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 המועצה האזורית עמק חפר

 14/2022 מס' פומבי מכרז

 מכרז לקבלת שירותי שמאות מקרקעין

 עבור המועצה האזורית עמק חפר 

 והוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר

לקבלת מסמכי המכרז לעיון ו/או לשם הכנת ההצעה למכרז, יש לפנות 

 7שלוחה  6336070-04בטלפון  /  michrazim@hefer.org.ilבדוא"ל 

 לוחות זמנים והוראות כלליות

 אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  ,כולל דמי השתתפות במכרז, ₪ 500 – עלות חוברת המכרז
קופת המועצה , יש ליצור קשר עם בלבדרכישת חוברת המכרז תתאפשר אך ורק מרחוק. לצורך ביצוע תשלום 

  .daliam@hefer.org.ilאו בדוא"ל  9084898-09או  ,7898164-09בטלפון 
 רת המכרז, על כל עמודיה, מאתר המועצה.יש להדפיס את חובלשם הגשת הצעה 

 
 .12:00שעה עד ה  11/7/2022 ב'יום  - שאלות הבהרהמועד אחרון להגשת 

 ; michrazim@hefer.org.ilבדוא"ל  - ניר-עה גולדשמידטגב' נ  : המכרז:  בנושאפניות פרטים לצורך 

 .7שלוחה  04-6336070טל': 

 12:00, עד השעה 28/7/2022ה', יום  - להגשת ההצעותמועד אחרון 

   בקומה: -מזכירות המועצה האזורית עמק חפר  גזברות  – תיבת המכרזיםמיקום 

 (.09-8981646, בתיאום מראש עם גב' בלה שמואילוב )12:00 -9:00ה', בשעות -ההגשה תתאפשר בימים א'

 בהמשך באתר האינטרנט של המועצה. יפורסם - מועד פתיחת ההצעות

 .  לא נדרשת בטוחה להצעה - להצעה סוג/סכום הבטוחה

 לא נדרשת ערבות ביצוע. - סכום ערבות הביצוע במכרז

 ייקבע בהמשך, לפי הודעה שתינתן למציעים הרלבנטיים. - מועד ראיונות עם המציעים
מבלי לגרוע מיתר ההוראות במכרז, המזמין רשאי להגביל את מספר הראיונות שיקוימו, לפי שיקול דעתו, לרבות 

בדרך של קיום ראיונות רק עם חלק מהמציעים לפי קריטריונים שייקבעו, בין השאר, בהתאם לכמות ההצעות 
  שתוגשנה.  
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 לקבלת שירותי שמאות מקרקעין - 14/2022מכרז פומבי מס' 

   5מתוך  2עמוד 

 כללי .1

 רותים המבוקשים במכרז זה. המזמין מבקש לקבל הצעות מנותני שירותים לביצוע השי .1.1

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, בקובץ שישלח למציעים בדוא"ל. לשם הגשת הצעה יש  .1.2
להדפיס את חוברת המכרז שתשלח למציעים כאמור, על כל עמודיה. לקבלת מסמכי המכרז יש לפנות 

  (.7שלוחה  04-6336070, )ניתן לפנות בטלפון  michrazim@hefer.org.ilניר, דוא"ל  -לנעה גולדשמידט

לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז, על כל עמודיה, מהקובץ שישלח לפונים בדוא"ל 
 כאמור.

על המציעים להתעדכן בהבהרות ביחס למכרז באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו:  .1.3
www.hefer.org.il. 

ברישא, אשר לא  1בטבלה לשלם את דמי השתתפות בסך הנקוב  שמאילשם השתתפות במכרז על ה .1.4
לצורך ביצוע  -למזמין יהיה רשאי לפנות המעוניין להגיש הצעה למכרז,  שמאייוחזר בשום מקרה. 

  התשלום בכרטיס אשראי. 

