not
provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected
network of member firms in 150 countries and territories, Deloitte brings world-class capabilities and high-quality service to clients, delivering the insights
they need to address their most complex business challenges. Deloitte’s more than 244,400 professionals are committed to becoming the standard of
excellence.
Brightman Almagor Zohar & Co. (Deloitte Israel) is the member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited in Israel. Deloitte Israel is one of Israel’s leading
professional services firms, providing a wide range of world-class audit, tax, consulting, financial advisory and trust services. Through approximately 100
partners and directors and 1000 employees the firm serves domestic and international clients, public institutions and promising fast-growth companies
whose shares are traded on the Israeli, US and European capital markets.
© 2017 Brightman Almagor Zohar & Co. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

4

