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אל :לקוחות המשרד
חוזר לקוחות
תמריצים 9.2015
א.ג.נ,
הנדון :מענקים להחלפת יחידות קירור מים (צ'ילרים) וגריטתם – הגשת בקשות עד 26/11/2015
 .1במסגרת קידום תכניות התייעלות אנרגטית ממוקדות טכנולוגיה לצרכני אנרגיה ,פרסם לאחרונה האגף
לשימור אנרגיה במשרד התשתיות הלאומיות והאנרגיה (להלן" -המשרד") מכרז פומבי מס'  .50/15המכרז
מעודד החלפת יחידות קירור מים (צ'ילרים) ישנים ולא יעילים בצריכת האנרגיה בצ'ילרים חדשים ויעילים יותר.
 .2תנאי סף להגשת בקשות במסגרת המכרז הם התקיימות התנאים הבאים במצטבר:
 .2.1המציע הינו צרכן אנרגיה (ולא ספק ציוד או ספק שירותי אנרגיה) מן המגזר התעשייתי או המגזר הציבורי
מסחרי ,בית מלון ,רשות מקומית ,בתי חולים ומעונות חוסים למעט אלו שברשות הממשלה ולמעט
משרדי ממשלה.
 .2.2על גיל יחידת הקירור הישנה להיות  7שנים לפחות.
 .2.3על המציע להתחייב להתקין מונה חשמל ומונה אנרגיה.
 .2.4תפוקת סך כל יחידות הקירור החדשות ,לא תהיה גדולה ביותר מ 3%-מסך התפוקה של היחידות
הישנות.
 .2.5גובה מלוא המענק מותנה בביצוע התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הצ'ילר הישן בתוך  12חודשים מיום
חתימת ההסכם על ידי המשרד .במידה והחלפת הצ'ילר וגריטתו תארך יותר מ 12-חודשים יוקטן גובה
המענק ,כך שלא יעלה על  90%מהמענק.
 .2.6המציע עומד בתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה) ,התשנ"ג.1993 -
 .2.7המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק ,השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי אחר ,בגין
הפרויקט המוצע על ידו במסגרת מכרז זה.
 .2.8המציע טרם החל בהליך החלפת הצ'ילר הישן או טרם חתם על הסכם לרכישת הצ'ילר החדש .פעולות
תכנון וקיום תהליכי בדיקת עלויות לא יחשבו כתחילת ביצוע בפועל.

 .2.9על המציע המבקש את השתתפות המשרד בסכום העולה על  ₪ 300,000לצרף להצעתו ערבות ע"ס
 .₪ 7,500הערבות תוחזר למציעים שלא זכו במכרז עם פקיעת הערבות או עם חתימת ההסכם עם
הזוכה במכרז ,לפי המוקדם מבניהם.
.2.10

מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד בגין כל אתר בו הוא מעוניין להתקין צ'ילר חדש או יותר .על כל

הצעה בפני עצמה לעמוד בכל הקריטריונים שהוגדרו במכרז .כמו כן ,על המציע לצרף ערבות הצעה ,ככל
שנדרשת ,בגין כל אחת מההצעות.
.2.11

תשלום  ₪ 500עבור השתתפות במכרז שלא יוחזר.

.2.12

בנוסף על המציע לעמוד בתנאי סף מנהלתיים ,טכנים ותפעוליים נוספים המופיעים בפרק  2של

המכרז.
 .3התמיכה הניתנת במסגרת התכנית הינה:
 .3.1מענק בשיעור של עד  30%מהיקף הפרויקט ,ולא יותר מ ,₪ 250,000-בהתאם לסוג הפרויקט.
 .3.2מספר ההצעות הזוכות מטעם אותו המציע יוגבל ללא יותר משלוש.
 .3.3השתתפות המשרד בשתי הצעות זוכות מטעם אותו המציע לא תעלה על .₪ 350,000
 .3.4השתתפות המשרד בשלוש הצעות זוכות מטעם אותו המציע לא תעלה על .₪ 500,000
 .3.5המענק ישולם לאחר התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הישן ולאחר ביקור נציג המשרד באתר ואישור
הפרויקט בכתב ע"י הנציג ,כמו כן יש להציג אישור בדבר גריטת הצ'ילר מאחד מאתרי הגריטה
המורשים.
 .4במכרז שלושה מסלולים:
 .4.1יחידות קירור המים החדשות בעיבוי אוויר ויחידות .VRF
 .4.2יחידות קירור המים החדשות בעיבוי מים.
 .4.3יחידת קירור מים בספיגה.
 .5הבקשות תדורגנה ,בכל אחד משלושת המסלולים הנ"ל ,בהתאם לאמות מידה המתייחסות לתפוקת יחידת
הקירור שתוחלף ,מקדם היעילות של היחידה  ,COPהיקף המינוף של המענק (המתבטא ביחס בין ההשקעה
של הזוכה למענק מהמשרד) ולתפוקת מערכת להשבת חום.
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 .6ההצעה תוגש במקור בתוספת שלושה עותקים קשיחים ועותק אחד על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק און קי או
 )CDבמעטפה לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ,בניין שערי העיר,
רח' יפו  ,216ירושלים ,קומה .7

המועד האחרון להגשת בקשה הוא  26/11/2015בשעה  .14:00נציין שלמכרז זה תקציב מוגבל ולכן לאופן
הגשת הבקשה חשיבות רבה.
בכל שאלה וייעוץ בנושא ,אנא פנו למחלקת התמריצים במשרדנו:
רו"ח נדב גיל ,שותף ,מנהל מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085378 :דוא"לngil@deloitte.co.il :
רו"ח אלי כרמל ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-7181674 :דוא"לecarmel@deloitte.co.il :
אביב שלו ,מחלקת תמריצים ,חטיבת המס.
טלפון ,03-6085278 :דוא"לavshalev@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
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