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עסקים זעירים קטנים ובינוניים במכרזים ציבוריים.
הוראות התיקון נועדו להקטין את החסמים העומדים בפני העסקים הקטנים והבינוניים ומקשים
עליהם להשתתף ולזכות במכרזים הציבוריים.
להלן עיקרי התיקון:
הגבלת תשלום בעד מסמכי מכרז

למידע נוסף ניתן לפנות
לעו”ד גילי שפר
gili@bf-law.co.il

התיקון קובע כי במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו נמוך מחמישים מליון  ,₪לא תותנה ההשתתפות
במכרז בתשלום ,ולא יידרש תשלום לקבלת מסמכי המכרז או עלות הפקת המכרז (למעט חריגים
באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת) (סעיף 2א(א.))1
קביעת התאמות לעסקים זעירים ,קטנים ובינוניים
התיקון מטיל חובה על עורך המכרז לבחון אם ניתן לבצע את ההתקשרות נשוא המכרז באמצעות
עסק זעיר ,קטן או בינוני מבלי לפגוע בתוצר ,ובמידה והדבר אפשרי עליו לקבוע התאמות במכרז.
בחינה זו ,תעשה בהתאם להוראות שיקבע שר האוצר.

טלפון04-8371505 :
פקס04-8370231 :
בית אדם  -רח' מעלה
השחרור 15
חיפה 3328439
www.bf-law.co.il

נקבע גם כי אותם גופים יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם מדי שנה נתונים על שילוב עסקים זעירים,
קטנים ובינוניים בהתקשרויותיהם .הוראה זו תכנס לתוקף בחודש אוגוסט .2018


עסק זעיר :מוגדר כעסק שמועסקים בו עד  5עובדים ,או שמחזורו השנתי אינו עולה על  2מליון
.₪



עסק קטן :מוגדר כעסק שמועסקים בו  20 - 6עובדים או שמחזורו השנתי בטווח  20 – 2מליון
.₪



עסק בינוני :מוגדר כעסק שמועסקים בו  100 – 21עובדים ,או שמחזורו השנתי בטווח – 20
 100מליון  ₪ולא מתקיימים בו התנאים בדבר עסק זעיר או עסק קטן.

מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

כמו כן החוק מחייב כי כל אחד מהעסקים הללו יהיו בגדר עוסק פטור ,עוסק מורשה או מוסד כספי.
התיקון לחוק אינו חל על תאגיד עירוני (שרשות מקומית מחזיקה במחציתו),וכן על חברת מים וביוב
(כהגדרתה בחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א.)2001-

לנוחותכם רצ"ב נוסח התיקון לחוק
נשמח לסייע במידע נוסף וביישום התיקון לחוק,
בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

