
   ס"דב

      

 
  15-2021/11 מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
   

  

    

   

   1 

 

באמצעות  - (2021 פברואר 02 ) תשפ"א ' שבט כ שלישי התקיימה ביום(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMאפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                       נוכחים : 

ראש צוות עבודה קהילתית   -מירב אורנשטיין                                           גזברית העירייה  -רוזה עללאל  
                                             יועמ"ש   -עו"ד דורון דבורי 

   סגנית היועמ"ש  -שרון בן יקר עו"ד 
                                          אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 
 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 
 

 הנדון:
 

 לרכישה נוספת של חבילות מזון לחולים ומבודדים  - 2021/31הצעה מס'  .1

  2020במהלך שנת  האגף לשירותים חברתיים  פנה, חולים ומבודדיםאספקת מזון לטובת עבור  לשם קבלת הצעות מחיר

 .: פיקוד העורף, דונייט איט, אשל ירושלים, פתחון לב, לתת למספר עמותות 2021ושנת 

 

 מפורטת : להלן טבלת 

  
 דונייט איט פיקוד העורף הגורם המחלק 

 
 לתת פתחון לב אשל ירושלים

 
 מומש בפועל 

 
 

  הקצאה     

 תשלום () ללא 

104,000 104,000 100,000 40,000 

 ערך חבילה 
 

  

450 ₪ 

 מזון טרי

 

400 ₪ 

 מזון טרי

 

400 ₪ 

 מזון יבש

 ₪  160 -עלות חבילה 

 יש מצ'ינג של הרשות : 

 ₪  80 -השתתפות רשות 

   ₪  80  -עמותה 

מחולק פעם  שוטף עפ"י צורך  תאריכי חלוקה 

בשבוע עפ"י 

צרכים רכזי 

 קורונה 

   

 מבוקש לרכוש 
 חבילות נוספות 

 ) סכומים ( 

 36,000  ₪ 36,000  ₪ 40,000  ₪ 100,000  ₪ 

 

 הערות : 

   2021אפריל עד ראש צוות עבודה קהילתית ערכה בדיקה מול העמותות כי ההצעות תקפות . 

  מספר חבילות וזאת על מנת לאפשר לאגף לשירותים חברתיים לפעול בהתאם לצרכים הוחלט לא להגביל ולציין 

 העולים מהשטח. 

  השירות כולל שינוע ואספקה של המזון הטרי. מזון יבש מגיע לרשות במרוכז , חלוקה נעשית על בסיס יומי 

     ) לפי צורך (.   

  ההתקשרות, מבוקש מהמחלקה המקצועית לצאת בקול בשל הצורך הדחוף,  אין מניעה לאשר את  -מחלקה משפטית

 . קורא לתחום זה
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 ממליץ לאשר רכישת חבילת מזון כמפורט להלן : אגף הרווחה  והשירותים החברתיים  

 כולל מע"מ. ₪  36,000  - דונייט איט

 כולל מע"מ. ₪   36,000  -אשל ירושלים  

 כולל מע"מ. ₪  40,000  -פתחון לב 

 כולל מע"מ. ₪  100,000  -לתת 

 

  .השירות כולל שינוע ואספקה 

 

 1729000780  -מקור תקציבי 

  (1)נספח מס'  

 
 

 הועדה: המלצות 
 

 לרכישה נוספת של חבילות מזון לחולים ומבודדים  - 2021/13הצעה מס'  .1

ן למשפחות מבודדים ובאספקת חבילות מזנציגת האגף לשירותים חברתיים לפיו מדובר לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

) הובהר למחלקה המקצועית כי יש לפעול  , הצורך הדחוף בשירות זה ואישור המחלקה המשפטית להתקשרותוחולי קורונה 

 הרכישה כדלקמן : הועדה מאשרת המלצת האגף לשירותים חברתיים וממליצה בפני ראש העיר  , לפרסום וקידום קול קורא ( 

 כולל מע"מ,  ₪  40,000  -כולל מע"מ , פתחון לב ₪   36,000  -כולל מע"מ,  אשל ירושלים  ₪  36,000  - דונייט איט

 כולל מע"מ. ₪  100,000  -לתת 

  .השירות כולל שינוע ואספקה 

 

 
 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                                      
 מנכ"ל העירייה                                                     גזברית  העירייה                                                

 
 
 ראש העיר : חלטות ה
 
 

 לרכישה נוספת של חבילות מזון לחולים ומבודדים  - 2021/13הצעה מס'  .1

כולל מע"מ , ₪   36,000  -כולל מע"מ,  אשל ירושלים  ₪  36,000  - דונייט איט כדלקמן : הרכישה מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 כולל מע"מ. ₪  100,000  -כולל מע"מ,  לתת ₪  40,000  -פתחון לב 

  .השירות כולל שינוע ואספקה 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                 


