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עמוד  1מתוך 1

נספח א'  -סמכויות ועדת הפטור
ועדת הפטור רשאית לפטור ממכרז התקשרות כמפורט להלן :
א  .התקשרות המשך בתנאים זהים או מיטיבים להתקשרות הראשונה אם התקיימו
בה כל התנאים שלהלן :
(  ) 1התקשרות ההמשך מתבקשת בתוך יותר מ  5 -שנים מההתקשרות הראשונה .
(  ) 2יש בהתקשרות ההמשך עלות נוספת העולה על . ₪ 2,500,000
(  ) 3ההתקשרות הראשונה נעשתה ללא מכרז וללא פנייה תחרותית לקבלת
הצעות .
(  ) 4נערכה התקשרות המשך עם אותו ספק באותו בעניין ב  12 -החודשים
האחרונים .
ב  .פטור בגין התקשרות שלגביה נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות
עשייתה ללא מכרז  .פטור כאמור יינתן לאחר אישור שר האוצר ומטעמים
מיוחדים שירשמו .
ג  .התקשרות העולה על סך של  ₪ 1,000,000עם ספק יחיד או ספק חוץ
ללא פרסום הודעה באינטרנט על כוונת ההתקשרות או כל פרסום אחר הנדרש
לצורך התקשרות זו .
התקשרות עם ספק יחיד או ספק חוץ שנערכו ללא פרסום כאמור בסכום נמוך מ -
 , ₪ 1,000,000דורשת דיווח של ועדת המכרזים לוועדת הפטור .
ד  .התקשרות שהמנכ " ל מבקש שלא לערוך באמצעות מכרז מכיוון שהיא עלולה
לפגוע בצורה מהותית ביכולתו של הטכניון לקיים פעילות
מהפעילויות שהוא מקיים כמוסד להשכלה גבוהה לפי חוק המועצה להשכלה
גבוהה  ,התשי " ח . 1958 -
ה  .אישור לפתיחת הצעות בפנייה תחרותית לקבלת הצעות  ,במידה
והוגשו פחות מ  3 -הצעות  ,אם מצאה ועדת הפטור שאין תועלת בעריכת פנייה
תחרותית נוספת בנסיבות העניין .
ו  .אישור כל פטור ממכרז ( פרט למכרז בעניין זכויות מקרקעין )
עליו החליטה ועדת המכרזים בהתקשרות שסכומה עולה על . ₪ 1,500,000
אישור כל פטור ממכרז לעניין זכויות במקרקעין בסכום העולה
על . ₪ 2,500,000
ז  .אישור התקשרות עם מציע הצעה יחידה במכרז סגור כששווי ההתקשרות עולה
על  ₪ 1,500,000ובמידה וקיים אישור של המנכ " ל לפיו אין תועלת בעריכת מכרז
נוסף .
ט  .אישור התקשרות ללא מכרז כששווי ההתקשרות עולה על  4מליון ש " ח בנסיבות
של הצעה יחידה .
קבלת דיווחים :
ועדת הפטור תקבל דיווח מועדות המכרזים אחת לרבעון לעניין כל ההתקשרויות
שנערכו בדרך של פטור ממכרז וכן בדרך של מכרז סגור .
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