מבזק אנרגיה | אוגוסט 2021
נבקש לעדכן כי רשות החשמל פרסמה הליך תחרותי לקביעת תעריף
להקמת מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתקנים
בדו שימוש שיחוברו למתח גבוה ונמוך.
ענת קליין | anat@kl-adv.com

דנה טל | dana@kl-adv.com

לוח הזמנים להליך הינו כמפורט להלן:
• מועד אחרון לבקשת הבהרות – 14.9.2021
• מועד הגשת הצעות – 18.10.2021
• המועד הקובע המשוער – 25.10.2021

לאנה אלנר | lana@kl-adv.com

להלן נבקש להביא בפניכם מספר היבטים חשובים של ההליך.

רון פרימן | ron@kl-adv.com

מהם מתקנים בדו שימוש?
•
•
•
•

מתקנים שאינם קרקעיים -כלומר אינם מתקנים המונחים על
קרקע ללא שימוש נוסף לקרקע תחתיהם.
לרבות מתקנים המותקנים על גג של :בניין ,חוות אחסון דלקים,
מטמנה ,בית עלמין ,מאגר מים ,מאגר מי קולחין ,מחלף ,חניון,
מגרש חניה ,מתקן הנדסי ,גדר ,דרכים ,מצללות ,מיגון אקוסטי
המתקן עצמו מהווה גג.
לגבי מחלף -גם אם הותקן על שטח כלוא במחלף כך שלא קיים
שימוש נוסף לקרקע מתחתיו.

יובהר ,כי גג כולל -כיסוי עליון ,כיסוי צף ,כיסוי צידי או דופן.
תנאי התעריף
• תעריף יינתן ממועד הפעלה מסחרית ועד ליום .25.5.2039
• הזוכים במכרז יוכלו לבחור בין תשלום לפי אנרגיה מוזרמת
לרשת לבין תשלום לפי אנרגיה המיוצרת במתקן.
העברת הזכייה או עדכונה
• זוכה יוכל להעביר את זכויותיו כולן או חלקן בכפוף לכך ש:
האחריות להקמה והפעלה תחול על הזוכה המקורי  +ערבות
ההקמה תישאר על שם הזוכה המקורי.
• במקרה של פסילת זכיה או חלק ממנה ,לא תינתן למציע אחר
אפשרות לקבל את ההספק שהתפנה.
• במקרה של פסילת זכיה או חלק ממנה ,התעריף שייקבע על ידי
הרשות במסגרת ההליך לא ישתנה.

ערבויות
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לאנה אלנר | lana@kl-adv.com

• ערבות הצעה 50 -ש"ח לקילוואט.
• ערבות הקמה -תימסר לחח"י ערבות בסך של  ₪ 150לקילוואט.
• זוכה יהיה זכאי לקבל חזרה  50%מערבות ההקמה ככל שיחליט
לא לממש את זכייתו ,מכל סיבה שהיא ,עד  6חודשים מהמועד
הקובע.
מועדי סנכרון ,הארכות ואיחורים
•
•
•
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•
•

המועד המחייב לסנכרון המתקן –  24חודשים
המועד המחייב המרבי לסנכרון המתקן 31 -חודשים
הארכת מועד:
 הארכת מועד מחייב מרבי ב 5-חודשים -בצירוף ערבותנוספת בסך של  ₪ 150לקילוואט שתהיה בתוקף ל7-
חודשים.
 הארכת המועד האמורה אפשרית  3פעמים בכפוף להפקדתערבות נוספת לכל הארכה.
לא תתאפשר דחיית מועדים מכל סיבה ,לרבות ,ערעור על
תשובת מחלק ,הליך תיאום טכני או כל עיכוב אחר בתהליך
חיבור המתקן לרשת.
איחורים:
אי עמידה במועד
איחור בהגשת אישור סנכרון
עד המועד המחייב אך לא
מעבר למועד מחייב מרבי
קבלת אישור סנכרון עד
המועד המחייב המרבי ביחס
להספק קטן מההספק
בהודעת הזכייה
איחור מעבר למועד המחייב
המרבי אך לא מעבר למועד
מחייב מרבי מעודכן
קבלת אישור סנכרון עד
המועד המחייב המרבי
המעודכן ביחס להספק קטן
מההספק בהודעת הזכייה

תוצאה
חילוט ערבות ההקמה
בשיעור אחיד מהיום הראשון
לאיחור עד המועד המחייב
המרבי
חילוט ערבות ההקמה באופן
יחסי לפי ההספק שלא קיבל
אישור סנכרון ביחס להספק
בהודעת הזכייה
חילוט הערבות הנוספת
בשיעור אחיד מהיום הראשון
לאיחור עד המועד המחייב
המרבי המעודכן
חילוט הערבות הנוספת
באופן יחסי לפי ההספק שלא
קיבל אישור סנכרון ביחס
להספק בהודעת הזכייה

אגירה
במקרה שתשובת מחלק תכלול מגבלות הזרמה ,זוכה יהיה רשאי לשלב
אמצעי אגירה בחצרו על מנת לעמוד במגבלות ההזרמה ויהיה זכאי
לתעריף שייקבע על ידי הרשות בגין הזרמת אנרגיה לרשת מאמצעי
האגירה.

