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 7.3.19מיום   9פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 

 
   חברי וועדה נוכחים:

 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה 
 , חברת וועדה סיון כהן אביטןגב' 
 , חבר וועדה דורון אורגילמר 

 :משתתפים
   עו"ד חיים שימן, יועמ"ש

גדי,   עין  נווה  החברה  מר  הנדסה  אפיק  חב'  נציג 
 המייעצת

 גב' שרית עזרא, נציגת הגזברית 

 
 

 :משתתפים מטעם המציעים במכרז
 איסמעיל אלעמור , חב' עוז הדרום, אילן לוי

 חב' חופרי ר. אבו קוש, נאגזדי אבו קוש 
 חבק אבו קוש, סאלמה אבו קוש

 אבו קוש חב' א.ע. התיכון בע"מ, עבד  
, נאיף ג'ודה  חב' ג'ודה עאמר בע"מ

ובריכת   1עבודות תשתית להקמת תא הטמנה   –  10/2018מספר   כרזשימוע במעל סדר היום: 
  תר פסולת "זוהר" ערד.אתשטיפים ב 

 
שהקבלן מבין את העבודה, תכולת העבודה,    וודאבעיקר להיא  זה  המבחינתנו המטרה של הדיון    נווה עין גדי:

בפרוטוק  כתוב  שיהיה  חשוב  ולנו  מאחר  וזאת  הנדרשת  העבודה  את  מבין  שהקבלן  בהם  ול  סעיפים  היו 
מטרת השימוע באה לוודא שתכולת העבודה  המציעים הגישו הצעה גבוה או נמוכה מהאומדן באופן מסוים,  

 : ברורה לכל המציעים
 
 ₪   4,700,861.10אומדן המכרז היה: *
 

 כולל מע"מ 8,622,471.70סך ההצעה:  עוז הדרום הנדסה אזרחית בע"משם המציע:  .1
 הצעתנו עומדת בעינה, אנחנו עומדים מאחורי הצעה זו. איסמעיל אלעמור:      

 

 כולל מע"מ 4,998,064.5סך ההצעה:  חופרי ר. אבו קוש בע"משם המציע:  .2
   אני מבין את הסעיפים היטב ועומד בהצעה.נאג'די אבו קוש:      

 

 ₪ כולל מע"מ 4,597,983ההצעה: סך אבו קוש חברה לעבודות עפר ופיתוח בע"מ שם המציע:  . 3
 אני עומד מאחורי ההצעה שלנו במכרז.סאלמה אבו קוש:      

 
 כולל מע"מ 4,495,151.70סך ההצעה:  והשקעותא.ע. התיכון נכסים שם המציע:  .4

 הצעתנו לא רחוקה מהאומדן אנחנו עומדים מאחורי ההצעה.  עבד אבו קוש:     
 
 כולל מע"מ 3,450,096סך ההצעה:  ג'ודה עאמר בע"מ, חברה לעבודות עפר ופיתוחשם המציע:  .5

 לגיטימי זו הצעתנו. ג'ודה עמאר:      
 

 מודים לכל המציעים. חברי ועדת מכרזים  
 

המטרה הייתה לוודא שכל המציעים מבינים את משמעות העבודות ואת מהות ההצעה, כולם הביעו    לסיכום:
הבנה ללא יוצא מן הכלל, לאחר בדיקה מקצועית ומשפטית הוחלט להעלות להצבעה כי ההצעה הזולה במכרז  

 בע"מ חברה לעבודות עפר ופיתוח" תוכרז כהצעה הזוכה. שהוגשה ע"י חב' "ג'ודה עאמר
 
 

 . במכרז שבנדון כחברה הזוכה "ג'ודה עמאר בע"מ"הוחלט להכריז על החברה לאור האמור  החלטת הוועדה:
 

 עו"ד ניסן בן חמו                                                                                       פלורי שטרלינג        
 ראש העירייה        יו"ר הוועדה           

                                                  
 

                     ____________________                                           ______________________ 
 

 

 רשמה: אורטל פינטו
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