
 
 
 
 

 

 להגשת הצעות לחברת מקורות לרכישת חשמל מוזל  -קול קורא הנדון: 

 רקע

"( במתקניה, מהוות אחד מסעיפי התקציב מקורותהוצאות החשמל של מקורות חברת מים בע"מ )"
 השנתי הגדולים של סך הוצאות החברה. 

כיום, "מקורות" רוכשת חשמל עבור חלק ממתקניה מספקי חשמל פרטיים )במסגרת עסקאות לרכישת 
את יתרת החשמל הנצרך במתקניה, רוכשת "מקורות"  1חשמל מוזל( וזאת בהנחה ביחס לתעו"ז;

 "(, במחיר תעו"ז. חח"ימחברת החשמל לישראל בע"מ )"

רכישת חשמל מוזל מספקי חשמל פרטיים "מקורות" מבקשת להתקשר בהסכם / הסכמים נוספים ל
"(, אשר החוק, "1996-)מי שיש בבעלותו "רישיון הספקה", כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו

אמצעי ייצור בהתאם לאסדרות  בבעלותםמספקים אשר אין ו/או  ,במסגרתם היא תרכוש חשמל בהנחה
. לפיכך, "מקורות" מפרסמת פנייה כללית לקבלת הצעות להתקשרויות בהסכמים רשות החשמל בנדון

 לרכישת חשמל מוזל. 

יצוין, כי ביחס לפנייה זו, ניתן להגיש הצעות להסכמים קצרי טווח מידיים, או להסכמים ארוכי טווח 
לאספקת  )מידיים או עתידיים(; כן יצוין, כי ניתן להגיש הצעות הן להסכמים הכוללים התחייבות

החשמל במהלך כל חודשי השנה )הסכמים קבועים(, והן להסכמים הכוללים התחייבות לאספקת 
 החשמל ביחס לחלק מחודשי השנה בלבד )הסכמי עודפים(. 

 פעילות מקורות

מוני מתח  375 -מוני מתח עליון, כ 8מונים , מתוכם  2,100-סך צריכת החשמל של מקורות נחלקת בין כ
האנרגיה של מקורות הינה במתח גבוה מסך צריכת  80%-יש לציין כי כ מוני מתח נמוך. 1730 -וכגבוה 

 ועליון.

הכוללים את כל מוני מתח עליון ומרבית מוני  בעלי מניה רציפה של מחלקת המונים הארצית 1,130 -כ
 מתח גבוה.

צריכת המים  ,בין היתר ממבנה המש"בים משופעה, מוטה שפל"מקורות" הינה צרכן אנרגיה תעו"זי, 
בהתאם  חודשי שיא צריכת האנרגיה הינם חודשי הקיץ .במשק המים הארציושינויים תפעוליים 

 לחודשי שיא צריכת המים.

 ההצעה

תנאי סף להגשת ההצעה הוא שמגיש ההצעה יהיה בעל רישיון הספקה )כהגדרתו בחוק(, וככל שאספקת 
יצור חשמל שבבעלות המציע, עליו החשמל במסגרת ההתקשרות המוצעת תיעשה מתחנת כוח לי

להחזיק ברישיון ייצור )כהגדרתו בחוק(; בנוסף, המציע נדרש להיות בעל הזכויות והמשאבים לספק 
חשמל ל"מקורות" במשך כל תקופת ההתקשרות המוצעת, בהתאם לרישיונות ולהיתרים הנדרשים 

אמצעי ייצור בכפוף בבעלותו אין  ספק אשרבעל רישיון הספקה להמגיש יכול להיות גם  ממנו לפי דין. 
 לאסדרות רשות החשמל בנדון ולכל הדרישות הנובעות מהן.

החשמל על השבתות או  תוכל לדווח למספקיודגש, כי במסגרת ההתקשרות המוצעת "מקורות" 
אירועים חריגים אחרים, אשר צפויים להפחית או להגדיל את צריכת החשמל שלה במתקן מסוים, 

 .ולפרק זמן משמעותי בשיעור משמעותי

                                                           
 תעריף עומס וזמן כפי שנקבע ומתעדכן מעת לעת על ידי רשות חשמל. 1



 
 
 
 

 

: הכמות המקסימלית השעתית במסגרת ההצעות יש להתייחס, בין היתר, לפרמטרים הבאים
המוצעת; שיעור ההנחה המוצע וביחס לאילו מש"בים; מועד תחילת האספקה; תקופת ההסכם; מספר 

