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  לכב'

  חזי קינ�

  מחלקת חוזי� ומכרזי� מנהל

  הוד השרו�

  

  .נ.,א

      הודעה על הקמת "רשימת מציעי�" למת� שירותי שמאות מקרקעי� וליווי שוט� לעירייההנדו�: 
  השרו� הודעיריית 

  

הריני לפנות , הארגו� היציג של שמאי המקרקעי�, ")הלשכה(להל�: " בש� לשכת שמאי המקרקעי� בישראל

  בעניי� שבנדו� כדלקמ�:  , היות והתקבלו מספר פניות על ידי חברי לשכתנואליכ�

  

להיכלל  הצעות") הזמנה להגיש העירייה(להל�: " הוד השרו�פורסמה על ידי עיריית  2018בחודש נובמבר  .1

 "). ההזמנה(להל�: "במאגר היועצי� של העירייה בתחו� שמאות מקרקעי� 

תנאי הס# שנקבעו על ידי , לפיה� לאחר פרסו� ההזמנה הגיעו אל הלשכה מספר פניות מצד שמאי� .2

  .הינ� חריגי�, ואינ� מאפשרי� לה� להגיש את מועמדות�בהזמנה  העירייה

הלשכה כי בהזמנה נכללו תנאי ס# מקפחי� ומפלי�, שאיינו למעשה  מצאה, אכ� אלופניות  חינתלאחר ב .3

 . כל הצדקה מקצועית לכ$ ישנה, וזאת מבלי שאת יכולת� של שמאי� רבי� להגיש את מועמדות�

לניסיונ� של השמאי� בפועל, כאשר במסגרת תנאי� אלה נדרש  עיקר בתנאי� הנוגעי�יובהר, כי מדובר ב .4

ת בפני ועדות/עריכת שומות, והכל בפרק זמ� קצר יחסית. מדובר בדרישות היק# גבוה במיוחד של הופעו

 יתר השמאי�, על א# ניסיונ� הרלוונטימכאשר יכולי� לענות רק מספר מצומצ� ביותר של שמאי�,  �עליה

 . להגיש את מועמדות האפשרות בכלל נשללת, והעשיר

 .מהותה של ההזמנהומ המאופיי י�מתחייב אלה אינ� כגו� ס# סבורה שתנאיהלשכה  .5

הובא לידיעת הלשכה כי בעקבות פניות של שמאי� לעירייה אכ� חלו מספר שינויי� בתנאי� שנקבעו  .6

יבוש תנאי סתייע בלשכה לצור$ גת עירייהכי הממליצי� . אנו מברכי� על היענותכ� המהירה ובהזמנה

  ד. בעתי דומי�מסוג זה, וזאת על מנת למנוע הישנות של מקרי�  הזמנותהס# ב

  הרה נוספת, ככל שיידרש הדבר.  בהנני לרשותכ� למת� כל ה .7

  

  בברכה          

  ב/דני מור                                                                           

  יו"ר ועדת רשויות תכנו�, דני מור

  לשכת שמאי המקרקעי�

  יו"ר הלשכה.  חיי� מסילתי : י�עותק

  .יועמ"ש הלשכהעו"ד אורי קידר,                

  יועמ"ש העירייה.               


