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 לכבוד

 
 שלום רב,

 
 שמאות מקרקעין  43/2019למכרז פרוטוקול סיור מציעים הנדון: 

 בעיריית עכו. 7/01/2020 בשנערך 
 

 עיריית עכו מודה למשתתפים שהגיעו למפגש המציעים . 
 לעירייה דרוש שמאי מקצועי זמין ובעל תודעת שרות גבוהה. 

 הנדרשים ורמת המקצועיות הנדרשת הינה גבוהה במיוחד. םעכו מגוונת מאוד ומגוון השירותי
ם לסעיפי המכרז מוזמנימבקשים שבמידה ונראה כי יש עיוות כלשהו משהו לא מאוזן ביחס 

 יהיה הוגן ונקבל שירות מקצועי וזמין. , חשוב לנו שהמכרז יצליח לפנות בשאלות.
 תבשנים ספציפיו .כולל מע"מ 250,000עד היה בשנה רגילה הזמינה היקף השירותים שעיריית עכו 

היועץ שנים האחרונות יש עליה בהיקף עבודת השמאי ב כולל מע"מ.₪  500,000יכול להגיע עד 
 לוועדה המקומית.

 
 עיריית עכו מבקשת לעדכן ולהבהיר:

להתעדכן יש באתר העירייה ובוצע ירסום העדכונים פ. שינויים במסמכי המכרזנכנסו  .א
 .והסופית כפי שתועלה לאתרולהגיש את הגרסה המעודכנת 

 שבאתר ולהגישם חתומים יחד עם מסמכי המכרז. עדכונים הכל המסמכים ו יש לצרף את
 43/2019מכרז ב http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388כתובת האתר 

 .14:00שעה  16/01/2020לאחר אך לא  באתר, יתכן ויוכנסו עדכונים נוספים

 .של המכרז אין שינוי בתנאי הסף .ב

על השמאי להגיש   6.2כנדרש בסעיף בתנאי הסף  ועמידתולצורך הוכחת ניסיונו של השמאי  .ג
על המציע לסמן מבין ההמלצות שהוא מגיש מהן ההמלצות  .מלא כנדרש 4את נספח ב'/

 עמידה בתנאי הסף.הוכחת ל

לכלול נסיון זה במכרז ובלבד שכיר שעבד בחברת שמאות ונתן שירות לוועדה מקומית יכול  .ד
ס הוועדה או יו"ר הוועדה ע"י מהנד ומהוחתת מולאמ 4על נספח ב'/מוגשת  המלצהש

סוג השירותים,  -המקומית ומפרטת בסעיפים השונים את אשר רלוונטי לביצוע השכיר  
 היקף השירותים , איכותם וכד'.

המקומית לתכנון ובניה נותן שרות לעיריות שלא תחת תפקידה של הוועדה כשמאי נסיון ה .ה
 .(, מחלקת גבייהקת נכסיםמחלשרות עבור כגון לא רלוונטי למכרז זה )

אופי העבודה היקפה ואיכותה  ן,ניסיו תהוכחללתנאי הסף גם בנוסף משמש  4נספח ב'/ .ו
יש למלא המלצות אך ורק בהתייחס לשירות לוועדה מקומית  לטובת ניקוד וועדת האיכות.

 לתכנון ולבניה.

במרחב  לא תתקבל המלצה למתן שירות לועדה המחוזית גם לא בשבתה כוועדה מקומית .ז
 מקומי. –תכנון מחוזי 

 4ב'/ יהמלצות בנספחעל מכלול המידע שבבהתבסס וועדת האיכות מנקדת את המציעים  .ח
 . שיוגשו

ההתקשרות עם הועדות השונות , הסכומים  יכות מנקדת את ההצעות על פי גובהוועדת הא .ט
  להערכת ההיקף השנתי. )שניתן בהם שירות יחושבו במצטבר(בוועדות השונות 

בשורה "מגוון השירותים"  יימחק "מגוון השירותים" ובמקומו  18.2במסמך א' סעיף  .י
ומגוון הוועדות  פרהניקוד בסעיף זה ייתן ביטוי למס .ייכתב "מגוון שירותים וועדות"

 4, וכן למגוון סוגי השירותים המצוינים בנספח ב'/ותשמא ישלמציע יש ניסיון במתן שירות
 .2סעיף 

" ימחק משך תקופת מתן השירותים לוועדה מקומית"בטבלה בשורה  18.2סעיף ך א' מבמס .יא
 נק'. 2עניק תשירות  כל שנת ייכתב  " נק' " ובמקומו  20 םשני 10נק', עד  10 –שנים  5"עד 

לכל שנה  .נק' 2נוספת קלנדרית נק' וכל שנה  6 מינימלי תעניק  כלומר עמידה בתנאי סף
 . נק' 20מום ניקוד לסעיף זה מקסי  ". נק' 2מקסימום  קלנדרית 

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388
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נתן לתעריף הנקוב בעמ' שכ"ט, וכן בהתייחס לשכ"ט ית 1נתן במסמך ג'/יההנחה שת .יב
 .המצוין בעמודת ההערות

" סעיף טבלת תעריפי שכר הטרחה לעבודה השמאי עבור השירותים השונים" 1בנספח ג'/  .יג
 ". 500" יימחק ובמקומו יירשם "350" עמודה שכ"ט "תשלום לפי שעת עבודה" 7

לבד שיהיה ובהשמאי נותן השירותים במשרדי הוועדה יכול להיות בא כוחו של המציע  .יד
במקרים מיוחדים הגעה של  ,לעיתים  ,לבקש תמיומן מקצועי ושירותי. הוועדה רשאי

 .  1יף סע 1נספח ג'/התאם להשבועיות בהשעות  השמאי המציע להתייעצות בשלוש
 על פי שיקול דעתה.מטעמו  נציגהלהחליף את הוועדה רשאית להנחות את המציע 

כל יתר  .רכי מכרזלצועם הערה נספח זה ניתן להגיש אישור קיום ביטוחים,   4נספח ג'/ .טו
מחיקות יש לבקש את אישור מנהל הפרויקט באמצעות המייל  ,הסתייגויות ,הערות

qmeng@akko.muni.il  תיבת שאלות מכרזים הנדסה.  
אישור לשינוי נספח הביטוח, יפורסם נספח הביטוח המעודכן באתר  ןבמידה ויינת

 העירייה שכתובות מצוינת מעלה. 
 . הביטוח שנות את נספחבקש לניתן יהיה למועד שאלות ההבהרה לא לאחר 

 יתקבל. שינוי בנספח ביטוח שלא אושר מראש לא

חשבון  960סניף  10 לאומי לבנק רכישת המכרז ניתן לבצע באמצעות העברה בנקאית  .טז
 .  43/2019עבור מכרז ,  ח.פברה, את שם החבהערה יש לכתוב  3500003

      qmeng@akko.muni.il  את אישור העברה בנקאית יש לשלוח במייל
 מייל חוזר.עבור העברה באמצעות  בלת קבלהלוודא קיש 
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