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לתכנון, הקמה, התקנה ותחזוקה של תחנת כוח מבוססת גנראטור  098/00/070/04201מכרז מס' 
, במתחם מרכז אנרגיה Key Project-Turnוואט, במתכונת -מגה 7-6דלקי בהספק הנע בין -דו

  שבנמל התעופה בן גוריון

  מודעת עדכון
   

, מבקשת רשות 19/10/2015מיום ") המכרז(להלן: "שבנדון  המכרזבהמשך למודעה על פרסום 
בחלק אודות עדכונים ושינויים שבוצעו ליידע בזאת את הציבור "), הרשותשדות התעופה (להלן: "

בחלק כן ו") טופס ההזמנה(להלן: "הנקובים בטופס הזמנת ההצעות למכרז מהתנאים המקדמיים 
אשר  3ובהודעת הבהרה מס' להלן , כמפורט בהודעה זו ההזמנה מהמועדים הנקובים בטופס

 : פורסמה באתר הרשות
  
  תיקון תנאים מקדמיים .1

  לטופס ההזמנה ימחק ובמקומו יבוא: 7.2התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   )א

במכרז, השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  10מציע כנ"ל, אשר במהלך   7.2"
מתקן תחנות כוח (" 3תכנן והקים, בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו, לפחות 

 7.2 כל אחת (בסעיףלפחות  5Mw של כוללמותקן "), בהספק לייצור אנרגיה חשמלית
"), ו/או ביצע כקבלן משנה במסגרת הקמת תחנות הכוח תחנות הכוחזה להלן: "

ת חשמל מתח נמוך וכן עבודות פיקוד האמורות, עבודות חשמל מתח גבוה, עבודו
, כאשר בכל אחת מתחנות הכוח האמורות, ")קבלן עבודות חשמל(להלן: " ובקרה

  התקיימו כל אלה, במצטבר:

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כל אחת מתחנות הכוח נמסרה ללקוח,   7.2.1
   לאחר סיום מוצלח של בדיקות קבלה והנה פעילה אצל הלקוח הרלוונטי;

דלקי אחד (גנראטור -דובכל אחת מתחנות הכוח הותקן לפחות גנראטור   7.2.2
 נקוב הספק בעל שהנו, בלבד גז על הפועל גנרטור או הפועל על דלק נוזלי וגז)

  לפחות; 5Mw של

כל אחת מתחנות הכוח, מחוברת במישרין ומסונכרנת לרשת החשמל   7.2.3
 ); E-Modeהמקומית (תחנת כוח שאיננה בתצורת 

ן למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כל אחת מתחנות הכוח משמשת ונכ  7.2.4
  לייצור חשמל;

זה לעיל, על ניסיונו  7.2הסתמך המציע, לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
על המציע להיות נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, כקבלן עבודות חשמל, אזי 
(להלן:  1969-ישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טקבלן רשום על פי חוק ר

היה המציע, שהנו קבלן עבודות . 160א ובסיווג 5"), בסימול חוק רישום קבלנים"
ככל שהצעתו תזכה במכרז, להציג פטור  האמוריידרש המציע חשמל, תאגיד זר, 

וראות ימים מהמועד בו הוכרז כזוכה במכרז, בהתאם לה 30מרישום כאמור, תוך 
 ."א' לחוק רישום קבלנים14סעיף 

  לטופס ההזמנה ימחק ובמקומו יבוא: 7.3התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   )ב

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ייצר  5מציע כנ"ל, אשר במהלך   7.3"
 7.3 ףידי הספק במכרז (בסעי על המוצעמהדגם דלקיים -גנראטורים דו 5וסיפק לפחות 

"), כאשר בכל אחד מהגנרטורים האמורים, מתקיימים כל הגנראטוריםזה, להלן: "
  אלה: 

  ;20Mw - ל Mw5כל הגנראטורים הנם בעלי הספק שבין   7.3.1

שעות המנוע שצברו כל הגנרטורים שצוינו על ידי המציע במסגרת הצעתו,   7.3.2
שעות,  50,000–נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, במצטבר, לא פחתו מ 

