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 מתפרסמת בזה הצעת חדה שהכינה ועדת החוהח, חוה ומשפט של הכנסת של חכר הכנסת:

 [596] חוק חובת המכרזים (תיקון מסי 3) (העדפת תוצרת הארץ), התשנ״ג-992ו*

 הוספת סעיף 2א 1. אחרי סעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב־11992, יבוא:

 ״העדפת תוצרת 2א. אין בהוראת סעיף 2 כדי לגרוע מסמכות הממשלה לקבוע כללים בדבר

ץ העדפת תוצרת הארץ והעדפת אזורי פיתוח בהתקשרויות כאמור בסעיף 2. ר א ז  ו

 לענין סעיף זה, ״אזורי פיתוחי׳ - יישובים, אזורים או מפעלים שקבעה
 הממשלה כזכאים להעדפה מטעמים כלכליים, חברתיים או בטחוניים.״

ר ב ס י ה ר כ  ד

 חקיקת החוק העיקרי לא התכוונה להביא לביטול
 החלטות הממשלה בדבר העדפת תוצרת הארץ והעדפת אזורי
 פיתוח על ידי המדינה והתאגידים הממשלתיים. ואולם לאור
 נוםחו של סעיף 2 הקובע כי המכרז צריך לתת לכל אדם
 הזדמנות שווה להשתתף בו, מתעורר ספק אם החלטות
 הממשלה בדבר העדפת תוצרת הארץ והעדפת אזורי פיתוח

 עולות כקנה אחד עם עקרון השוויון שנקבע בחוק.

 לפיכך, מוצע לתקן את החוק ולהבהיר במפורש שאץ
 בהוראת םעיף 2 כדי לגרוע מסמכות הממשלה לקבוע

 בהחלטתה כללים להעדפה, כאמור בהצעת החוק.

 חבר הכנסת אלי דיין

 סעיף 2 לחוק חובת המכרזים, התשנ״ב-1992 (להלן -
 החוק העיקרי), קוכע לאמור:

 ״חובת מכרז

 2. המדינה וכל תאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה לביצוע
 עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת
 שירותים, אלא על פי מברז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות

 שווה להשתתף בו.״

 עוזי נקבע בחוק העיקרי כי שר האוצר, באישור ועדת
 החוקה, חוק ומשפט של הכנסת יקבע בתקנות ענינים שונים
 הנוגעים לביצוע החוק, וביניהם סוגי עסקאות ונהלים לסיווג
 עסקאות שלגביהם לא תהיה חובה לערוך מכרז, או שניתן
 יהיה לערוך מכרז סגור, או לקבוע תנאים, או לנהל משא

 ומתן עם מציעים.

 • הצעת חוק מם׳ של״ג: הועברה לועדה ביום ו׳ בכסלו החשנ״ג (1 בדצמבר 1992).
 י ס״ח התשנ״כ, עמ׳ 114 ועמי 250: הצ״ח התש:׳׳ג, עמ׳ 36.
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