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להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי שמאות לנכסי אגף ר"פ בעמידר  פומבימסגרת מכרז הנדון: 
  923-9000-194שמספרו 

 

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

בעניין שבנדון  , היות והתקבלו פניות על ידי חברי לשכתנו(1.7.2019במניין הימים שנקבע במכרז )עד ליום  אליכם

 כדלקמן: 

אשר כ, "(המכרזשבנדון )להלן: " המסגרת "( את מכרזעמידר)להלן: " חברת עמידרפרסמה  27.6.2019ום יב .1

במסגרת המכרז  .(פרטי המכרז)בהתאם ל 24.7.2019המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום 

לאגף רשות הפיתוח בעמידר כפי  שמאות ספק שירותיעל מנת ל ,הוזמנו שמאי מקרקעין להגיש הצעותיהם

 . ונספחיו מכרזתוכן השמפורט ב

אשר  ותדריש מספר, וביניהם גם עמוד בכולםל ציעיםאשר על המתנאי סף מספר נקבעו במסגרת המכרז  .2

 :, הכל יפורט להלן כפי שנדרש במכרז עצמודרושות הבהרה

מס'  מסמך מס"ד

 הסעיף

 פירוט השאלה או ההבהרה

, 3.1.2 נוהל המכרז .1

3.1.3 

נמנה על מאגר נותני השירות של "המציע ו/או השמאי  3.1.2כאמור בסעיף  .א

גיש המצוין כי "המציע ו/או השמאי  3.1.3" מנגד, בסעיף .השמאי הממשלתי

הצעה במסגרת הליך "הגשת הצעות להיכלל ברשימת שמאי מקרקעין 

וגופי סמך", שפורסם על ידי משרד האוצר  הנותנים שירות למשרדי ממשלה

 31.5.2018-)פורסם ב 1/2018-מנהל הדיור הממשלתי' )הליך מספר שמ –

" אולם אין זה מובן מדוע )כפי שעולה מקריאה (.ותוצאותיו טרם פורסמו

בסעיפים אלו יחדיו( על אדם אשר נבחר להימנות עם מאגר נותני השירות של 

"(, להיות גם מגיש הצעה במסגרת ההליך המאגרהשמאי הממשלתי )להלן: "

אשר נועד לאפשר לו להיבחר לאותה רשימה אליה כבר נכנס מלכתחילה. אם 

יתה לבחור מציעים מתוך המאגר, מדוע לא להמתין עד כוונת מחברי המכרז הי

למועד עדכון הרשימה וכך לבחור מבין אותם שמאים אשר עברו את תנאי הסף 

להליך זה? מנגד, אם הכוונה היא אכן לפתוח את המכרז גם למאן דהוא אשר 

אינו כלול כיום במאגר או טרם ביקש להתקבל אליו, מדוע לא לאפשר לכל 

לגשת למכרז אם יכול בכל מועד אחר להגיש מועמדותו  שמאי באשר הוא

למאגר? על כן אבקש להבהיר כוונתכם לעניין החברות במאגר והגשת ההצעות 

 להיכלל בה כתנאי סף למכרז. 
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 – מציע שהינו בעל מחזור כספיתנאי נוסף קובע כי " 3.1.7במסגרת סעיף  .ב 3.1.7 נוהל המכרז .2

)לא ₪  200,000של לפחות  – כסי מקרקעיןהנובע ממתן שירותי שמאות של נ

." בשונה מדרישת ותק אשר 2016, 2017, 2018בכל אחת מהשנים  כולל מע"מ(

בוחנת את התנסותו של שמאי מקרקעין וכן התערותו ברזי המקצוע, מחזור 

ההכנסה לשלוש שנים מתוך שנות ותק של שמאי מקרקעין באשר הוא, אינה 

אף את מספר הנכסים אותם אמד, אלא אך  משקפת נאמנה את יכולותיו או

ורק את הכנסתו הכלכלית האישית מבלי לבחון את תפקודו הדרוש לשם מכרז 

זה. הדבר עלול לפגוע בציבור שמאים רחב אשר בשל נסיבות חייהם השונות 

והמגוונות לא צברו הכנסה בשיעור המתבקש בסעיף, זאת אף אם ניסיונם 

רישות האחרות במכרז. לא זו אף זו, סעיף זו וכישרונם מאפשר להם לעמוד בד

מעלה חשש גדול אף יותר, כי אילו יוכנסו למכרזים מסוג זה שמאים אשר 

מחזור הכנסותיהם זהה או דומה למבוקש, עלול להיווצר פרדוקס לפיו שמאים 

בלבד ולהם אשר מתקבלים למכרזים יגדילו את הכנסתם וזו תאפשר להם 

ריהם, ובכך להדיר רגלי חבריהם השמאים להיכנס למכרזים הבאים אח

 . אשר על כן אבקש להסיר תנאי זה.   שתתפות במכרזים בתנאי שוק הוגניםמה

 

 

פגיעה חמורה בחופש העיסוק והפרנסה של  יםמהווכחלק מתנאי הסף של המכרז  ם אלושל תנאי םקביעת .3

 שמאי המקרקעין. מכאן פנייתי.   

באופן כזה שלא יהוו  נוו/או יתוק וכך שתנאי הסף שלעיל יוסרתקן את תנאי הסף של המכרז, הנכם נדרשים ל .4

 כי ציבור שמאי המקרקעין לא ייפגע.  וויבטיחאו לא סביר עוד תנאי מקפח 

 אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בתיקון תנאי המכרז ובכל עניין נוסף בעתיד.  .5
 

 בברכה          

 ב/דני מור                                                                                                         

 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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