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מכרזים (חוק הרשויות המקומיות   ל9נוהל מתן אשור לפי סעיף  ).13(
  למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד 1972 �ב "התשל, )משותפים

 ציבורי
 

 
בהמשך לחוות דעתו של המשנה ליועץ המשפטי  לממשלה בענין הכללים למתן פטור 

על דעתו , ממכרז להתקשרויות על ידי מכרז  מסגרת שנערך על ידי גוף ציבורי נקבעו
 . ם להלןהכללים המפורטי

משרד הפנים ישקול לאשר התקשרויות של  רשויות מקומיות בפטור ממכרז 
רק ) גוף ציבורי: להלן (י  ארגון או מוסד ציבורי "בהתבסס על מכרז מסגרת שנערך ע

 .בהתקיים התנאים המפורטים בנוהל זה
 
 תוכן המכרז ותנאיו .1

  
קופת תוקפו ככלל תקבע  בכל מכרז ת.  מכרז מסגרת יהיה מכרז פומבי .1

 .מכרז מסגרת לא יהיה ניתן להארכה . לשנה אחת
 שלא תעלה בכל -שר הפנים רשאי לאשר תקופת  תוקף ארוכה יותר  

אם שוכנע כי סוג ,   בנסיבות חריגות ובאשור מראש-מקרה על שנתיים 
 .המכרז ונסיבותיו מחייבים זאת

 
כרז יקבעו בתנאי המכרז יקבעו  הוראות לפיהן בכל תחום שבו עוסק המ .2

ויכול שיקבע מספר שונה של זוכים לכל אזור או לכל , ככלל מספר זוכים
 .סוג של רשויות

 
מכרז המסגרת יערך לגבי סוגי טובין או שירותים שמתקיימים לגביהם  .3

 :כל אלה
 

השרות או הטובין ניתנים להגדרה מדויקת במסמכי המכרז באופן  .א
ערוך שינויים שיאפשר לרשות להתקשר עם זוכה במכרז מבלי ל

 .או תכונותיהם, כלשהם בהגדרת הטובין או השרות הנרכשים
 
מכרז לאותו סוג של טובין או , בתקופה הרלבנטית, לא נערך .ב

שירותים על ידי משרד ממשלתי  ובכלל זה החשב הכללי שעליו 
 9ניתן להסתמך לצורך התקשרות בפטור ממכרז על פי סעיף 

 .לחוק
 

היות מושג יתרון לגודל או יתרון בעריכת מכרז המסגרת צפוי ל .ג
בהשוואה לאפשרות להתקשרות על פי מכרז שיערך , מובהק אחר

 .י הרשות המקומית עצמה"ע
 

י מכרז מסגרת רק "לא ימנע שר הפנים מלאשר התקשרות עפ .ד
כלולים גם במכרז , מחמת כך שחלק קטן מהפריטים הכלולים בו

 .י מכרז ממשלתי"שנערך ע
 

ת הטובין או השרותים המבוקשים ככל האפשר מכרז המסגרת יגדיר א .4
ואת , הטכניות והאכותיות, ובכלל זה את תכונותיהם הפיזיות, במדויק

יחידות . יחידות המידה לפיהן  תקבע כמות המוצר או השרות הנרכשים
אלה יהיו ברורות וודאיות באופן שיאפשר קביעת המחיר שתשלם הרשות 
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י הזוכה  במספר "ה שהוצע  עהמקומית  על ידי הכפלת המחיר ליחיד
 .ללא תלות במדדים נוספים, היחידות

       
תנאי הסף להתמודדות והקטגוריות להגשת הצעות יקבעו  כך שיתאפשר  .5

 .למספר גדול ככל האפשר של מציעים להשתתף במכרז
 

הצעות המתמודדים במכרז ינקבו במחיר עבור המוצר או השרות 
 .מכרזבהתייחס ליחידת המדידה שנקבעו ב

