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לקוחות המשרד

אל:

חוזר לקוחות
תמריצים 5.2018
א.ג.נ,.
הנדון :מענקים להתייעלות אנרגטית ביישובי הדרום – הגשת בקשות עד  28ביוני 2018
 .1במסגרת קידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדות טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ,פרסם לאחרונה משרד האנרגיה
(להלן" -המשרד") באמצעות האגף לשימור אנרגיה מכרז פומבי מס'  .30/2018המכרז מיועד לצרכני אנרגיה
ביישובי הדרום – רשויות מקומיות (לרבות עיריות) ,מפעלי תעשייה ומבני מסחר המעוניינים לבצע פרויקטים שיובילו
לחסכון או התייעלות בצריכת האנרגיה.
 .2הכללים להגשת בקשות במכרז זה מפורטים במלואם במכרז .להלן פירוט של תנאי הסף המצטברים העיקריים
להגשת הבקשה בהתאם:
 .2.1המציע הינו צרכן אנרגיה מן המגזר התעשייתי או המגזר הציבורי מסחרי לרבות רשויות מקומיות באזור יישובי
הדרום בלבד .נדרש שהמציע יהיה זה שהטכנולוגיה המותקנת תהיה בבעלותו או תופעל לטובתו ,או שהוא
יהיה הנהנה הסופי מהטכנולוגיה המותקנת.
 .2.2המציע אינו בבעלות ממשלתית ,מלאה או חלקית.
 .2.3בכוונת 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.
 .2.4החיסכון האנרגטי של כל פרויקט לא יפחת מ 300,000 -קוט"ש לשנה .חישוב החיסכון בדלקים ייעשה על
בסיס  210גרם נפט לכל קוט"ש.
 .2.5מציע רשאי להגיש עד שלוש הצעות נפרדות ,כאשר כל הצעה תשוקלל בנפרד .הצעה יכולה לכלול מספר
טכנולוגיות שונות.
 .2.6הטכנולוגיות שבגינן ניתן להגיש הצעה הינן ,בין היתר:
 .2.6.1החלפת רכבים מונעי דלק קונבנציונלי ברכב חשמלי
 .2.6.2החלפת יחידת קירור מרכזית ביחידת קירור מים המופעלות בעיבוי אוויר/מים ,במזגנים מפוצלים,
או במערכת VRF
 .2.6.3החלפת מדחס אוויר דחוס
 .2.6.4החלפת מזגנים
 .2.6.5שדרוג מערכות תאורה

.2.6.6
.2.6.7
.2.6.8
.2.6.9

החלפת מערכת מיזוג קונבנציונלית במיזוג אוויר תרמו-סולארי (הכוללת קולטים ,מכונת ספיגה
מערכת ניהול אנרגיה ומערכות עזר)
התקנת מערכת ניהול אנרגיה מרכזית שתשלוט לפחות על שתי מערכות עיקריות של צרכן האנרגיה
שילוב מערכות שמש (אנרגיה תרמו סולארית) ו/או משאבות חום לחימום מים
החלפת מנועים

 .2.7המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק ,השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי אחר ,בגין הפרויקט
המוצע על ידו במסגרת מכרז זה.
 .2.8מציע המבקש את השתתפות המשרד בסכום העולה על  500,000ש"ח נדרש לצרף להצעתו ערבות ע"ס
 10,000ש"ח.
 .2.9בנוסף על המציע לעמוד בתנאי סף מנהלתיים ,טכניים ותפעוליים נוספים המופיעים במכרז.
סך הסיוע ותקרת הסיוע:
 .3מספר ההצעות הזוכות מטעם אותו המציע תוגבל ללא יותר משלוש.
 .4מענק המשרד במקרה של הגשת מספר הצעות מאותו מציע ,לא יעלה על סך של  1,000,000ש"ח.
 .5סכום ההשתתפות בפועל יחושב בהתבסס על הנמוך מבין הבאים :עלות הפרויקט על פי ההצעה או עלות הפרויקט
בפועל ,על פי החשבוניות שיוגשו.
 .6עבור צרכן אשר אינו רשות מקומית גובה המענק המקסימלי יהיה עד  25%מעלות הפרויקט.
 .7ככל שהזוכה הינו רשות מקומית ,גובה המענק המקסימלי הכולל יהיה תלוי ברמה הכלכלית-חברתית של צרכן
האנרגיה המשתתף 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

בחינת הבקשות וסדרי ההגשה:
 .8ההצעות יוגשו ,בהתאם לנהלים המפורטים בפרק  9למכרז ,לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד האנרגיה ,רח' יפו
 ,216ירושלים.
 .9ההצעות תדורגנה בהתאם לליחס בין החיסכון השנתי בקוט"ש בפרויקט לבין המענק המבוקש בש"ח.
המועד האחרון להגשת בקשה במכרז זה הינו  28ביוני  2018ועד לשעה .14:00
לצפייה בהודעה על פרסום ההקצאה -לחצו כאן.
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בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.03-6085378 :
רו"ח (משפטן) צביקה לייבוביץ ,שותף ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס ,טל'.073-3994157 :
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
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