 1ביוני2020 ,
הנדון :סקירת קול קורא מספר " 97/2020בחירת זוכה לרכישת עודפי גז טבעי נוזלי מחברת החשמל לישראל
בע"מ לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי"
ביום  31.5.20פרסמה רשות הגז הטבעי ("הרשות") קול קורא ל"-בחירת זוכה לרכישת עודפי גז טבעי נוזלי
מחברת החשמל לישראל בע"מ לצורך שיווקו ומכירתו לצרכני הגז הטבעי" ("הקול הקורא") ,במסגרתו ייבחר
גוף אשר יהא זכאי להתקשר עם חברת החשמל ("חח"י") בהסכם לרכישת עודפי גז טבעי נוזלי ("גט"ן") בהיקף
של עד  25%מן הכמות אשר נרכשה על ידי חח"י זה מכבר ,ולשווקו לצרכנים.
במקביל ,פרסמה הרשות לשימוע החלטה משלימה לקול הקורא בקשר עם אישור מנהל רשות הגז הטבעי
לחח"י למכור ולשווק גז טבעי ,שעניינה אישור לחח"י למכור את עודפי הגט"ן לזוכה בקול הקורא ("השימוע").
[לקול הקורא]; [לשימוע]
הקול הקורא והשימוע הינם בעלי חשיבות רבה ,שכן הם מנגישים לצרכנים גז טבעי במחיר אטרקטיבי
במיוחד אשר צפוי להיות נמוך ,משמעותית ,מן המחיר המשולם על ידם כיום באמצעות רכישת גז טבעי
במישרין מחח"י בהיקף מצטבר של עד  ;MMBTU 3,000,000זאת ועוד ,הרשות מסדירה לראשונה מתווה
רוחבי אשר באמצעותו ניתן יהיה לקיים בעתיד הליכים דומים לטובת הצרכנים.

.I

כללי

.1

המציע הזוכה יהא רשאי להתקשר עם חח"י בהסכם לרכישת גט"ן בהיקף כולל של עד 3,000,000
( MMBTUעד  MMBTU 750,000ביחס לכל מטען גט"ן) ,בהתאם ללוחות הזמנים ולמחירים
המפורטים להלן:
מספר
מטען
1
2
3
4
5

מועד קבלת מטען גט"ן

מועד תחילת טעינה

יוני 2020
יולי 2020
אוגוסט 2020
אוגוסט 2020
ספטמבר 2020

6

ספטמבר 2020

24.6.2020
14.7.2020
3.8.2020
17.8.2020
7.9.2020
סוף ספטמבר  -טרם
נקבע חלון טעינה

מחיר לMMBTU-
(דולר אמריקאי)
2.84
3.54
3.54
3.54
3.54
3.61

.2

במסגרת הקול הקורא ,המשתתפים יידרשו להציע עמלת שיווק קבועה ,במונחי דולר אמריקאי עבור
כל  ,MMBTUאשר תתווסף למחיר המיוחס לכל אחד המטענים ,כאמור בטבלה לעיל; עמלת
השיווק הנמוכה ביותר שתוצע תעניק למציע הזוכה את האפשרות להתקשר עם חח"י בהסכם
לרכישת גט"ן כאמור.

.3

המציע הזוכה ימכור את עודפי הגט"ן לצרכני גז טבעי המחוברים לרשת החלוקה ולמערכת ההולכה,
למעט יצרני חשמל (מוגדרים כצרכנים אשר עושים שימוש בגז טבעי לצורך ייצור חשמל בלבד),
ובלבד שצרכנים אלו דרשו את אספקת הגט"ן מן המציע הזוכה כאמור ("הצרכנים") ,וזאת ללא כל
הפליה בין הצרכנים.
יודגש ,כי רכישת העודפים עבור הצרכנים תהא רלוונטית עד תום פריקת מטען הגט"ן האחרון בלבד,
קרי – אמצע חודש אוקטובר.

.4

המציע הזוכה לא ימכור לצרכן יחיד כמות העולה על  20%מכמות הגט"ן שנרכשה על ידו ביחס לכל
מטען; כמו כן ,המציע הזוכה לא ימכור לצרכנים כמויות הגבוהות מאלו שניתן להזרים ברמה השעתית
למערכת ההולכה.

.5

המציע הזוכה יידרש למכור את עודפי הגט"ן שרכש מחח"י בתוך שבועיים ממועד תחילת פריקת כל
אחד מהמטענים ,בכפוף למגבלת הקיבולת השעתית של ה Buoy-וללוח הזמנים המפורט לעיל.

.6

היה והכמות אשר נדרשה על ידי הצרכנים תעלה על כמות הגט"ן ביחס למי ממטעני הגט"ן ,המציע
הזוכה יקצה את כמות הגט"ן לצרכנים פרו ראטה ביחס לכמויות אשר נרכשו על ידם.

.7

במקרה בו לא מימש המציע הזוכה את זכותו לרכישת מלוא עודפי הגט"ן ,או במקרה בו לא מכר את
מלוא כמות עודפי הגט"ן לצרכנים כאמור ,רשות הגז הטבעי תהא רשאית להעביר הזכייה לגורם אחר.

.II

שונות

.8

תנאי סף – הקול הקורא מתייחס לגופים הרשומים בישראל אשר אינם בעלי רישיון הולכה או ספק
שירות חיוני; אינם ספקי גז טבעי ,1או בעלי זיקה בספק גז טבעי; אינם צרכני גז טבעי 2ואינם בעלי
רישיון לפי חוק משק הגז הטבעי .יצוין ,כי מנוסח הקול הקורא לא ברור האם גופים המחזיקים
ברישיון ספק גז טבעי דחוס ,או בעלי שליטה בגופים כאמור ,רשאים לגשת לקול הקורא.

.9

איתנות פיננסית – על פי הקול הקורא ,על המציעים להציג אישור רו"ח אודות יכולת פיננסית להעמיד
סכום בסך  5מיליון  ₪לצורך רכישת גט"ן מחח"י.

.10

מימוש הזכאות – המציע הזוכה יידרש להתקשר בהסכם מחייב עם חח"י לצורך רכישת עד  25%מכל
מטען גט"ן ,וכן להעמיד ערבות בסך של  10מיליון ש"ח ,וזאת בתוך  8ימים ממועד קבלת הודעת
הזכייה.

" 1מי שמספק גז טבעי המיועד לצריכה בישראל ומביאו ,בעצמו או באמצעות אחרים ,לנקודת כניסה למערכת ההולכה ,לרבות בעל
חזקה המספק גז כאמור".
" 2מי שרוכש גז לצריכה עצמית שלו ומי שרוכש שירותים מבעל רישיון ,לרבות רוכש שהוא בעל רישיון".
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.11

לוח זמנים
.11.1

המועד האחרון להגשת ההתייחסות לשימוע הינו יום .9.6.2020

.11.2

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה לקול הקורא הינו יום  ;4.6.2020המועד האחרון
להגשת ההצעות הינו יום .11.6.2020

סקירה זו ניתנת כשירות ללקוחותינו ,האמור בה אינו מהווה משום חוות דעת ,ייעוץ משפטי ,המלצה או
הצעה לפעול בדרך כלשהי .ארדינסט ,בן נתן ,טולידאנו ושות' ,עורכי דין אינם נושאים באחריות כלשהי
לנכונותם ודיוקם של הסקירה ופרטיה ,ולא יישאו בשום מקרה באחריות לנזק מכל סוג ומין ,שייגרם בגין
השימוש במידע הכלול בסקירה זו.
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