 
בהתייחס להיקף , ניתן לאפשר למציעים לנקוב במחירים דיפרנציאליים.  6

ההתקשרות   ובלבד שהתעריפים השונים יהיו ברורים וודאיים ויתקימו 
 .בהם התנאים שפורטו לעיל

 
למסמכי המכרז תצורף טיוטת חוזה עליו תוכל הרשות המקומית לחתום  .7

הפרטים היחידים שיוותרו . לצורך   התקשרות עם זוכה במכרז מסגרת
פתוחים בטיוטת החוזה יהיו המחיר של כל יחידת מוצר או שרות וכמות 

 .היחידות  הנרכשת
 

כמו כן . במסמכי המכרז יובהר שהרשות תתקשר עם הזוכה במישרין .8
, בנוסף להתקשרות עם הזוכה, יובהר כי                           הרשות רשאית

ורי  לשם רכישת שירותי ניהול ופקוח להתקשר גם עם  הגוף הציב
 .בתעריף שינקב במסמכי המכרז

 
במסמכי המכרז תכלל הוראה לפיה רשות שמתקשרת עם הזוכה                            

בלבד מבלי לרכוש שירותי ניהול ופקוח תחויב בתשלום עמלה לעורך 
 .בשיעור שינקב, המכרז

 
וגע  למסמכי המכרז ולתנאים למסמכי המכרז יצורפו דברי הסבר בנ .9

 .העיקריים הכלולים בו
  
 

 י הגוף הציבורי"נוהל המכרזים המבוצעים ע .2
 
, י משרד הפנים"הגוף הציבורי יפעל על פי נוהל מכרזים שאושר ע .1

פי הדין -ואשר ישקף את עקרונות דיני המכרזים הציבוריים על
 .וההלכה הפסוקה

 
 .יקבע בנוהל המכרזיםהרכב ועדת המכרזים של הגוף הציבורי  .2
 
ועדת המכרזים , י החברה  למשק וכלכלה"אשר למכרזים הנערכים ע .3

ל הכספים של "סמנכ, ל החברה"של החברה תהיה מורכבת ממנכ
, היועץ המשפטי של החברה, מנהל התחום הרלבנטי בחברה, החברה

 .גזבר של רשות מקומית, יועץ משפטי של רשות מקומית
 

מתוך רשימה ,  החברה בסבב מחזוריל" מנכי" ימונו עהאחרונים שני
 . הפניםמשרד י"שתקבע ע
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לועדת המכרזים של הגוף הציבורי  ועדות משנה מקצועיות ימונו לא .4
 רשאיתבמקרה הצורך . ודרוג ההצעות יעשה על ידי ועדת המכרזים

 .ועדת המכרזים להסתייע ביועץ חיצוני מומחה
 
אם מועסק , יצוני לגוף הציבורילרבות יועץ משפטי ח(כל יועץ חיצוני  .5

המעורב הליכי הכנת המכרז או בהליכי בחינת ההצעות ) כזה על ידו
ל הגוף רשימה של לקוחותיו או מקומות עבודתו "ידרש להגיש למנכ

האחרים אותה עת ולהודיע כי לפי מיטב ידיעתו אין לאף אחד 
 .מלקחותיו עניין במכרז המסגרת הנדון או בתוצאותיו

 
, ל על כל לקוח או מקום עבודה חדש"צים יוטל לדווח למנכעל היוע

 .עבורם החל היועץ לעבוד במהלך הליכי הכנת המכרז והטיפול בו
 

היועצים יתחייבו להימנע מלייצג או להיות מועסקים על ידי מי מבין  .6
 6המגישים הצעות לאותו מכרז או גופים הקשורים אליהם במהלך 

 .מכרז וההחלטה על הזוכיםחודשים ממועד סיום הליכי ה
 

היועץ המשפטי של הגוף הציבורי יהיה רשאי לאשר חריגה מהוראות 
סעיף זה לאחר שהיועץ הציג בפניו את כל הנתונים בנוגע לגוף 

