
 

 

 
 כרכור -מועצה מקומית פרדס חנה

 18/2019מכרז 

 מכרז למתן שירותי שמאות 

 עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור 
 
"( מבקשת לקבל הצעות למתן המזמיןכרכור )להלן: " -מועצה מקומית פרדס חנה  .1

שירותי שמאות עבור הועדה המקומית לתכנון ובניה פרדס חנה כרכור ועבור 
 כרכור. -ועצה המקומית פרדס חנה המ

 על המציע לעמוד בכל תנאי הסף ובמלוא הדרישות כמפורט בפנייה.   .2

שנים לפחות )לא כולל שנות  10המציע הינו שמאי מקרקעין מוסמך בעל ותק של  . 3
התמחות(. יש לצרף העתק נאמן למקור של תעודת הסמכה המעידה על ניסיונו 

 כאמור.

שנים לפחות, במתן שירותי שמאות בתחום המוגדר  5סיון של המציע בעל ני . 4
. ניסיון בשנים אלו בעריכת שומות השבחה בין 2018עד  2010בפנייה, בין השנים 

בעבודה בוועדה מקומית או מול ועדה מקומית, מתן שירות בלפחות וועדה אחת 
ל חוק כרכור. הבנה והכרה ש -בסדר גודל של הועדה לתכנון ובניה בפרדס חנה 

 התכנון והבניה וניסיון בעריכת טבלאות הקצאה ואיזון.

עתו חמש דוגמאות של דו"חות שומת היטל השבחה וחו"ד על המציע לצרף להצ .5

 .2018או  2017, 2016באחת מהשנים שנערכו על ידי המציע  197שמאית ע"פ סעיף 

אומדן הפעילות שומות.  240-צפוי לשנה כהמספר שומות אומדן היקפי הפעילות:  .6

, 14,000, מספר הנכסים: 42,000 -דונם, מספר תושבים 24,000הועדה, גודל הישוב 

 נכסים.  300-בבעלות המועצה כ

במשרדי הועדה בשבוע העבודה תכלול נוכחות חובה של לפחות חצי יום עבודה  .7

 ויתר המשימות יבוצעו במשרדו של השמאי כפי שיידרש.

ות ההסכם,  ניתן לרכוש תמורת תשלום )שלא יוחזר בכל את מסמכי המכרז,  לרב .8

  22במזכירות המועצה,  ברחוב  דרך הבנים ₪,    500מקרה( במזומן בלבד,  של  

 .9:00-16:00ה'  שעות -פרדס חנה,  בימים  א'

. באמצעות מייל 12:00בשעה  194/007/ ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב עד ליום .9

 .karkur.muni.il-hanna-d.ziva@pardesלזיוה דסקל, 

את ההצעות למכרז יש להגיש במחלקת הנדסה הנמצאת בבניין המועצה בדרך  .10

. ההצעה תוגש 12:00בשעה  04/201910/כרכור, עד לתאריך  –פרדס חנה  22הבנים 

 במעטפה סגורה. 

 מפורטים במסמכי המכרז.יתר התנאים  .11

 

 בברכה, זיוה דסקל,         

 מנהלת מח' מכרזים    

 ומזכירת ועדת המכרזים    

 

mailto:d.ziva@pardes-hanna-karkur.muni.il