; אי נטי(ככל שרלוו) החודשים בשנה ביחס אליהם תינתן ההנחה; שיעור זמינות שנתי של תחנת הכוח
 ; עילות לביטול ההסכם על ידי כל אחד מהצדדים. .מקורות בצריכה מינימאלית ועוד מחויבות

יצוין, כי הכמות המקסימלית הנדרשת ל"מקורות" עשויה להשתנות בהתאם להרכב המונים שייבחרו 
 ביחס לכל התקשרות ספציפית, ולפיכך, יש לנקוב במסגרת ההצעה בהספק הפנוי המוצע. 

 בחינת ההצעות שתתקבלנהאופן 

כל הצעה שתתקבל תועבר לבחינת הגורמים המקצועיים ב"מקורות" ויועציה, אשר יבחנו את התאמתה 
לצרכי "מקורות". למען הסר ספק, גם במקרה שההצעה נמצאה מתאימה לפי הפרטים שלעיל, 
ל"מקורות" שמורה הזכות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי, האם להתקשר בעסקה המוצעת או אם 

ר, בהסתמך על הניסיון המקצועי של צוות "מקורות" ויועציה, מניעה רגולטורית כלשהי לאו, בין הית
 או כל שיקול אחר בהתאם לנסיבות העניין ולצרכי "מקורות" מעת לעת. 

יובהר, כי אין לראות בהזמנה זו משום מכרז, הליך לבחירת מספק חשמל, או התחייבות להתקשרות 
כל התחייבות שהיא מצד "מקורות", לרבות התחייבות של עם מי מבין המשיבים על הפניה או 

 "מקורות" לביצוע פעילות המשך לתהליך זה, כולל כל התקשרות עתידית שהיא.

למציע לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה שהיא כלפי "מקורות" או מי מטעמה, ככל ש"מקורות" 
לקבל את הצעתו או לא להתקשר החליטה, מכל סיבה שהיא, לא להמשיך בתהליך נשוא הפנייה, לא 

 .עמו בהסכם

שהוא ואין בה כדי למנוע או מחלק יודגש, כי פניה זו הינה פניה כללית לכל מספק חשמל פרטי 
מ"מקורות" לפעול או לקבל כל החלטה שתמצא לנכון, לרבות בהתאם לסמכותה על פי כל דין, ואין בה 

בסיס להתקשרות מכל מין וסוג שהוא כלפי מי כדי להוות הליך מחייב ליצירת התקשרות, מחויבות, 
מהמשיבים לה, אין בה כדי להוות התחייבות כלשהי להמשיך לפעול בהליך רכש כלשהו או התקשרות 
כלשהיא, אין בה כדי לעכב הליך אחר הקיים ב"מקורות" או כדי למנוע מ"מקורות" לנקוט בכל הליך, 

ר ועניין מעת לעת, ו"מקורות" תהא רשאית לשקול עסקה או פעולה, כפי שתמצא לנכון, ביחס לכל דב
 צעדיה ולפעול על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

כמו כן, עצם הגשת הצעה או הפנייה ל"מקורות" לא יקנה יתרון כלשהו מול "מקורות" בכל נושא או 
 .ממשק שהוא, ואינו מחייב את "מקורות" לשתף פעולה עם אותו גורם בכל נושא שהוא

 קשרפרטי יצירת 

גורם המעוניין לפנות ל"מקורות", מוזמן לעשות כן באמצעות דוא"ל שכתובתו 
hmosak@mekorot.co.il  .ולוודא קבלתו בדוא"ל חוזר 

, בכתובת דוא"ל הלל מוסקלבירורים, שאלות והבהרות ניתן לפנות, בכתב בלבד, ל
hmosak@mekorot.co.il בדוא"ל חוזר. ה.יש לוודא קבלת הודע 

 תשובות לפניות תימסרנה בכתב לפונה.

"מקורות" רשאית שלא להתייחס לשאלות, מחמת היותן לא ברורות, כלליות או לא ענייניות, מחמת 
 החשש לחשוף מידע חסוי או מכל טעם אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
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מובהר בזאת כי ל"מקורות" שיקול הדעת הבלעדי לשנות את האמור והתנאים לעיל וכי אין בכך כדי 
 כלשהי בהקשר זה.להטיל על "מקורות" חובה 
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