המבקש להעסיק אותו ולטיב ההתקשרות המבוקשת והיועץ המשפטי  
 .שוכנע שאין בהתקשרות כדי ליצור חשש לניגוד ענינים

 
טרם תחילת הליכי , חברי ועדת המכרזים ידרש להודיעכל אחד מ .7

המכרז שאינו מצוי או עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עקב 
 .מעורבותו בטיפול במכרז

  
הודעה על ההחלטה בדבר הזוכים במכרז תמסר לכל המציעים  .8

 .והזוכים בסמוך לאחר קבלת ההחלטה
 

 הגשת הבקשה לאשור המשרד .3
 

תועבר לאשור משרד ,  לחוק9הפטור ממכרז על פי סעיף הבקשה לאשור  .1
  יום ממועד ההודעה על הזוכים 21הפנים לכל המוקדם לאחר חלוף 

 .במכרז
 

 במהלך תקופה זו יאפשר הגוף הציבורי  לכל מציע לעיין בהחלטה 
בכפוף לסייגים , ובהצעות הזוכים במכרז, הסופית במכרז ובנימוקיה

 1993-ג"התשנ, ות חובת המכרזיםלתקנ) ה(21האמורים בתקנה 
 .ולהוראות כל דין

בהודעה למציעים על תוצאות המכרז יידע אותם הגוף הציבורי  בדבר 
 .זכותם לעיין   במסמכים אלה

 
פרוטוקול החלטות ועדת , לבקשה לאשור יצורפו מסמכי המכרז.  2

וכל  מסמך אחר הרלבנטי לדעת הגוף הציבורי לבקשה , המכרזים
 .לאשור
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 יצורפו לבקשה דברי הסבר בדבר מטרת המכרז ועמידתו בדרישות כן
דברי הסבר בדבר מסמכי המכרז והתנאים העיקריים ,  לנוהל זה1פרק 

 .הכלולים בו והטעמים לתנאים אלה
 
לבקשה תצורף  חוות דעתו של היועץ המשפטי של הגוף  הציבורי  .3

שרד ועל פי י המ"המאשר שהגוף  פעל  על פי נוהל המכרזים שאושר ע
 .הוראות נוהל זה

י "היועץ המשפטי יפרט בחוות דעתו את עיקרי הטענות שהועלו ע
ובכלל זה טענות בדבר הוראות המכרז , ככל שהיו, המשתתפים במכרז

 .ואת תגובת הגוף הציבורי  לטענות אלה, ותנאיו והחלטות הועדה
 

נו שהיה בו    למכרז מסגרת  או לחלק ממ9   לא יינתן  אשור לפי סעיף  .4
 .מציע יחיד

 
 התקשרות רשות מקומית עם הזוכה .4

 
בפטור ממכרז עם זוכה במכרז מסגרת ,    רשות מקומית רשאית להתקשר

רק אם התקיימו כל התנאים ,  לחוק9י משרד הפנים על פי סעיף "שאושר ע
 :הבאים

 
בחוזה שנוסחו , ההתקשרות תעשה במישרין בין הרשות ובין הזוכה .1

על החוזה יחתמו הגורמים ברשות המקומית . כרז המסגרתיצורף למ
 . המוסמכים על פי דין לחתום על חוזים

הפרטים היחידים הניתנים למילוי בחוזה זה הינם התעריף של השרות 
 .על פי יחידות המידה שנקבעו במכרז, או המוצר והכמות הנרכשת

 
ם טר, נקבעו מספר זוכים במכרז המסגרת תנקוט הרשות המקומית .2

 .ההתקשרות בהליך של בקשת הצעות מחיר
 
בהליך הבקשה להצעות מחיר יפנו גזבר הרשות ומנהל היחידה  .3

.  הזוכים במכרז המסגרת בקטגוריה הרלבנטיתלכלהרלבנטית ברשות 
הפניה תכלול תאור מדוייק של המוצר או השרות  אותו מבקשת הרשות 

