
  מינהל הנדסה עיריית עכו 

 2412001מיקוד  2007, ת.ד. 35רח' ויצמן 
    04-9956119פקס.        04-9956118טל. 

 4מתוך  1עמוד 

 

 י"ט טבת תש"פ
16/01/2020 

 שלום רב,
 

 שמאות מקרקעין. 43/2019תשובות לשאלות הבהרה  במכרז הנדון: 
 

 14/01/2020שהתקבלו בתיבת המייל עד עיריית עכו משיבה לשאלות הבהרה 
 

 תשובה שאלה 
תנאי המכרז דורשים מתן הנחה אחידה לכל סוגי 

אודה  –העבודות והשירותים הקבועים בתעריף 
על בחינת השאלה באם ניתן לפצל את ההנחות 
בגין השירותים השבועיים הקבועים )ביקורים 

המקומית(  לבין יתר השירותים כמצוין  הבוועד
 בתעריף.

 
 
 
 
 
 לא

האם ניתן לפצל את תעריפי המכרז וההנחה המבוקשת 
לביקורים  הקבועלשניים הכוללים מחד את התעריף 

 .יה ומאידך את יתר הפרמטריםיבעיר
האם נדרשת הצגת  –בנושא נתוני האיכות 

דוגמאות של שומות שנערכו בידי המציע כתנאי 
להוכחת עמידה בתנאי הסף והפרמטרים המוצגים 

 למבחן?

 
 
 
 

האם נדרשת המצאת העתקי שומות לדוגמא  לא
שנערכו בידי המציע לפרמטרים המשמשים 

האם בכל  –המציע? במידה וכן  ןניסיולהוכחת 
 בגינן ניקוד. ןיינתהתחומים והאם 

האם קיימת הגבלה להגשת המכרז למשרד שהיה 
בתיקים המתנהלים ו/או או שעודנו מעורב 

הן בסוגיית היטלי השבחה  –התנהלו כנגד העיריה 
 והן בתביעות לפיצויים ו/או לירידת ערך.

מסמך " הבהרות ושינויים ב 3ראה סעיף 
שמאות  43/2019העירייה במכרז 

הנמצא  12/01/2020מקרקעין." מתאריך 
 באתר העירייה במכרז הרלוונטי.

מבחינת העיריה המונע  םענייניהאם קיים ניגוד 
ממשרד המנהל כיום תיקים נגד העיריה בנושאי 

 היטל השבחה ו/או פיצויים לגשת למכרז.
השמאי נדרש מתן שירותים  ןניסיוהאם בבחינת 

לכל ועדה מקומית שהיא או שיש תוספת ניקוד 
 לוועדות בסדר גודל של תושבים כמו העיריה?

 

אין תוספת ניקוד על פי כמות תושבים 
 ברשות בה נתן השמאי שירותים.

יחד עם זאת שים לב כי אחד 
 18.2הקריטריונים במסמך א סעיף 

מתייחס למגוון סוגי הוועדות להן ניתנו 
ב "פרוטוקול סיור  שירותים. ראה סעיף י' 

שמאות מקרקעין  43/2019מציעים למכרז 
 בעיריית עכו"  7/01/2020שנערך ב 

בחה הוצאו כמה סה"כ שומות לחיוב בהיטל הש
 במהלך השנים האחרונות )מלבד פטורים(.

 .מלבד פטורים לשנה שומות  35כ 

 http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388 אתר העירייה
 

 
 
 
 

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388


  מינהל הנדסה עיריית עכו 

 2412001מיקוד  2007, ת.ד. 35רח' ויצמן 
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 4מתוך  2עמוד 

 

 ט"ו טבת תש"פ         
            12/01/2020  

 שלום רב,
 

 שמאות מקרקעין. 43/2019מכרז בהעירייה ושינויים  הבהרותהנדון: 
 

 .המצורף 07/01/2020בהמשך לפרוטוקול למפגש שנערך ב ולשנות עיריית עכו מבקשת להבהיר 
 
 מחק י 18.3מסמך א' סעיף  .1

 ,( תפסל30 )מתוך 15-יהיה פחות מ הערכת האיכות במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע"
 שיעמדו ההצעות של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא 

 ".האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב
 ובמקומו יכתב 

 ,( תפסל100 )מתוך 70-יהיה פחות מ הערכת האיכות במסגרת לה תןנשי ערכההה ציון ה אשרהצע"
 שיעמדו ההצעות של הנמוך המספר ובשל דעתה שיקול לפי וועדת האיכות תחליט כן אםאלא 

