
התשנ"ב1992* המכרזים, חובת חוק

הגדרית זה בחוק .1
בחוק: שהוקם תאגיד או ממשלתית, חברתבת ממשלתית, חברה  ממשלתי" "תאגיד

; ישראלי מקרקעי בחוקיסוד: כהגדרתם  "מקרקעין"

ששר וחברות שלו, הסמך ויחידית הבטחון משרד צבאהגנהלישראל,  הבטחון" "מערכת
עליהן. אחראי הבטחון

מכרז אוחובת במקרקעין, או בטובין עיסקה לביצוע בחוזה יתקשרו לא ממשלתי תאגיד וכל המדינה . 2

שווה הזדמנות אדם לכל הנותן פומבי מכרז עלפי אלא שירותים, לרכישת או עבודה, לביצוע

בו. להשתתף

לעסקת לעניןפטור הוראות בתקנות יקבע הכנסת, של ומשפט חוק החוקה, ועדת באישור האוצר, שר . 3

שביצועה עיסקה לענין או ישראל, תושב שאינו מי עפ בעיסקה להתקשרית מכרז מחובת פטור
למדינה. מחוץ נעשה

י' מיום ,2073 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1992 במרס 3) התשנ"ב א' באדר כ"ח ביום בכנסת נתקבל .

.354 בעמ' ,(1991 ביולי 17) התשנ"א באב
56 עמ' התש''ד ס"ח 1



 בתקנות יקבע הכנסת, של ומשפט חוק החוקה, ועדת באישור האוצר, שר (א) . 4

האמור אף על שלגביהם, עיסקאות, לסיווג ונהלים עיסקאות סוגי או סכומים (1)

 2 בסעיף

כלל: מכרז לעריד חובה תהיה לא (א)

בזה: מכרז של ותנאיי סגור מכרז אלא פומבי מכרז לערוך חובה תהיה לא (ב)

שייקבעי: בתנאים מותנית במכרז ההשתתפות תהיה שבהן עיסקאות סוגי (2)

נמצאו שהצעותיהם המציעים עם ומתן משא לנהי ניתן שבהן עיסקאות סוגי (3)
ומתן; המשא לניהול וכללים מתאימות,

של פרסומם ואופן מחירים, הצעות של וקבלתן הזמנתן ודרכי המכרזים צורת (4)
ברבים. המכרזים

ההצעות לבחירת המידה ואמות מכרזים, ועדות של ואיושן הרכבתן אופן (5)
המתאימות:

המוסדות של השונים לסוגיהם למכרזים מיוחדים ותנאים מיוחדות הוראות (6)

עליהם; חל זה שחוק והתאגידים

ובמטרה עיסקאות של והוגו תקין ניהול לשם דרוש לו הנראה אחר ענין כל (7)
המכרז, את שערך למי היתרונות מרב את שיעניקו ההצעות קבלת את להבטיח

הגופים לסוגי או עיסקאות לסוגי כלל, דרך לקבוע ניתן זה סעיף לפי תקנות (ב)

המתקשרים.

ממכרז פטור
ודרכי סגור מכרז

מכרז עריכת

שר האוצר, שר במקום ו4 3 סעיפים לענין יבוא הבטחון, מערכת של עיסקאות לגבי . 5

האוצר. שר עם בהתייעצות הבטחון

של התקשרויות
הבטחון מערכת

אחר. דין כל מהוראות לגרוע כדי זר. חוק בהוראות אין . דינים6 שמירת

לביצועו. תקנות להתקין רשאי והוא זה חוק ביצוע על ממונה האוצר שר . ביצוע7

פרסומו. מיום חדשים ששה זה חוק של תחילתו (א) . 8

כמפורט תקנות הכנסת של ומשפט חוק החוקה, ועדת לאישור יגיש האוצר שר (ב)
זה. חוק של תחילתו לפני 4 בסעיף

תחילה

הרצוג חיים
המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שילנסקי דב
הכנסת ראש יושב

מודעי יצחק
האוצר שר


