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 לכבוד 

 משתתפי המכרז

 באמצעות דוא"ל / אתר המועצה 

 

 שלום רב, 

 לקבלת שירותי שמאות מקרקעין 14/2022מכרז פומבי הנדון: 

 עבור המועצה האזורית עמק חפר והוועדה המקומית לתו"ב עמק חפר

  :1הודעת המועצה מס' 

 תשובות לשאלות הבהרהמועדי המכרז, 

 

 :המכרזמועדי 

 .12:00בשעה  28/7/2022 ללא שינוי, עד לתאריך – מועד אחרון להגשת הצעות במכרז

 במשרד סגן ראשת המועצה. , 30:14בשעה  28/7/2022תתקיים בתאריך  – תיבת המכרזים פתיחת

 אדם רשאי להיות ונכח במעמד פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהתקבלו.כל 

 

  – להלן מענה לשאלות שהתקבלו במשרדי המועצה

עמוד  מס' 
 במכרז

סעיף 
 במכרז

 תשובה השאלה

אני נכלל במאגר המומחים של  2.2 11  .1

בית משפט מחוזי בחיפה, בימ"ש 

שלום בחדרה וענייני משפחה 

האם ניתן לכלול  -במספר ערים 

בעבודה עם גופים  כנסיון

 ציבוריים?

יש להציג ניסיון מעשי בליווי בהתאם לדרישת הסף,  

גופים ציבוריים בהכנת שומות מקרקעין, כאשר  2

לפחות עבור אחד הגופים הנסיון הוא של שנה 

 לפחות.

 מקומיות רשויות -גופים ציבוריים הוגדרו במכרז  

  (.*אחר ציבורי גוף או/ו תכנון מוסדות או/ו

, ממשלתי משרדי -הוגדר במכרז  *אחר ציבורי גוף

 או/ו סטטוטורי תאגיד או/ו סמך יחידות לרבות

 חובת לחוק הכפוף גוף או/ו ממשלתית חברה

 .1992  -ב"התשנ,  המכרזים

תשומת לבכם, ינתן ניקוד איכות להצעות העומדות 

 בדרישות הסף, ראו פירוט ניקוד במסמכי המכרז.
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עמוד  מס' 
 במכרז

סעיף 
 במכרז

 תשובה השאלה

לאפריל  2014בין החודשים יולי  2.2 11  .2

ערכתי עבור השמאי  2015

הממשלתי שומות עבור קביעת 

מחיר מטרה )עבור תוכנית מע"מ 

האם ניתן  -אפס( בכל האיזור 

לכלול זאת כנסיון עבודה עם 

 גופים ציבוריים.

שמאי ממשלתי עומד בהגדרת תנאי סף של גוף 

 ציבורי אחר. 

תשומת לבכם, לצורך עמידה בדרישת הסף יש להציג 

גוף ציבורי אחד לו סופקו שירותים תקופה של שנה 

לפחות וגוף ציבורי נוסף לו סופקו שירותים )ללא 

 קשר לתקופת מתן השירותים( 

שנים  18 -של כ אני בעל נסיון 2.2 11  .3

בעריכת שומה אחרת להיטל 

השבחה לרבות דיונים אצל שמאי 

מכריע וועדת ערר גם במגזר 

האם לא ניתן להביא  -החקלאי 

 נסיון זה?

 לעיל.  2 -ו 1ראו מענה לשאלות 

הנני תושב עמק חפר, כל עובדי  כללי  כללי   .4

המשרד הינם תושבי העמק.  האם 

 יש יתרון למשרד המנוהל בעמק

 חפר וכל עובדיו תושבי העמק?

כלולים הקריטריונים לניקוד איכות ההצעות, 

 2במסמכי המכרז. )ראו מסמך מ/ומפורטים 

 . במסמכי המכרז(

תחייבויות הנוגעות תשומת לב המציעים לה

מנעות מניגודי עניינים, בין השאר, כמפורט ילה

  להסכם על תתי סעיפיו.  17בסעיף 

 

 תשובות ההבהרה מחייבות את המציעים.  

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז שנרכשו על ידו.  

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף במכרז להביאם 

 בחשבון בהגשת הצעתו. 

ותמת המציע ובחתימת מורשי זה כחלק בלתי נפרד מההצעה, כשהוא חתום בח יש לצרף מסמך

 החתימה מטעמו.

 נשמח להגשת הצעה מטעמכם במכרז.

  

  רב, בכבוד

 מועצה אזורית עמק חפר

 