 םרשאייהיו ש עצהעבור התאגידים העירוניים של המו וכןוהוועדה המועצה עבור מכרז זה מפורסם  .1.5
לפי הוראות מכרז  ( להזמין את שירותי המציעים הזוכים ולהתקשר עמהם במישריןים)אך לא חייב

 .ויחייבו את המציעים הזוכים זה

 בלבד. שמאיעל הבמלואן תחולנה  -במכרז  שמאיהגשת ההצעה והשתתפות ההכנת, הוצאות  .1.6

 הגשת הצעה במכרז זה.לשם ואין לעשות בהם שימוש, פרט המזמין הם רכוש  מסמכי המכרז .1.7

 התקשרותה .2

 ההתקשרות,במהלך תקופת , כאשר לקבלת השירותים המפורטים במכרז מסגרתמכרז זה הינו מכרז  .2.1
 הזמנת שירותים מסויימים.לצורך רשאי המזמין לפנות, מעת לעת, לזוכים 

למועצה  רותי שמאות מקרקעיןשילצורך אספקת  לקבל הצעות מחיר משמאים מבקש המזמין  .2.2
 המזמין ו/או המועצה ו/או: האזורית עמק חפר ו/או לוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר )להלן

ובשאר נספחי  4בנספח מ( בהתאם לצורכיהן, כפי שיהיו מעת לעת, ובין השאר, כמפורט הוועדה
  (.השירותים -המכרז )להלן 

 מציעים העומדים בדרישות הסף שנקבעו במכרז מתבקשים להגיש הצעה מתאימה.  .2.3

בין באמצעות גורם או ישות ו, בין בעצמו, רשאי להגיש יותר מהצעה אחת במכרז אינואחד  מציע .2.4
 אחרים מטעמו.  

חל איסור להגיש מספר הצעות למספר שמאים, העובדים באותו משרד ותחת אותה ישות כן, -כמו .2.5
 במקרה כזה, רשאית ועדת המכרזים לפסול את כל ההצעות.  . משפטית

, מבין המציעים המשתתפים מציעים זוכים שונים 3 –עד לצורך ביצוע השירותים, המזמין יבחר ב .2.6
זוכה ייחתם הסכם לביצוע כל ם להוראות הליך זה, כאשר עהשירותים יבוצעו בהתאם במכרז. 

לעיין היטב בהסכם על כלל הוראותיו ונספחיו בטרם הגשת  יםעל המציענוסח המצורף. בשירותים, ה
  הצעה. 

אף האמור, המזמין רשאי לשנות את נוסח הסכם ההתקשרות, אם הדבר מתחייב בנסיבות העניין, -על
 לפי שיקול דעתו.

 לב בשים, המזמין של והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם תעשההזוכים בין  העבודה חלוקת .2.7
, השירותים נדרשים לגביו הפרויקט סוגאו סוג ההתמחות של נותן השירות ו/או לסדר מחזורי ו/

עבור המזמין ומידת שביעות הרצון מהם,  השירותיםניסיון קודם של נותן השירות בביצוע , ומורכבות
עמידה בלוח זמנים, עמידה בתקציב הפרויקט, איכות השירותים שבוצעו, זמינות וכן מכל שיקול 

 .בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמיןרלבנטי אחר, 
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בעבור מתן מבין הזוכים לעניין בחירת נותן השירות  שיקולהמוצע במכרז יהווה התמורה גובה בנוסף, 
. לעניין זה מובהר כי נותן השירות רשאי יהיה השירות ו/או ביצוע העבודה הנדרשת ע"י המזמין

בעה במכרז, ובמקרה כזה הנושא הכספי לא להשוות את הצעתו להצעה הכספית הנמוכה ביותר שנק
 . מבין הזוכים במכרז זה פניו-יהווה שיקול להעדפת הצעת נותן שירות אחר על

לחלופין, המזמין יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לערוך פניה לזכיינים השונים )כולם או חלקם( ולבצע 
 התמחרות ביחס למתן שירותים במסגרת פרויקט ספציפי.

