חוזה רכישה מספר 4501674398
לכבוד
ג'קי בכר הפקות בע"מ
הרטוב 24
תל אביב -יפו 6763051
ישראל
טלפון
פקס
E-mail sima@rosh-h.co.il
באמצעות פורטל ספקים

תאריך ההזמנה 02.12.2018 :כד' בכסלו ,תשע"ט
מועד הדפסה12.05.2019 10:59:21 :
מאת :משרד התרבות והספורט
מספר מזהה500101878 :
קניין :מרכז הסברה
טלפון02-5604711/2 :
פקס02-6517625 :
כתובת להתקשרות:
כנפי נשרים 15
ירושלים
ישראל

מספר עוסק מורשה511756900:
קוד ספק בממשלה40214511 :
תנאי תשלום:
לאחר  45ימים
תקף מ 27.01.2019 -
תקף עד 08.08.2019 -
תיאור הפריט
פריט מק"ט
10

8001619

בימוי טקס הדלקת המשואות 2019

כמות

יח' מידה

1

יחידה

מחיר )ללא מע"מ( סה"כ
213,675.21

213,675.21

תאריך אספקה02.12.2018 :
20

8001619

הרחבת התקשרות לבימוי טקס הדלקת המשואות

1

יחידה

128,205.13

128,205.13

תאריך אספקה08.05.2019 :
סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח

341,880.34

סה"כ מע"מ ש"ח

58,119.66

סה"כ כללי ש"ח

400,000.00

.בימוי טקס הדלקת המשואות  .2019מימוש אופציה
הזמנה נפלה בטעות 27.1.19 -
בוצע שינוי בהזמנה לטובת הרחבת התקשרות לבימוי טקס הדלקת המשואות שייערך היום 8.5.2019: 8.5.2019
תנאי תשלום:
לאחר  45ימים
הזמנות של אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה יש לספק בימים א ,ג ,ד
בין השעות 11:00-14:30

ערבויות שהתקבלו
סוג ערבות

מתאריך

25/12/2017 ERFORMANCE GUARA

עד תאריך

סכום

סימוכין

18/10/2019

12,500

32320500016

קרית הממשלה המזרחית ,בנין ג' ,ת.ד 49100 .ירושלים ,מיקוד 9149002
אתר המשרד באינטרנט http://www.most.gov.il :טל' 02-5411152 :פקס'02-5810629 :
עמוד  1מתוך 2

חוזה רכישה מספר 4501674398
ביטוחים שהתקבלו
סוג ביטוח

מתאריך

עד תאריך

סכום

סימוכין

EMPLOYER'S LIABIL

01/12/2018

30/11/2019

6,000,000

1877631109291

01/12/2018 THIRD-PARTY INSUR

30/11/2019

500,000

1877631108291

01/12/2018 ONTRACT WORK-POL

30/11/2019

500,000

1877631109291

למען הסר ספק ,רק הזמנות החתומות בידי מורשי חתימה של המשרד יהיו בתוקף ויחייבו את המשרד.
בכבוד רב,
שם המזמין :אירית יחיא
הזמנה זו נחתמה אלקטרונית ע"י :
בתאריך08.05.2019 :
יוסי שרעבי

12.51.15

10.59.16
בתאריך12.05.2019 :
איתמר שושנה
ניתן לאמת את החתימות האלקטרוניות על הזמנה זו בפורטל הספקים הממשלתי
או באתרhttps://mra.gov.il/checkpo :

קרית הממשלה המזרחית ,בנין ג' ,ת.ד 49100 .ירושלים ,מיקוד 9149002
אתר המשרד באינטרנט http://www.most.gov.il :טל' 02-5411152 :פקס'02-5810629 :
עמוד  2מתוך 2

