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 מבוא .1

 משרד רשאי לבצע התקשרויות במכרז ממוכן מהיר, בתנאים המפורטים בהוראה זו. .1.1

 לפרט את התנאים והכללים לביצוע התקשרות במכרז ממוכן מהיר. - ת ההוראהומטר .1.2

 .הגדרות –נספח א ראה הגדרות הוראה זו ב .1.3

 הנחיות לביצוע  .2

 ועדת המכרזים רשאית להחליט על עריכת מכרז ממוכן מהיר לצורך התקשרות באחד מהמקרים הבאים: .2.1

, בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים נזק של ממשההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת  .2.1.1

 בנסיבות כאמור.

. כאשר שווי ההתקשרות עולה שקלים חדשים 400,000על  אינו עולהשוויה של ההתקשרות  .2.1.2

 שקלים חדשים, ועדת הפטור המשרדית תהיה רשאית לאשרה. 400,000על 

 ניהול מכרז ממוכן מהיר .2.2

הוראת תכ"ם, "ועדת עורך המכרז יביא את דבר ההתקשרות לסיווג ועדת המכרזים ]ראה  .2.2.1

 [.7.2.2", מס' המכרזים

 אמצעי פרסום .2.2.2

ועדת המכרזים של המשרד אשר בכוונתו לערוך מכרז ממוכן מהיר, תפרסם על כך  .2.2.2.1

 באמצעים המפורטים להלן: הודעה

", פומבי הוראת תכ"ם, "פרסום מכרזהממשלתי ]ראה  אתר האינטרנט .2.2.2.1.1

 [.7.4.8מס' 

דואר אלקטרוני למציעים הנכללים ברשימת המנויים לקבלת הודעות  .2.2.2.1.2

 ., המנוהלת באתר האינטרנט הממשלתיפומביעל מכרז 

 תוכן ההודעה .2.2.3

הוראת תכ"ם, על עריכת מכרז פומבי וכמפורט בתוכן ההודעה יהיה כבהודעה  .2.2.3.1

  .7.4.8", מס' פומבי "פרסום מכרז

 הפרטים הבאים: באופן בולטבהודעה יצוינו  .2.2.3.2

 .מכרז ממוכן מהירהיות המכרז  .2.2.3.2.1

 המועד האחרון להגשת ההצעות. .2.2.3.2.2

 מועד הפרסום .2.2.4

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ממוכן מהיר יכול שיהיה לכל הפחות לאחר  .2.2.4.1

ימי עבודה ממועד פרסום ההודעה על עריכת המכרז. במכרז להתקשרות אשר  5

נדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, המועד האחרון להגשת הצעות יהיה המועד 

ת שתקבע ועדת המכרזים, בהתחשב במועד הנדרש לעריכת ההתקשרו

 שעות מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור. 4-ובדחיפותה, ואשר לא יפחת מ
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 שלבי המכרז לאחר הפרסום ינוהלו כבמכרז פומבי רגיל, על פי העקרונות שבהוראות התכ"ם. .2.3

 מסמכים ישימים .3

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג .3.1

 .7.1.1הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס'  .3.2

 .7.2.2וראת תכ"ם, "ועדת מכרזים משרדית", מס' ה .3.3

 ..237.", מס' ייזום וביצוע רכשהוראת תכ"ם, " .3.4

 .7.4מכרז פומבי", פרק הוראות תכ"ם, "התקשרות בהליך  .3.5

 .7.4.8", מס' פומבי הוראת תכ"ם, "פרסום מכרז .3.6

 י, שכתובתו:נהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכלליאתר האינטרנט של מ .3.7

 .הרכש הממשלתי קישור לאתר מינהל

 נספחים .4

 .הגדרות –נספח א  .4.1
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 נספח א

 הגדרות

 ינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכלליאתר האינטרנט של מ – אתר האינטרנט .1

 .קישור לאתר מינהל הרכש הממשלתי )להלן: "אתר האינטרנט הממשלתי"( שכתובתו:

 ה בתח"ם.19כמשמעותו בתקנה  –היר מכרז ממוכן מ .2

 מסים, הכלולים בהתקשרות, ובכלל זה: ,לרבות התשלומים כל סך –שווי ההתקשרות  .3

 כל תשלום שעל הגוף הציבורי לשלם למי שהוא צד להתקשרות עם הגוף הציבורי, .3.1

 ואשר על פי ההתקשרות על אותו צד להתקשרות להעבירו לאחר.

 תקשרות עם המשרד, מכוח ההתקשרות.שכל צד שלישי ישלם למי שהוא צד לה אומדן סך התשלומים .3.2

סך התשלומים לרבות תשלומים כאמור בסעיפים הנזכרים לעיל, הכלולים בזכות ברירה של הגוף  .3.3

 .הציבורי לפי אותה התקשרות

 .1993-תשנ"גמכרזים, התקנות חובת  –תח"ם  .4

 .7.1.1נושא התקשרויות ורכישות", מס' "הגדרות ב ,הוראת תכ"םב  נוספותראה הגדרות  .5
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