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   חברי וועדה נוכחים:
 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה 

 מר אלכס ספוז'ניקוב, חבר וועדה 
 וועדה מר דורון אורגיל, חבר 

 גב' סיון כהן אביטן, חברת וועדה 
 

 : משתתפים
 חדווה ניפרבסקי, נציגת הגזברית 

 
 שיקום אתר פסולת "זוהר" ערד.  – 28-2018על סדר היום: מכרז מספר 

 
: הצעה שהתקבלה  במכרז "עבודות שיקום באתר אשפה "זוהר" כמו שאתם זוכרים היה  עו"ד חיים שימן

מציע   הר    1לנו  "מובילי  ומציע  בשם  בטענה    2-הנגב"  משפט  לבית  הגיע  הנושא  קוש"  אבו  ר.  "חופרי 
לא לבקשה לצו  ש"מובילי הר הנגב" אינם עומדים בתנאי הסף, למרבה הפלא "מובילי הר הנגב" לא הגיבו  

ולא   וביניים  לדיוןאף  לעתירה  התייצבו  עם    ,לא   דיברה  שהיא  שטענה  מטעמם  שנשלחה  מזכירה  למעט 
זאת לאור  להגיע,  צריך  שלא  לה  ואמרה  המשפט    ,אורטל  את  בהסכמתנו  בית  וביטל  העתירה  את  קיבל 

הנגב"   הר  "מובילי  חב'  של  הדיון  זכייתה  את  הוועדה.  במכרז  והחזיר  אמורים  ולהחלטת  אנחנו  למעשה 
ממ כיצד  ולדון  מכרזים  בוועדת  שוב  של  להתכנס  ההצעה  בין  שההפרש  היא  שנוצרה  הבעיה  המכרז,  שיך 

"חופרי אבו קוש" ל"מובילי הר הנגב" הוא חצי מיליון שקל, לשיטתנו וגם לפי מידע שהגיע לדודי אוחנונה,  
שיטה   שהיא  באיזה  מדובר  לכאורה  העיר,  ראש  וסגן  ברגע    -מ"מ  יקרה,  והצעה  זולה  הצעה  שמגישים 

 מבטל את עצמו ובכך ההצעה היקרה זוכה במכרז.    1מציע מס'  2ע מס'  שמגלים שההצעה היקרה היא מצי
 

בהצעה של "מובילי הר הנגב" כל ההמלצות שניתנו הם על ידי המציע "חופרי אבו קוש", "חופרי אבו קוש"  
מעסיקה את חברת "מובילי הר הנגב" כקבלן משנה שלה בפרויקטים מאוד גדולים כולל כל הבינוי שנעשה  

שה נראה לכאורה שמדובר באיזה שהיא קנוניה שאמורה להביא להתייחסות של הוועדה ואף  בחורה ולמע
 עד כדי פסילה של ההצעה מטעמים של הצעה תכסיסנית וקנוניה.

 
מציע   הוועדה  אני  "חופריתלכי  עם    זמן את  הזדמנות להתמודד  להם  לתת  מנת  על  לשימוע  קוש"  אבו  ר. 

מס' המציע  עם  וקנוניה  תכסיסנית  ההצעה  בכללן  שלנו  הטענות  את  בפניהם  להעלות  זו,  ולאחר  1טענה   ,
 .  שתשמע עמדתה תתקבל החלטה

 
ימוע  "חופרי ר. אבו קוש" לש  2, הוחלט על ידי חברי ועדת מכרזים לזמן את המציע מס'  החלטת הוועדה:

 בוועדת מכרזים להשמיע את טענותיה לאמור לעיל.  
 

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

 
                                                                   

 
 ______________________                                                             ____________________ 

 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו 
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