  שעות לפחות. 18,000מהגנראטורים האמורים, צבר  1כאשר לפחות 

   להלן.  8 *עמידה בתנאי מקדמי זה, תתאפשר באמצעות קבלן משנה מוצע, על פי הוראות סעיף
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  לטופס ההזמנה ימחק ובמקומו יבוא: 7.4התנאי המקדמי הנקוב בסעיף   )ג

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ייצר  7מציע כנ"ל, אשר במהלך   7.4
"), בהם הצ'ילריםזה, להלן: " 7.4צ'ילרים בספיגה (בסעיף  20וסיפק לפחות 

 מתקיימים כל אלה:

מבין הצ'ילרים שצוינו על ידי המציע במסגרת הצעתו, יוצרו וסופקו על ידי    7.4.1
האחרון להגשת  השנים שקדמו למועד 5המציע, במהלך  ילר'היצרן הצ

טון קירור  10,000צ'ילרים בעלי הספק כולל של  10ההצעות במכרז, לפחות 
 לפחות, במצטבר; 

מבין הצ'ילרים שצוינו על ידי המציע במסגרת הצעתו, יוצרו וסופקו על ידי    7.4.2
השנים העוקבות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  5המציע, במהלך 

גזי פליטה, בכל שנה, כשכל אחד מהצ'ילרים מבוסס ילר אחד 'צ לפחות
  טון קירור לפחות;  1000האמורים הנו בעל הספק של 

המתאים לצ'ילרים בעלי  ,מתקן לביצוע בדיקות קבלה בגמר הייצור למציע   7.4.3
 ;טון קירור לפחות 1500הספק של 

 תקןהו טון קירור לפחות 500שהנו בעל הספק של  אחד צ'ילר בספיגה לפחות   7.4.4
השנים  10במהלך  דלקי או גנראטור גז-גנרציה עם גנראטור דו-ועובד בקו

מותקן בהספק בתחנת כוח שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, 
  לפחות.  5Mwשל 

   להלן.  8*עמידה בתנאי מקדמי זה, תתאפשר באמצעות קבלן משנה מוצע, על פי הוראות סעיף 

  ככל שלא שונו במפורש בסעיף זה לעיל, יישארו בלא שינוי.יתר התנאים המקדמיים 
  

  עדכון מועדים .2

 המועד האחרון להגשת ההצעות  )א
ידחה  ההזמנהלטופס  12.7המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף 

 .10:00 בשעה 20/6/2016 ליום
 

 עיון במסמכי המכרז  )ב
לטופס הזמנת  6.1המועד שעד אליו ניתן לעיין במסמכי המכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף 

  .7/3/2016 ליוםעד ההצעות ידחה 
 

 תשלום דמי השתתפות  )ג
לטופס הזמנת  6.3, כפי שהוא נקוב בסעיף האחרון לתשלום דמי השתתפות במכרזהמועד 

המועד האחרון לתשלום דמי ההשתתפות  .12:00בשעה  7/3/2016 ליוםעד ההצעות ידחה 
 ליוםבמכרז באמצעות כרטיס אשראי, דרך אתר האינטרנט של הרשות, ידחה עד 

  .23:30בשעה  6/3/2016
 

יתר המועדים הנקובים במסמכי המכרז, ככל שלא שונו במפורש בסעיף זה לעיל, יישארו בלא 
  שינוי.

 
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו משקפת רק את עיקרי התיקון במסמכי המכרז  .3

ובפרט בכל הקשור לעדכון התנאים המקדמיים. מלוא התיקונים, השלכותיהם ואופן הגשת 
ההצעות לאחר התיקון (לרבות מסמכים מעודכנים של מסמכי המכרז אותם יהיה כל מציע 

דיעת המשתתפים במסגרת הבהרה נפרדת שתפורסם לשם כך באתר לצרף להצעתו), יובאו לי
האינטרנט של הרשות. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין 

  ההבהרה האמורה לאמור במודעה שלעיל, יגברו תנאי ההבהרה. 
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