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הו80ת סעיף 3א

.1

אחרי סעיף  3לחוק חובת המכרזים ,התשנ״ב״) '1992להלן ־ החוק העיקרי( ,יבוא:

״הוראות בדבר
העדפות מסוימות

3א) .א( הממשלה רשאית לקבוע בתקנות ,באישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,הוראות בעגיניט הבאים:
) (1העדפה של תוצרת הארץ:
) (2העדפה בשל התחייבות לשיתוף פעולה עסקי בינלאומי או
לרכש גומלין בינלאומי:
) (3העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית! לענין פסקה זו,
״אזורי עדיפות לאומית״  -האזורים שנקבעו לפי סעיף 40ד לחוק
לעידוד השקעות הון ,התשי״ט , 1959-או אזורים אחרים שקבעה
הממשלה ,מעת לעת ,לענין חוק זה ,ופירסמה על כך הודעה
ברשומות.
2

)ב( תקנות לפי סעיף קטן)א( ,ככל שהן חלות על חברה ממשלתית ועל
חברת בת ממשלתית ,יראו אותן כקביעה של הממשלה לפי סעיף )4א( לחוק
החברית הממשלתיות ,התשל״ה , 1975-והוראות החוק האמור יחולו לענין
הקביעה.״
3

תיקון סעיף 4

,2

הוספת סעיף 5א

.3

בסעיף  4לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
״)ב( בתקנות לפי סעיף זה ייקבעו ,נין היתר ,פטורים מחובת מכרז להתקשרות הנדרשת
בדחיפות למניעת נזק של ממש ולהתקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות
המצדיקות עשייתה ללא מכרז ,ותנאים למתן פטורים כאמור.״
אחרי סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:
5א) .א( תקנות לפי חוק זה ניתן לקבוע דרך כלל ,לסוגי עיטקאות ,או לסוגי
הגופים המתקשרים.

״תקנות

)ב( תקנות לפי חוק זה יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה
באמנה בינלאומית.״
הוספת סעיף 9

.4

אחרי סעיף  8לחוק העיקרי יבוא:

״הוראות מעבר

.9

)א(

חוק זה לא יחול על התקשרות כתוצאה -
) (1ממכרז פומבי או סגור ,מפניה לקבלת הצעות או ממתן
התחייבות ,והכל אם נעשו לפגי תחילתו של חוק זה בהתאם לכללים
ולנהלים שהיו נוהגים לפני תחילתו של החוק!
) (2ממימוש זכות ברירה הכלולה בחוזה שנכרת לפני תחילתו של
חוק זה.

• נתקבל בכנסת ביום כ׳ באייר התשנ״ג) 11במאי  !(1993הצעת החוק ודבר• הסכר פורסמו בהצעות חוק  ,2151מיום ד׳
בטבת התשנ״ג ) 28בדצמבר  ,(1992עמ׳ .36
ס״ח התשנ׳׳ב ,עמ׳  114ועמי  ¡250התשנ״ג ,עמי .22
ס״ח התשי״ט ,עמי .234
ס״ח התשל׳׳ח ,עמ׳ .132
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)ב( עד כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 3א או עד יום א׳ בכסלו
התשנ׳׳ד) 15בנובמבר  ,(1993לפי המוקדם ,ינהגו המדינה וכל תאגיד ממשלתי
בכל הענינים המפורטים בסעיף האמור לפי הכללים והנהלים שהיו נוהגים לפני
תחילתו של חוק זה.
)ג( תוקפה של פסקה) (3בסעיף 3א)א( יפקע בתום שנתיים מיום תחילתו
של חוק זה.״
.5

תחילה

תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של החוק העיקרי.

אברהם )בייגה( שוחט
שר האוצר

יצחק רבין
ראש הממשלה
עזר ויצמן
נשיא המדינה
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שבח וייס
יושב ראש הכנסת
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