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 נ.,ג..א

 תב"ע מע"ר קרית גת  -מקרקעין שמאותשירותי מתן ל 07/19 מס' מכרז פומביהנדון: 
 

הריני לפנות , הארגון היציג של שמאי המקרקעין, "(הלשכה)להלן: " בשם לשכת שמאי המקרקעין בישראל

 כדלקמן:  ,, היות והתקבלו פניות על ידי חברי לשכתנובעניין שבנדון אליכם

חברה עירונית הנמצאת  כם,באמצעות"( העירייה)להלן: "עיריית קריית גת פרסמה  2019 יוליבחודש  .1

  ."(המכרזאת המכרז שבנדון )להלן: " ,( בע"מ2014וח )יפתח א.ד. חברה לפית, של העירייה בבעלותה

במסגרת המכרז  .(פרטי המכרז)בהתאם ל 25.7.2019המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום  .2

 לעירייה.  שמאות ספק שירותיהוזמנו שמאי מקרקעין להגיש הצעותיהם על מנת ל

והכל  ותחריג ותדריששמאי המקרקעין, וביניהם גם  להשתתפות "מיוחדים"ם תנאינקבעו במסגרת המכרז  .3

 :כפי שעולה מתנאי המכרז ואפרט כדלקמן

 

מספר 

 סידורי

מספר העמוד 

 והסעיף בפניה

 השאלה/ בקשת ההבהרה

  4עמוד  1

  3.1.2סעיף 

שנות ניסיון במתן שירותי  5בעל על פי תנאי זה, על המציע להיות שמאי " .4

שני גופים בעל ניסיון בעבודה עבור ו מקרקעין בתחום איחוד וחלוקהשמאות 

הצעות הועד למועד הגשת  2014בתחום זה במהלך השנים  ציבוריים לפחות

 -לתוספת לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב חמורסעיף זה עומד בניגוד  במכרז".

ודה דרישה כי המציע ביצע עב, לפיו ניסיון קודם הינו ""(החוק)להלן: " 1992

אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז, או כי 

של כל מותי כההמציע ביצע עד שלוש עבודות קודמות, שההיקף הכספי או 

מאחר והחוק  ."אחת מהן שווה למחצית ההיקף כאמור של העבודה שבמכרז

מפורשות ניסיון ביחס להיקף כספי או כמותי של עבודה קודמת, אין  בוחן

, דיןב שנקבעו תנאי הסף המקסימליים שנות הניסיון ולו דבר עם 5לדרישת 

התקשרות גרידא בזמן ה חלוףהמבוססת על  בתכלית שונהשכן זוהי דרישה 

 . אחרת שקדמה למכרז

מאות לגופים רבים מאחר ושמאים מספקים שירותי שעל כך יש להוסיף, כי  .5

 ,באופן בלעדי שירותים לגופים ציבורייםב תוך כךואינם מתמקדים 

 5אך לא ב 2014קודם לשנת  במגזר הציבורי דווקא בעלי ניסיון רב ולחילופין

הם אף אם  זרכ, רבים מהשמאים לא יוכלו לגשת למהשנים האחרונות
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ולא  תרסמכירים את הגופים הציבוריים דרך עבודתם בצדו האחר של המ

 . בעבודה לצידם

לא זו אף זו, קריאה דווקנית של תנאי הניסיון בתחום האיחוד וחלוקה למשך  .6

שנים, תוביל לפרשנות לפיה על שמאי לעסוק בעיקר אם לא בבלעדיות  5

מבלי לעמוד על הדרישות , שנים 5באיחוד וחלוקה יום ביומו למשך 

 משמאי העובד מול העירייה. בכללהמקצועיות עצמן אשר נדרשות 

  4עמוד  2

 3.1.3סעיף 

על המציע להיות רשום  3.1.3על פי התנאי שבסעיף ש , הריאמורמעבר ל .7

איחוד  - במאגר ההתמחויות של משרד הבינוי והשיכון תחת סעיף שמאים"

בדרישה זו לה שכן לא ברור בייחוד בהמשך לאמור מע". תנאי זה וחלוקה

 כדי להבטיח התאמה לביצוע העבודה הנדרשת על ידי העירייה. אין 

  4עמוד  3

 3.1.4סעיף 

 3מעביד לפחות  -תנאי השתתפות זה קובע כי "המציע מעסיק ביחסי עובד

היות  ".עובדים מלבדו( 2שמאים )ככל שהמציע אינו מזמין אזי עליו להעסיק 

לה מהדרישה שבסעיף זה, אינו מעיד שמאי מעסיק עובדים נוספים, כפי שעו

 כהוא זה על יכולותיו הביצועיות של השמאי בשטח. 

 

כי  ויבטיחש נוו/או יתוק ושלעיל יוסר שהתנאיםכך מכרז, ב ם להשתתפותתנאיהתקן את ל מתבקשיםהנכם  .8

 ציבור שמאי המקרקעין לא ייפגע. 

 אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בתיקון תנאי המכרז ובכל עניין נוסף בעתיד.  .9

 

 

 בברכה          

 

 יו"ר ועדת רשויות תכנון, דני מור

 לשכת שמאי המקרקעין

 

 

 יו"ר הלשכה. –חיים מסילתי  עותקים:

 עו"ד אורי קידר, יועמ"ש הלשכה.
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