Інформаційна довідка щодо участі у публічних закупівлях Ізраїлю

1. Загальний обсяг ринку державних закупівель відповідно до Угоди СОТ про
державні закупівлі (далі - Угода)
– оцінений в 25 мільярдів нових ізраїльських шекелів (приблизно $6.4 мільярдів
щорічно або 10%-15% ВВП Ізраїлю).
2. Основні товари та галузі, державних закупівель Ізраїлю
– Найбільш популярні товари для закупівель в Ізраїлі: технології, засоби
мобільного зв’язку, транспортні засоби, автомобільне паливо, рідина для
обігрівачів, а також меблі та офісне обладнання.
– Найбільш популярні послуги для закупівель в Ізраїлі: послуги з безпеки,
телекомунікаційні послуги та послуги в сфері інформаційних технологій.
3. Участь у державних закупівлях:
– Головний веб-портал (на Івриті): www.mr.gov.il
– Інші урядові сайти, на яких розміщуються інформація про тендери:
http://www.nta.co.il/en/tenders
http://www.ingl.co.il/?page_id=319&lang=en
http://energy.gov.il/English/PublicInfo/Tenders/Pages/GxmsMniTenders.aspx
Види процедур закупівлі.
-

Публічний/відкритий тендер

-

Обмежений публічний тендер

-

Селективний тендер

-

Звільнення від тендерної процедури

У державних тендерах, які влаштовуються для великих проектів, щодо яких замовник
зацікавлений у залученні іноземних компаній, учасник тендеру має декілька варіантів
проведення тендеру, зокрема:
– Відкритий міжнародний тендер, який передбачає співпрацю

іноземного

виробника з місцевою компанією або використання місцевих субпідрядників;
– Закритий міжнародний тендер, який відбувається після відкритої або закритої
процедури попередньої кваліфікації;
– Відкритий або закритий національний тендер, у якому передбачається співпраця
первинних постачальників ізраїльського походження з іноземними компаніями.
4. Що підпадає під сферу дії Угоди в Ізраїлі.
– Інформацію щодо повного переліку органів влади, товарів та послуг, що входять в
сферу дії Угоди в Ізраїлі та суми порогів, можна знайти на сайті Світової
організації торгівлі, у підрозділі Угоди за наступним посиланням
Див: https://e-gpa.wto.org/en/Help/QuickAccess.
– Щодо всіх міжнародних тендерів (за винятком тендерів, що підпадають під дію
Угоди) встановлюється цінова преференція у розмірі до 15% на користь
національних постачальників (за умови частки вітчизняних постачальників в
тендері щонайменше 35%).
– Ізраїль прийняв зобов’язання поетапно скорочувати офсетний режим щодо
закупівель, які підпадають під сферу дії Угоди. Протягом 15 років після набрання
чинності переглянутої Угоди для держави, Ізраїль планує значно знизити
поточний 20% офсетний рівень та зменшить кількість офсетних угод. Через п’ять
років планується зменшення кількості установ, які застосовують офсети.
5. Ключові законодавчі акти та затверджені внутрішні вимоги щодо
імпорту
–

Обов’язковий регламент щодо проведення тендерів

Див:http://mr.gov.il/Information/Training%20materials/Mandatory%20Tenders%
20Regulations.pdf d.
–

Обов’язковий закон щодо проведення тендерів:
Див:http://mr.gov.il/Information/Training%20materials/Mandatory%20Ten
ders%20Law.pdf

–

Для ознайомлення з вимогами щодо

імпорту та іншими внутрішніми

вимогами:
–

Див: Міністерство промисловості Ізраїлю, сайт Відділу торговельної та
трудової політики Див: www.moital.gov.il/NR/exeres/ADE1812D-CF28-4109A90A- 0E11E88F0D32.htm

–

Комерційний довідник Ізраїлю, Міністерство торгівлі США на сайті
Див: http://www.export.gov/ccg/israel090817.asp

6. Інші корисні приватні сайти/Ділові посібники/Дослідження ринку:
– Комерційний довідник: Ізраїль. Здійснення продажів Уряду Ізраїлю,
Міністерство торгівлі США, Іноземна комерційна служба (2/26/2016).
Див.: http://apps.export.gov/article?id=Israel-Selling-to-the-Government

