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 2021 נובמבר 30           
          לכבוד 

 מציעים פוטנציאליים 

 א.ג.נ.,

   /402021מס'  מכרז הנדון: 

עבור  ל פרטיים  מיצרנים  חשמל  בספורט  רכישת  למצוינות  הלאומי  צ'ארלס  המכון  אורד  שם  על 
 מענה לשאלות הבהרה  - וינגייט

 

"(, מבקש להשיב לשאלות הבהרה  המכוןיט )להלן: " המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגי 
   שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, והכול כמפורט להלן:

מספר  #
 תשובה שאלה  סעיף 

 2021/41פנייה תחרותית לקבלת הצעות מס' 

1.  2.1 

נבקש להבהיר האם הכוונה בסעיף זה כי המכון יקבל  
ה  מהזוכה במכרז את נוסח החוזה הסטנדרטי של הזוכ

וזה ההסכם שייחתם בכפוף למו"מ משפטי ככל  
 שיידרש. 

 מובהר כמבוקש. 

2.  1.4 
ימים לפני מועד ההפעלה   120נבקש כי ההודעה תימסר 

המסחרית על מנת לאפשר למספק זמן מספיק כדי  
   לאתר חלופות למכסת החשמל שלא תימכרנה למכון.

התנאים למימוש )א( זכות המכון  מובהר כי 
ו לצמצם את הצריכה  לבטל את ההסכם ו/א

  1.4בשל השלמת הקמת מתקן הייצור )ס'  
למסמך המכרז(, וכן )ב( זכות המכון לסיום  

ייקבעו  למסמך המכרז(  2.2ההסכם )ס' 
במסגרת ההסכם והמו"מ שייערך )אם בכלל(  

בהתאם לאמור בתשובת המכון   ,לגביו
 לשאלת ההבהרה הקודמת. 

3.  2.2 

תקשרות  יצוין כי בעסקאות מסוג זה, מדובר בה
לתקופה ארוכה. המקובל הוא לאפשר נקודת יציאה  

שנים )בכפוף לזכויות ביטול ספציפיות   5לאחר 
חודשים    6במצבים שונים לרבות הפרה( בהודעה בת 

 השנים.   5קודם לתום  
ספק נדרש לשמור כמויות חשמל  מהנבקש להדגיש כי  

שאותם אין באפשרותו למכור לצרכנים   המכון,עבור 
אפשר למספק שהות מספקת להתקשר  אחרים ויש ל

להאריך את   מכוןעם צרכן אחר ככל ואין ברצון ה
 . ההתקשרות

4.  4 

 חודשים.   6המכון מבקש כי תוקף ההצעה יעמוד על 
נציין כי ישנה טעות סופר בטבלה והתאריך   –ראשית 

 .  1.6.2022צריך להיות 
כל זמן שההצעה בתוקף, המספק נדרש לשמור   –שנית 

בהתאם ואין באפשרותו למכור לצרכנים   כמויות חשמל
אחרים. מדובר במגבלה משמעותית ולדעתנו אף איננה  

  90-סבירה. נבקש לשנות את תקופת תוקף ההצעה ל
 ימים. 

המכון מודיע ומעדכן כי תוקף ההצעה יהיה  
ימים מהמועד האחרון להגשת    90עד 

 ההצעות במכרז.

5.  
8.5 

  2וכן ס' 
 לנספח א' 

הרישיונות כוללים מידע מסחרי סודי. נבקש לשנות את  
הדרישה להמצאת העתק של הדף הראשון של הרישיון  

 על מנת להוכיח קיומו. 

 הבקשה מתקבלת.  
לצורך  כי מציע אשר ומעדכן המכון מודיע 
רישיון הייצור ו/או  בתוקף של הוכחת קיום 

של חלק  העתק )א( יציג רישיון האספקה  
או )ב( העתק מסמך  ו/ממסמך הרישיון, 

הרישיון עם ַהּשַחָרה של אותו חלק  
,  ייחשב כעומד בתנאי המכרזחסוי/סודי,  

ובלבד שאותו חלק של הרישיון שיוצג יכלול  
הרישיון,  את שם המציע המלא, את מהות 

   .את היותו בתוקף וכיו"ב כל הנדרש
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מספר  #
 תשובה שאלה  סעיף 

6.  18 

נבקש להדגיש כי בעוד שקיים איסור לעניין הסבת  
הסכם מכירת החשמל עצמו יכלול  הזכייה במכרז, 

הוראה המתירה מראש למספק להמחות את זכויותיו  
והתחייבויותיו לפי ההסכם )לרבות בהמחאה על דרך  

 השעבוד( לגורמים המממנים של המספק.  
מדובר בסעיף שעלינו לכלול בהסכמי מכירת החשמל  
וזאת בהתאם להסכמי המימון שלנו ולאור העובדה  

 ת תחת שעבוד צף. שזכויותינו משועבדו
סעיף זה הוא סטנדרטי אצל יצרני חשמל פרטיים שכן  

 ]רובם ככולם[ ממומנים במימון פרויקטאלי. 

המכון מודיע ומעדכן כי הסעיף יוחרג באופן  
הזוכה  -ששעבוד/המחאת זכויות המציע

מכוח החוזה לטובת מוסד פיננסי בקשר  
-למימון פעילותו של המציע לא תיחשב כאי

הסעיף, ובלבד שלא ייפגעו  עמידה בתנאי 
 זכויות המכון לפי מסמכי המכרז.

 על המציעים במכרז לצרף מסמך זה להצעתם במכרז, כשהוא חתום בחותמת ובחתימת המציע במקום המיועד לכך.

 

                                                                  

 בכבוד רב,       

 מכון וינגייט המכון הלאומי למצוינות בספורט                                                                   

 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו 

_____________________ 

 חתימת המציע              