" לעניין סעיף זה הינה פניה לקבלת הצעות ביחס לפרויקט/עניין ספציפי, במסגרתה התמחרות"  
 יתבקשו הזכיינים בלבד להציע הצעת שכר טרחה לביצוע השירותים, לפי דרישת המזמין.

ידי אותו מציע -שכר הטרחה המוצע במסגרת הליך ההתמחרות, לא יעלה על שכר הטרחה שהוצע על
שהוצע(. להסרת ספק, זכיין שלא יגיש הצעה יראו את ההצעה שהציע במסגרת מכרז המסגרת )ככל 

 במסגרת מכרז המסגרת כמחייבת אותו גם לעניין אותו פרויקט/עניין ספציפי.

לביצוע  זוכה /לא תהיה כל טענה או דרישה לגבי אופן בחירת נותן השירות זוכה /לנותן השירות
 פרויקט. 

אופציה להארכת תקופת  שמורה , כאשר למזמיןחודשים 12תקופת השירותים הינה לתקופה של  .2.8
 60לא תעלה על המרבית חודשים בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות המצטברת  12ההסכם בעד 

 .חודשים

אמות המידה והדרישות , לרבות לפי הליך זהייעשו כמפורט במסמכי  -בחינת ההצעות ושקלולן  .2.9
   .2מבנספח המפורטות 

תיקבע לפי ההצעה הזוכה, בהתאם לפרמטרים הקבועים במכרז ובכפוף ליתר זוכה למציע ההתמורה  .2.10
  . הוראות המכרז

 תנאי הסף להגשת הצעות .א

 הדרישות והתנאים, כמפורט להלן:בכל רשאי להשתתף במכרז רק מציע שיעמוד 

 המציע הינו יחיד או שותפות או תאגיד, הרשומים בישראל כדין. .1

  –ניסיון  המציע  .2

שנים )מצטבר( לפחות בעריכת שומות מקרקעין. תקופת  7בעל ניסיון מוכח ורצוף של מציע ה .2.1
 התמחות לא תיכלל במניין.

גופים ציבוריים לפחות )רשויות מקומיות  2בעל ניסיון מעשי בליווי המציע ואילך,  2015החל משנת  .2.2
לפחות שנה עבור שומות מקרקעין, תקופה של ( בהכנת *ו/או מוסדות תכנון ו/או גוף ציבורי אחר

 אחד מהגופים לפחות.

משרדי ממשלתי, לרבות יחידות סמך ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברה  -אחר*גוף ציבורי 
 .1992  -ממשלתית ו/או גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים , התשנ"ב

 יהיה להמציא את המסמכים הבאים:מציע להוכחת דרישה זו, על ה

ואילך עבור גופים  2015משנת  השמאי המוצע/מציע דוגמאות של מסמכים שנערכו ע"י  ה
 .ציבוריים

  -חובה לצרף 

 שומה / חוו"ד בגין הקלות/ שימוש חורג.

 שומה / חוו"ד אומדן שווי נחלה.

  –ערך את המסמכים הבאים, יש לצרף גם אותם )לא חובה(  מציע ככל שה
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 לחוק התו"ב )ככל שנערכה ע"י המציע(. 197הועדה לפי סעיף  שומה / חוו"ד עקב תביעה כנגד

 דוגמה להסכם פשרה או פסק דין בו היה מעורב השמאי כמומחה מטעם ביהמ"ש או אחד הצדדים.

 יש למחוק פרטים שיש בהם משום פגיעה בפרטיות של צד ג'. 

יש המציע ולדרוש המועצה תוכל לפנות למציע, ולבקש, לעיין בשומות נוספות מתוך הרשימה שהג
 מסמכים נוספים, ככל שתמצא לנכון.

