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  עו"ד ריקי לב ברי לכב'

   מנהלת מחלקת מכרזי�, התקשרויות וחוזי�

 �  רכש, לוגיסטיקה, התקשרויות וביטוחאג

  רמת געיריית 
  

  .נ.,ג

  

 :   שמאות לעיריית רמת ג ולוועדה המקומית לתכנו ובנייהשירותי מת ל 10/2019 מס' מכרז פומביהנדו
  

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

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

, אשר ")המכרז") את המכרז שבנדו� (להל�: "העירייה(להל�: " רמת ג�פרסמה עיריית  2019 אפרילבחודש  .1

 במסגרת המכרז  .)פרטי המכרז(בהתא ל 20.5.2019המועד האחרו� להגשת ההצעות למכרז נקבע ליו

ולוועדה המקומית לתכנו�  לעירייה שמאות ספק שירותיהוזמנו שמאי מקרקעי� להגיש הצעותיה על מנת ל

 . ובנייה

על , לפיה דרישה חריגה ומפלהלשמאי המקרקעי�, וביניה ג  "מיוחדי"תנאי ס% נקבעו במסגרת המכרז  .2

אל%  100המונה לפחות שני לפחות בהתקשרות ישירה ע רשות מקומית  5המציע להיות בעל ניסיו� של 

 ,עבודות שומה מסוג היטלי השבחה ממוצע לרשות  25כאשר בכל אחת משנות הניסיו� בוצעו לפחות תושבי

 למכרז).  6עמ'  3.4(ר' סעי%  המקומית

תנאי זה הינו תנאי מקפח, אשר מונע משמאי רבי, מקצועיי ומנוסי ביותר כל אפשרות יובהר מיד כי  .3

וזאת על א% שאי� בדרישה זו כדי להבטיח התאמה לביצוע העבודה הנדרשת על ידי  ,להגיש הצעת למכרז

 העירייה. 

פגיעה חמורה בחופש העיסוק והפרנסה של שמאי מהווה קביעתו של תנאי זה כחלק מתנאי הס% של המכרז  .4

 המקרקעי�. מכא� פנייתי.   

ו/או יתוק� באופ� כזה שלא יהווה  כ* שתנאי הס% שלעיל יוסרתק� את תנאי הס% של המכרז, הנכ נדרשי ל .5

 ייפגע. עוד תנאי מקפח ויבטיח כי ציבור שמאי המקרקעי� לא 

 אשמח לעמוד לרשותכ ולסייע בתיקו� תנאי המכרז ובכל עניי� נוס% בעתיד.  .6

  

  בברכה          

  ב/דני מור                                                                                                    

  יו"ר ועדת רשויות תכנו, דני מור

  המקרקעילשכת שמאי 

  

  יו"ר הלשכה. –חיי� מסילתי  עותקי�:

  עו"ד אורי קידר, יועמ"ש הלשכה.