וע וכתבי הכמויות  לרבות מידע על כמותו ובכלל זה התכנון לביצ, לרכוש
 .ועל תקופת ההתקשרות

הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השרות הנדרשים על פי  יחידות 
המידה שנקבעו במכרז המסגרת  ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה  לא יעלה 

 .על המחיר שננקב בהצעתו במכרז המסגרת
 
ה גזבר הרשות ומנהל היחידה רשאית לפנות לגוף הציבורי על מנת שז .4

לפנייה זו יצורף כל המידע .  יבצע עבור הרשות את הפניה לזוכים
 .  דלעיל3המפורט בסעיף 

 
פנו גזבר הרשות ומנהל היחידה  או הגוף הציבורי לזוכים וקיבל את  .5

ל הרשות "יועברו ההצעות לועדה  המורכבת ממנכ, הצעותיהם
ץ גזבר הרשות והיוע) ל"או  מזכיר הרשות מקום שאין מנכ(המקומית 

על פי , לקבלת החלטתה בדבר ההצעה הזוכה, המשפטי  של הרשות
 . שלהלן7הוראות סעיף  
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 .כולם או חלקם, לא תנהל הרשות משא ומתן עם המציעים.   6
 
הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך  .7

 .והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי, בקשת      הצעות מחיר
 
שרה רשות מקומית עם זוכה  תשלם לגוף הציבורי  עמלה בעבור התק .8

 עריכת המכרז 
 .ככל שהדבר נדרש על פי  מסמכי מכרז המסגרת

 
 
   נוסף על התקשרות עם הזוכה רשאית הרשות המקומית  להתקשר עם  .9

 הגוף הציבורי         
שות תמורת שירותים אלה תשלם הר.       לשם רכישת שירותי ניהול ופקוח

 עמלה  
 .      הנקוב במכרז המסגרת

 
  לא תתקשר רשות מקומית בצורה כלשהי עם זוכה במכרז מסגרת ולא  .10

 תנהל עמו כל
מגע לקראת התקשרות כזו בטרם  יתקבל אישור שר הפנים לפטור 

 .9ממכרז על פי סעיף 
 
תקופת ההתקשרות על פי מכרז המסגרת תקבע במסמכי במסמכי .  11

    מכרז ולא תעלה 
 .תקופה זו אינה ניתנת להארכה.        על שלוש שנים

       
 יכול 9הסכם בין הרשות ובין הזוכה  בהתבסס על אשור לפי סעיף 

, אשר יקבע בו, שיחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של אשור המשרד
 .ואשר לא תעלה  ככלל על שנה אחת ממועד מתן האשור

 
לתקנות ) 7 (3כרז מסגרת הוראות תקנה לא יחולו על התקשרות על פי מ.  12

לתוספת הרביעית )  7(3 סעיף 1987 -ח "התשמ, )מכרזים(העיריות      
חוזה כאמור לא ניתן  . 1950 �א "תשי, )א(לצו המועצות המקומיות 

אלא על פי , לאחר החתימה עליו, להגדילו או להוסיף פרטים  בו
 .הוראותיו

 
וכה במכרז מסגרת אלא אם אישר לא תתקשר רשות מקומית עם ז. 13 

בכתב כי ההתקשרות עונה על תנאי נוהל , היועץ המשפטי של  הרשות
 .לרבות לענין  תשלום העמלה  בעבור עריכת המכרז לגוף ציבורי, זה

 
 בעניין התקשרות הרשות עם הזוכה יחולו גם על 4הוראות פרק  .14 

, ב הכלליי החש"התקשרות רשות  עם זוכה במכרז מסגרת שנערך ע
 .אשר נקבעו בו מספר זוכים לאותה קטגוריה

 
   
 
   


