לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע"ר)
Real Estate Appraisers Association in Israel

27.05.2018
לכב'
מר איתי
רשות שדות התעופה בישראל
באמצעות מיילitayah@iaa.gov.il:
א.נ,.

הנדון :מכרז פומבי  2017/070/0497/00להתקשרות בחוזה למתן שירותי ייעוץ להערכה כלכלית
שמאית בתחום המקרקעין ,עבור רשות שדות התעופה
לאחרונה פרסמתם את המכרז שבנדון.
בסעיף  7.1לטופס הזמנת הצעות ,כללתם את התנאים המקדמיים המפורטים להלן ,במצטבר:
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לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע"ר)
Real Estate Appraisers Association in Israel
ביום  ,10/05/2018פרסמתם עדכון ועדכנתם את ההיקף המינימלי הנדרש לשכר טרחה
לעבודה מסכום של  + ₪ 200,000מע"מ ,לסכום של  + ₪ 75,000מע"מ ,כאשר לפחות
אחת מהשומות נעשתה עבור גוף ציבורי.
לאור האמור ,לשכת שמאי המקרקעין בישראל ,פונה אליכם בזאת בבקשה לשנות את
תנאי המכרז כדלקמן:
היקף שכר טרחה כתנאי סף  -העמדת תנאי סף של היקף שכר טרחה גבוה ,אינו מעיד
בהכרח על מקצועיות המציע ,יכולתו ו/או איכות עבודתו .לתנאי זה אין דבר וחצי דבר
המעיד על יכולת המציע לספק לכם חוות דעת מקצועית יותר או פחות .היקף שכר
הטרחה בתחום שמאות המקרקעין ,אינו מעיד בהכרח על מורכבות העבודה.
הדבר רלוונטי גם לדרישה הנוספת שהצבתם לפיה כל אחד משמאי המציע ,ביצע בכל
שנה משלוש השנים האחרונות עבודה ששכר הטרחה עבורה הינו לפחות + ₪ 50,000
מע"מ וגם לתנאי נוסף ,שנקבע כתנאי סף ,הנו תנאי לפיו אחת מחוות הדעת שהיקף שכר
הטרחה עבורן הינו  + ₪ 75,000מע"מ ,תהיה בהכרח מ"גוף ציבורי" וכי גם שכר הטרחה
עבור עבודה שביצע כל אחד משמאי המציע ,בסך  + ₪ 50,000מע"מ לשנה יהיה גם הוא
עבור גוף ציבורי.
יש להדגיש כי שמאים רבים מבצעים חוות דעת מורכבות לרשויות ציבוריות שונות,
בצורה מקצועית ומכובדת .לצד זאת ,ידוע ,כי שכר הטרחה המקובל ברשויות ציבוריות,
אינו גבוה ,בשים לב לכך כי ההצעות מתקבלות בדרך כלל באמצעות מכרז שעורכת
הרשות הציבורית במטרה לקבל הצעות נמוכות ככל האפשר.
לאור האמור לעיל ,נבקשכם לבחון בשנית את תנאי המכרז ולעדכן את תנאי הסף
הנדרשים כך ששכר הטרחה שנגבה על ידי השמאי לא יהווה חלק מהם.
בברכה,
תמר אברהם
חברת ועד
לשכת שמאי מקרקעין
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