רשויות מקומיות / מועצות אזוריות / ועדות מקומיות  -המלצות מלקוחות או רשימת ממליצים 
תקופת  -לתו"ב של מועצות אזוריות/רמ"י  להם ניתן השירות. בהמלצה/ברשימה יש לציין 

 ם ממליצים.השירות, סוג השירות, טיב השירות, פרטי יצירת קשר ע

 דרישות סף בנוגע לשמאי המוצע )מבצע השירות בפועל(  .3

 חודשים.  6השמאי המוצע הינו המציע או עובד של המציע המועסק כשכיר אצל המציע לפחות  .3.1

, הרשום בפנקס שמאי המקרקעין לפי חוק שמאי שמאי מקרקעין מוסמךהינו  שמאי המוצע ה .3.2
 .שנים לפחות 5ובעל רישיון וכן ותק )לא כולל ההתמחות( של , 2001-מקרקעין, תשס"א

גופים ציבוריים לפחות )רשויות מקומיות ו/או מוסדות  2בעל ניסיון מעשי בליווי השמאי המוצע  .3.3
( בהכנת שומות מקרקעין, תקופה של לפחות שנה עבור אחד מהגופים *תכנון ו/או גוף ציבורי אחר

 לפחות.

ממשלתי, לרבות יחידות סמך ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או חברה משרדי  -אחר*גוף ציבורי 
 .1992  -ממשלתית ו/או גוף הכפוף לחוק חובת המכרזים , התשנ"ב

. 2008-לחוק התכנון והבניה, התשס"ח 84שמונה במסגרת תיקון שמאי מכריע  אינוהשמאי המוצע  .3.4
  

  – החודשים שלפני הגשת ההצעה במכרז ונכון למועד הגשתו 12במהלך  .4

ערך או מטפל בחוות דעת שמאית שהוגשה כנגד המועצה האזורית עמק חפר ו/או כנגד לא  המציע  .4.1
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה עמק חפר. 

מד/ים כנגד ובתיק/ים שבמועד הגשת הצעתו למכרז זה, עדיין תלוי/ם ועלא הפיק שומה  המציע  .4.2
לתכנון ובניה עמק חפר בערכאה משפטית המועצה האזורית עמק חפר ו/או כנגד הוועדה המקומית 

 .ט/יםוכלשהי והליך/ים טרם הפך/ו לחל

וגם לשמאי מובהר בזאת כי ככל שהמציע הינו תאגיד /שותפות, תנאי הסף כאמור מתייחס למציע  .4.3
 המוצע על ידו. 

יון ניס יבעל )מבצע השירות בפועל( המוצע השמאי )ככל שהמציע אינו מאוגד כחברה/ שותפות( /   המציע .5
 מכריעים, ועדות ערר ובבתי משפט.  םמוכח בייצוג בפני שמאי

 יםנעדר ,מאוגד כתאגיד(  מציע )ככל ש מועסק הוא בו התאגידוכן )מבצע השירות בפועל( שמאי המוצע ה .6
  מועצה לעובד או/ו מועצה לחבר זיקה

לא הורשעו וכן המציע ומנהליו )ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות( )מבצע השירות בפועל( השמאי המוצע  .7
בעבירות  ולא הורשעהם  וכןלפי חוק שמאי המקרקעין וכללי האתיקה לשמאים,  בעבירות משמעתיות

 חוק לפיולמעט עבירות שחלפה לגביהן תקופת ההתיישנות  התעבורה ודתעבירות לפי פקב)למעט  פליליות
והתאגיד בו הוא מועסק לא תלוי שמאי כן, כנגד ה-. כמו (1981-התשמ״א, השבים ותקנת הפלילי המרשם

  ועומד כתב אישום פלילי בגין עבירות אלו. 

 ,עתיים בהם הורשעמשאינו עומד בדרישה זו, יידרש להציג את רשימת ההליכים הפליליים ו/או המששמאי 
 ידי ועדת המכרזים.-וכן חומר הסבר בנושא, ואלו ייבחנו על
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   5מתוך  5עמוד 

 לקוח"כ הוכרז לא והוא נכסים כינוס צו או/ו רגל פשיטת צו או/ו פירוק צו ועומדים תלויים לא המציע נגד .8
 . 1981-א"התשמ, כיסוי ללא שיקים בחוק כמשמעותו" מוגבל


