
 לקבלת מידעבקשה 

 DC-ו ACבנושא הקמה והפעלה של עמדות הטענת רכבים חשמליים 

 כללי .1

-ו  ACבוחנת הקמה והפעלה של עמדות אוניברסליות ( "החברהלהלן: "חברת אחוזות החוף בע"מ ) 1.1

DC יפו. לצורך כך, פונה החברה בבקשה זו לקבלת -להטענת רכבים חשמליים, ברחבי העיר תל אביב

 מידע בנושא.

מתחם יעודי בחניון בהתאם להצעות שיוגשו, ועל פי שיקול דעתה, בכוונת החברה להכשיר ולהקצות  1.1

( אליו תתאפשר גישת רכבים "המתחםיפו )להלן: "-, תל אביב7"גולדה", המצוי ברחוב ברקוביץ' 

 חשמליים הדורשים הטענה, ואשר החברה תדאג לאספקת הזנת חשמל אליו.

שר ליך זה, בכוונת החברה לקיים פיילוט בהשתתפות מוסרי המידע, אלאחר קבלת המידע על פי ה 1.1

 ןיספק, יתקי. כל אחד ממוסרי המידע שייבחרו, זהותם תיקבע על ידי החברה בהתאם לתנאי בקשה זו

, בעצמו ועל אחריותו להטענת רכבים חשמליים  DC-ו  ACאוניברסליות הויפעיל במתחם עמד

 המידע המופק מהפעלת עמדות ההטענה, כמוגדר בבקשה זולחברה לקבל את וחשבונו, ויאפשר 

אמפר. עמדות ההטענה  11יהיו בעלות הספק של עד  ACמסוג עמדות ההטענה  ."(הפיילוט)להלן: "

 אמפר. 80יהיו בעלות הספק של עד  DCמסוג 

ימים, או כל תקופה אחרת עליה תחליט החברה, בהתאם  15הפיילוט יתקיים במשך תקופה של  1.1

בתום תקופת הפיילוט, יסירו המשתתפים את עמדות ההטענה שהקימו,  לשיקול דעתה הבלעדי.

 בעצמם ועל חשבונם.

. עלויות צריכת החשמל מוסרי המידעעלויות ההקמה וההפעלה של עמדות ההטענה יהיו על חשבון  1.5

 השוטפות הכרוכות בהטענת הרכבים החשמליים יהיו על חשבון החברה.

עלת עמדות ההטענה ישמש את החברה לצורך קבלת החלטה בדבר ההליך המידע שיתקבל מהפ 1.1

 יפו.-הדרוש, אם בכלל, להקמת עמדות הטענה לרכבים חשמליים ברחבי העיר תל אביב

מטרתה של בקשה זו איסוף מידע ובחירת משתתפים לפיילוט בלבד, ואין לראות בה תהליך לבחירת  1.7

ו התחייבות של החברה לפרסם מכרז או כל הליך ספק/מפעיל עמדות הטענה לרכבים חשמליים ו/א

 אחר בעניין, או לבצע כל פעילות המשך עם מי ממשתתפי הליך זה.

 אליהם מופנית בקשה זו משיבים .2

עמדת ההטענה, בקשה זו מיועדת לכל ספק הרואה עצמו בעל יכולת לתת מענה לבקשה זו, כולל הצגת  1.1

 ההטענה שכבר בוצעה על ידי הספק. ויכולת מוכחת לאספקה, התקנה והפעלה של עמדת 



תשומת לב משתתפי ההליך מופנית ללוחות הזמנים הקבועים בהליך זה, אשר יאפשרו השתתפות בו  1.1

 של עמדת ההטענה. מיידיתאך ורק לספקים בעלי יכולות לאספקה והתקנה 

 המענה .3

 במסגרת המענה לפנייה, מתבקשים המשתתפים למסור את המידע הבא:

, של המשתתף פעילותהתחומי פרטי יצירת קשר, פרטים כלליים אודות המשתתף: שם מלא, כתובת,  1.1

 פרטי אנשי המפתח מטעמו, פירוט ניסיון המשתתף בתחום עמדות ההטענה החשמליות.

פרטים כלליים אודות עמדות הטענה אוניברסליות לרכבים חשמליים, אותן התקין המשתתף:  1.1

 מיקומי העמדות, זהות צרכני העמדות, מועדי התקנת העמדות, כמות הטענות. 

לכל הקריטריונים  מענהפרטים טכניים אודות עמדת ההטענה המוצעת על ידי הספק, באמצעות  1.1

ניתן לצרף למענה לטבלה כל חומר טכני רלוונטי  פת לבקשה זו.טבלה המצורוהפרמטרים המפורטים ב

 אשר יהיה בו כדי לסייע לחברה להבין את יכולות ומאפייני עמדת ההטענה.

אותה יש להפקיד , במעטפה סגורה, 15:00בשעה  ,3.3.2019-א' היש להגיש עד ליום  המענהאת  1.1

  יפו, בקומה הרביעית.-, תל אביב6ברחוב גרשון ש"ץ  –בתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי החברה 

 לא יתקבלו. –פניות שימסרו לאחר מועד זה  1.5

 

, תוך ציון כי הפנייה michrazim@ahuzot.co.ilדואר אלקטרוני שכתובתו ל להעבירבירורים ושאלות ניתן  6.3

 הינה בעניין קול קורא זה.

 המענה שפת .4

 השפה העיקרית תהיה עברית. ניתן יהיה לצרף חומר הכתוב בעברית או באנגלית. 1.1

 הערות .5

בקשה זו הנה לצורך איסוף מידע בלבד והיא אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר. לא יחולו  5.1

עליה דיני המכרזים והיא אינה מחייבת את החברה בכל ענין שהוא. בנוסף, אין בבקשה זו משום 

תחייבות של החברה לפרסם מכרז בנושא הבקשה או לפעול בכל הליך אחר ואין בהיענות לה כדי ה

להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, או בכל הליך אחר, או כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף 

 .לעניין מכרז או הליך כאמור
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, בין היתר, לצורך החברה שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע אשר יתקבל על פי בקשה זו 5.1

מכרז ו/או לכל צורך או לגיבוש תנאי הרכבת רשימת מציעים פוטנציאליים במסגרת מכרז סגור ו/

אחר בנושא זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי צרכיה. החברה תהיה רשאית להציב, במסגרת מכרז, 

וספים או אחרים באם יפורסם, או במסגרת כל הליך התקשרות אחר בו תפעל, תנאי סף ותנאים נ

מאלו שהוצגו בבקשה זו וכן דרישות נוספות ואחרות, וזאת על פי שיקול הדעת הבלעדי של גורמי 

 החברה המוסמכים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשיבים, כולם או חלקם, בבקשה לקבלת מידע נוסף,  5.1

 .להשלמת מידע, ולבירורים ככל שיידרש, לרבות באמצעות ראיון

 המשיבים לבקשה זו לא יהיו זכאים לכל תמורה בגין מסירת המידע.  5.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע שיתקבל כל שימוש, על פי שיקול דעתה, והיא  5.5

מודיעה בזאת במפורש כי אין לכלול במידע שיועבר מידע המהווה סוד מסחרי ו/או מקצועי של 

 המשיבים.

קול דעתה המוחלט והבלעדי וכפי שתמצא לנכון, לדחות או להקדים החברה רשאית בכל עת, לפי שי 5.1

 .את המועד האחרון שנקבע להגשת התשובות לבקשה זו

 

 ,בכבוד רב
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