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 בדצמבר 30)תשפ"ב  טבת 'כו חמישי ביום  התקיימה ש  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )  תמישיב
 טלפונית  - (2021

 
 

 משתתפים:                                                                                

                                     ית העירייה                  גזבר -רוזה עללאל 

                                        משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

                                             מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן 

כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש   

                                       ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 

  הנדון:
 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2021681/הצעה מס'  .1

אישרה ההתקשרות עם שוק העיר ) ט.ע.מ.ס( עבור אספקת   27.7.2021 מיום  6.2020-1-15מס'  ועדת מכרזים

 (. 4/21מזון למוסדות החינוך ומשרדי העירייה בעיר רמלה ) מכרז פומבי מס' 

זכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי מס'   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות עם 

 כמפורט מטה: ,  2022 מרץ -ינואר  עבור חודשים 4/21

 . כולל מע"מ ₪  125,960גני חובה בסכום של  

 . כולל מע"מ ₪  192,260גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪  952,660סה"כ לרבעון 

 

 - יתקציב מקור

 גני חובה  - 1812200780

 תת חובה - 1812300782

 (1)נספח מס'  

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2021618/הצעה מס'  .1

מאחר ומדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת ,נציגת אגף החינוך והנוער לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

זכיין העירייה   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  התקשרות ההמלצת אגף החינוך והנוער וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 , כמפורט מטה:  2022מרץ  -עבור חודשים ינואר  4/21במסגרת מכרז פומבי מס' 
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 . כולל מע"מ ₪  125,960גני חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ ₪  192,260גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪  952,660סה"כ לרבעון 

 

 
 רונן עזריה                               עו"ד שלי ביטון                                   רוזה עללאל                  

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  זברית  העירייה ג              
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                  

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 רכישת מזון לרבעון לגני הילדים ברמלה - 2021618/מס'  הצעה .1

מס' זכיין העירייה במסגרת מכרז פומבי   -שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(   התקשרות עם ה מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 עבור 4/21

 , כמפורט מטה:  2022מרץ  -חודשים ינואר  

 . כולל מע"מ ₪  125,960גני חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ ₪  192,260גני טרום חובה בסכום של 

 . כולל מע"מ₪  952,660סה"כ לרבעון 

 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                   

 ראש העיר                                                                                                               


