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 (2019ינואר  15)  ' בשבט תשע"טט  שלישי יוםשהתקיימה  ועדת רכש ובלאי ) פטור ממכרז(מישיבת 
  ע"ש אפריאט בבניין העירייה.בחדר הישיבות 

                                                                 : משתתפים
 זברית העירייה                                     ג -רוזה עללאל

                         יועמ"ש    משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
               מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 

                             מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון
                                                                        

 הנדון:
 

  מותת לשובעעהארכת התקשרות עם  -  2019/32הצעה מס'  .1

אישרה  5.201810.0מיום  14-3/2018הסתיים חוזה ההתקשרות עם עמותת לשובע. ועדת מכרזים מס'  31.3.18בתאריך  רקע:

 (. 01.04.2018-01.07.2018) מיום הארכת ההתקשרות לשלושה חודשים או עד קביעת זוכה חדש, המוקדם מבינהם 

לשלושה שרה הארכת ההתקשרות עם עמותת לשובע ( אי245/2018) הצעה מס'  28/2018-14הועדה להצעות פטורות מס' 

  (.01.07.2018-01.10.2018) מיום חודשים או עד לקביעת זוכה, לפי המוקדם מבינהם 

כנסה התקיימה פתיחת מעטפות של המכרז, בשל חוסר תשומת לב המחלקה ובשל העובדה כי לא הת 20.09.2018בתאריך 

 . 02.10.2018-31.1.2019התקשרות  עם עמותת לשובע מיום דה לועדת מכרזים , מח' הרווחה מבקשת אישור הוע

 כולל מע"מ. ₪  40,608עלות ההתקשרות לתקופה זו : 

 ההתקשרות הינה בהתאם לחוזה הקיים, על נספחיו. 

ניגשה , למנות ועדה מקצועית אשר תערוך פניה לעמותה אשר 26.12.2018מיום  8/2018-18ועדת מכרזים מס'  החלטת  ** יודגש כי

למכרז ועמדה בתנאי הסף לניהול מו"מ, בכפוף לאישור מועצת העיר ) חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: הרב איתן 

  העירייה(.  זבריתג ס.  -נהל מחלקת  רווחה, שגיא רוזנבלט מ -בר מועצה , אייל קהלניח -דהאן

 
 1841000840  -מקור תקציבי

 
 ( 1נספח מס' ) 

 
 

 הועדה:  המלצות
 

 רכת התקשרות עם עמותת לשובע הא -  23/2019הצעה מס'  .1

וועדה בפני ראש העיר לאשר ת האחרונה, ממליצה הלאור האמור בבקשת מח' רווחה והיות והליך ההתקשרות הינו בישור
  מע"מ.כולל ₪  40,608, בעלות של 02.10.2018-31.1.2019עמותת לשובע, תקופת ההתקשרות מיום עם ההתקשרות 

 

 רונן עזריה                                                                    רוזה עללאל                      
 עירייהנכ"ל הגזברית העירייה                                                          מ                   
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 החלטות ראש העיר  : 

 

 התקשרות עם עמותת לשובע  הארכת -  23/2019ה מס' הצע .1

 ₪  40,608, בעלות של 02.10.2018-31.1.2019עמותת לשובע, תקופת ההתקשרות מיום מאשר  ההתקשרות עם 
  ולל מע"מ.כ

 
 

 מיכאל וידל                                                                        
 ראש העיר                                                                         

 רמלה  
 


