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  ודלכב
 שמוליק יעיישמר 

 מכרזים בעירייהה ממונה על
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 באמצעות דואר אלקטרוני
 

 .נ.,גא.

 

לאספקת שירותי שמאות מקרקעין לעירייה ולועדה המקומית לתכנון ולבניה  11/2019מכרז פומבי הנדון: 
 קרית גת

 

, הריני לפנות אליכם, הארגון היציג של שמאי המקרקעין,  "(הלשכה)להלן: "  בישראלבשם לשכת שמאי מקרקעין  

 .בעניין שבנדון היות והתקבלו פניות על ידי חברי לשכתנו

 

אשר כ, "(המכרז)להלן: " שבנדון מכרזה"( את העירייה)להלן: " קרית גתרסמה עיריית פ 26.11.19ביום  .1

הוזמנו  זובמסגרת  .(למכרז 6.1סעיף )בהתאם ל 2.12.2019נקבע ליום  אליוהאחרון להגשת ההצעות  המועד

 . עדה המקומיתלווו עירייהל יתן שירותי שמאות מקרקעיןלהגיש הצעותיהם על מנת ל שמאים

 

לצד תנאי להפקדת ערבות  ותחריג ותדרישתנאי סף מיוחדים, וביניהם גם  מכרזל 2ף סעיב ונקבע כן .2

 , והכל כפי שיפורט כדלקמן:משמעותית

 

קובע כי משתתף או מי מעובדיו הוא בעל רישיון שמאי מקרקעין מוסמך בעל ותק של למכרז  2.2סעיף  .א

עשר שנים. כמובן שאין פגם בדרישה להחזקת רישיון שמאות, הרי הדבר מובן ונחוץ, אולם ייתכן כי 

מכרז להשתתף בו בשל עמידה על ותק עבודה נושא הבעלי ניסיון מתאים ל תנאי סף זה מונע משמאים

נוקשה זה. די כי אומר שעל אף שהניסיון מוסיף לאיכות עבודת השמאי, עבודתו אינה נמדדת בהכרח 

  בשנים שעבר, אלא בניסיון בפועל אשר נצבר ללא קשר הכרחי להגיעו לעשר שנות ותק כפי שדורש המכרז.   

 

עולה חשש להדרת רגליהם של שמאים רבים מן המכרז, בשל הדרישה לניסיון למכרז  2.3בסעיף אף כך  .ב

שומות בשנה לשתי רשויות מקומיות ו/או מוסדות תכנון, ולחילופין רשות   150שנים הכולל אספקת    5בן  

מה דו  תושבים לכל הפחות.  50,000מקומית אחת או מוסד תכנון אחד שבתחום השיפוט של כל אחד מהם  

שומות מהוות נתח משמעותי   150להיחשב כמציעים מתאימים.  אינו מאפשר לשמאים רבים    כי תנאי זה

שנים מאותן רשויות  5בעבודתו השנתית של שמאי יחיד, אשר אין הבטחה כי יחזור על עצמו במשך 

לסייע,   תושבים  50,000אף לא יהא בכוחה של החלופה לתחום שיפוט הכולל    .מקומיות או מוסדות תכנון

שכן מעטים הם השמאים אשר מספקים לרשויות מקומיות אלו היקפי שומה כה משמעותיים במשך זמן 

יישום תנאי הסף האמור, היא כי הצעתם של שמאים מעטים בלבד אשר עומדים מ  התמונה העולהכה רב.  

ם של בדרישות המכרז יתקבלו, ובכך תיווצר סטגנציה תעסוקתית ברשויות המקומיות לאור קבלת

  .  בעתיד כרזים דומיםבמ בלבד בעלי הניסיון המבוקשיהיו המעטים אשר הם 
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עשר שומות לא פחות מהמציב כתנאי להשתתפות במכרז הגשת  ,למכרז 2.4לכך יש להוסיף את סעיף  .ג

של בדרכם  עומדת זודרישה גם  .2018-2019בשנים  ₪ לכל שומה( מיליון 1היטל השבחה בשווי של )

 9לצד העובדה כי ייתכן ולא עלה בידי רבים ליתן מעל מאחר ו בפאתי המכרז,מלהיכנס  מנוסיםשמאים 

שמאים אשר הגישו הערכות בשווי כולל גבוה או הגישו הצעות שומות בשווי זה, הסעיף אינו מאפשר ל

 . להיחשב כמתאימותשומות רבות במספרם 

 
ציין כי להצעה המוגשת יש לצרף ערבות למכרז מ 3.1סעיף , תנאי הסף האמורים לגופםאם לא די ב .ד

מאחר ותנאי הסף מצמצמים בצורה משמעותית ₪ שהוצאה על ידי בנק ישראל.  20,000בנקאית על סך 

את השמאים אשר ביכולתם לגשת למכרז, ברור כי ערבות בסכום זה מוסיפה וסוגרת עוד יותר את 

  של השמאים שבאפשרותם להציע עצמם. בפועל מצומצמתהרשימה ה

 

 

  מכאן שמאי המקרקעיןבפגיעה  יםמהוו מכרזכחלק מתנאי הסף של ה אלו םשל תנאי םקביעת  

 פנייתי.     

 

כי ציבור שיבטיח  באופן כזה    נויתוקכך שתנאי הסף שלעיל  ,  מכרזתקן את תנאי הסף של הל  מתבקשיםהנכם   .3

 שמאי המקרקעין לא ייפגע. 

 

 ובכל עניין נוסף בעתיד.  "קול קורא"תנאי האשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בתיקון  .4

 

 

 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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