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 :מפתח מילות

 פיצול מכרז, העדפת תוצרת הארץ

 כללי .1

 לרכישת להצעותממשלת ישראל נותנת העדפה בהתקשרות במכרזים פומביים ם "בהתאם לתח 0101

 1טובין מתוצרת הארץ

 מטרת המסמך .2

טובין מתוצרת  לרכישת להצעות במכרז 1כזוהענקת העדפה  אופןבלהנחות את משרדי הממשלה  0101

 1הארץ

 הגדרות .3

, על פי דרישות עורך המכרז ,הקריטריונים שעל פיהם ייבחנו ההצעות במכרז –אמות מידה  1101

אמות מידה אלו יהוו בסיס בידי הוועדה להשוואה בין ההצעות וקנה 1 כמפורט במסמכי המכרז

 1מידה לבחירת ההצעה המקנה את מרב היתרונות לעורך המכרז

 1משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם –המזמין  1101

לביצוע עבודה  ,או במקרקעין לביצוע עסקה בטובין ונועדמשרד  שעליו חתוםהסכם  –התקשרות  1111

 1או לרכישת שירותים

 1למעט מקרקעין, פריטים ונכסים מוחשיים למיניהם -טובין  1131

שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב  טובין –טובין מתוצרת הארץ  1131

 13%ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה , או תאגיד הרשום בישראל, קבע בישראל

 1לפחות ממחיר ההצעה

 1מכרז פומבי מוגבל או מכרז סגור, מכרז פומבי רגיל –מכרז  1131

 1הליך תחרותי להתקשרות עם המדינה בחוזהספק המעוניין להשתתף ב –מציע  1131

 1למעט משרד הביטחון, כל משרד ממשרדי הממשלה או יחידת סמך של משרד כאמור –משרד  1131

בהתאם לאמות  ,עלת מרב היתרונות לעורך המכרזב התוצאה – תוצאה משוקללת גבוהה ביותר 1131

 1המידה שנקבעו במכרז

 העדפת תוצרת הארץ :שם ההוראה

 310010 :מספר הוראה התקשרויות ורכישות :פרק ראשי

 3. :מהדורה  סוגיות בהתקשרות :פרק משני
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 1מבצע עבודה או נותן שירותים, ספק טובין –ספק  110.1

 1או ספק של עבודה שאינה בארץ, ספק או יבואן של טובין מיובאים, יצרן –ספק חוץ  11001

 :ובכלל זה, הכלולים בהתקשרות, לרבות מיסים, סך כל התשלומים –שווי ההתקשרות  11001

, כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי 1100101

 1ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר

, אומדן סך התשלומים שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם המשרד 1100101

 1מכוח ההתקשרות

הכלולים בזכות ברירה , לסך התשלומים לרבות תשלומים כאמור בסעיפים הנזכרים לעי 1100111

 1של הגוף הציבורי לפי אותה התקשרות

 שירותי ,מזון ,קיוןינ שירותי ,ושיפוצים שינוייםביצוע  וכן ,מכשירים ,מבנים תחזוקת –שירותים  11011

 ,חשבון תיראי ,ייצוג משפטי וכן ,האדריכלות ,ההנדסה ,צוביהע ,התכנון מיבתחו עבודות, הסעות

 1שירותי אבטחה ושמירה, מחקר ,עוץיי ,תבוררו

 31..0ביוני  0-התקפות ליום ה 0331-ג"תשנ, מכרזיםהתקנות חובת  –ם "תח 11031

 310101' מס, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות"ם "הוראת תכב נוספותראה הגדרות  11031

 הנחיות לביצוע .4

על בדבר העדפת תוצרת הארץ יחולו על התקשרות המתבצעת בעקבות הליך מכרז או  נחיותהה 3101

 1בהליך תחרותי אחרהתקשרות שנעשית 

טובין מתוצרת הארץ  לרכישת להצעות תינתן העדפה במכרז ,גרת אמת המידה של המחירבמס 3101

העדפה כאמור תינתן  03%1מיובאים בתוספת  טובין לרכישת הצעות מחיר על אינו עולה ןשמחיר

 1קבלן משנה התקשרות עם הכוללתגם להצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ 

יהיה שיעור , מתוצרתן לפחות %.1מייצאות  בהתקשרויות של יחידות סמך ממשלתיות אשר 3111

 %1.0 –ההעדפה של טובין מתוצרת הארץ 

בדבר שיעור המרכיב  חשבון רואה מאת אישור למסמכי הצעתו יצרףמציע המבקש לקבל העדפה  3131

במקרה בו העדפה ניתנת בשל התקשרות עם  על מנת לקבל העדפה 1הישראלי במחיר ההצעה

 תוצרת הארץ וביןי התקשרות עם קבלן המשנה לאספקת טכת קבלן משנה יצרף המציע התחייבו

 1 ההתקשרותתהיה לתקופת 
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