 ".האמור המינימום ציון את הפחיתדרישה זו, לב
 

 .הנחהמתן נוסחת החישוב כך שתתאים לעודכנה  19א' סעיף מסמך  .2
 .הסעיף הקיים מבוטל וממקומו יופיע 

 ההצעהגובה ניקוד         "
 :  נרמול אחוז ההנחה עבור כל מציע, יבוצע באופן הבא

)iX -100( /))]Xn…..,X1,X2,( axM -100( × [70= Pi      
 כאשר:

 מספר הנקודות המרבי בגין ההצעה הכספית שניתן לצבור  -70
Pi -  יקרא מציע( ניקוד ההצעה הכספית של מציע כלשהוi.) 
Xi -  מציע  אותו מציע   נותןאשר ההנחה גובה(i.) 

Max (X1, X2,.Xn) –  ביותר מכל ההצעות גבוהההההנחה גובה . 
n - מס' ההצעות שהוגשו                " 
 

   .הבהרה -  ניגוד עניינים 6נספח ב'/ .3
 -על החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובניה או הליך בעקבותם שמאי שייצג או מייצג תיקי ערר 

 .השמאי מתבקש לצרפם לטופס ניגוד עניינים עכו,
 תבוצע במסגרת וועדת האיכות. במכרז החלטה לגבי השתתפותו 

 . םבכל מקרה על השמאי לוותר על המשך ייצוגם של המערערי
 

 .7.10ג' סעיף הוספה לנוסח ההסכם במסמך  07/01/2020הערה מס' יד' מיום  .4
השמאי נותן השירותים במשרדי הוועדה יכול להיות בא כוחו של המציע ובלבד שיהיה מיומן "

ית לבקש,  לעיתים, במקרים מיוחדים הגעה של השמאי המציע מקצועי ושירותי. הוועדה רשא
 .  1סעיף  1להתייעצות בשלוש השעות השבועיות בהתאם לנספח ג'/

 "הוועדה רשאית להנחות את המציע להחליף את הנציג מטעמו על פי שיקול דעתה.
 

 אישור קיום ביטוחים,  הוחלף בגרסה חדשה מקלה. 4נספח ג'/ .5
 ז המעודכנים באתר העירייה.יש לעיין במסמכי המכר

 

 
 
 



  מינהל הנדסה עיריית עכו 

 2412001מיקוד  2007, ת.ד. 35רח' ויצמן 
    04-9956119פקס.        04-9956118טל. 
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 יא' טבת תש"פ
08/01/2020 

 לכבוד
 

 שלום רב,
 

 שמאות מקרקעין  43/2019למכרז הנדון: פרוטוקול סיור מציעים 
 בעיריית עכו. 7/01/2020 שנערך ב

 
 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 מבקשים שבמידה ונראה כי יש עיוות כלשהו משהו לא מאוזן ביחס לסעיפי המכרז מוזמני
 וגן ונקבל שירות מקצועי וזמין. יהיה ה, חשוב לנו שהמכרז יצליח לפנות בשאלות.

 תבשנים ספציפיו .כולל מע"מ 250,000עד היה בשנה רגילה הזמינה היקף השירותים שעיריית עכו 
שנים האחרונות יש עליה בהיקף עבודת השמאי היועץ 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 ועמידתו בתנאי הסף לצורך הוכחת ניסיונו של השמאי  .ג
על המציע לסמן מבין ההמלצות שהוא מגיש מהן ההמלצות  .שמלא כנדר 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
 .(לקת גבייה, מחמחלקת נכסיםשרות 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.

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

 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"ה בטבלה בשור 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' 20זה  מקסימום ניקוד לסעיף  ". נק' 2מקסימום  קלנדרית 

נתן לתעריף הנקוב בעמ' שכ"ט, וכן בהתייחס לשכ"ט ית 1נתן במסמך ג'/יההנחה שת .יב
 .המצוין בעמודת ההערות

http://www.akko.muni.il/?CategoryID=1388
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" 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

 .  1סעיף  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  ם הנדסהתיבת שאלות מכרזי.  
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 

 שינוי בנספח ביטוח שלא אושר מראש לא יתקבל.

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  להלוודא קבלת קביש 
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