חוזה רכישה מספר 4501862539
לכבוד
טרגט א.מ.ן .בע"מ
אודם 6
פתח תקווה 4951789
ישראל
טלפון 039100228
פקס 039229957
E-mail angela@target-market.co.il
באמצעות פורטל ספקים

תאריך ההזמנה 28.01.2020 :ב' בשבט ,תש"ף
מועד הדפסה11.02.2020 13:28:56 :
מאת :משרד התרבות והספורט
מספר מזהה500101878 :
קניין :מרכז הסברה
טלפון02-5604711/2 :
פקס02-6517625 :
כתובת להתקשרות:
כנפי נשרים 15
ירושלים
ישראל

מספר עוסק מורשה513105874:
קוד ספק בממשלה40819220 :
תנאי תשלום:
עד  45ימים
תקף מ 30.01.2020 -
תקף עד 28.05.2020 -
תיאור הפריט
פריט מק"ט
10

8001619

תשלום ראשון

כמות

יח' מידה

1

יחידה

מחיר )ללא מע"מ( סה"כ
3,418,803.42

3,418,803.42

תאריך אספקה28.02.2020 :
20

8001619

1

תשלום שני

יחידה

2,051,282.05

2,051,282.05

תאריך אספקה29.04.2020 :
30

8001619

1

תשלום שלישי

יחידה

1,367,521.37

1,367,521.37

תאריך אספקה29.05.2020 :
40

8001619

1

תשלום רביעי

יחידה

341,880.34

341,880.34

תאריך אספקה29.05.2020 :
סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח

7,179,487.18

סה"כ מע"מ ש"ח

1,220,512.82

סה"כ כללי ש"ח

8,400,000.00

התקשרות לצורך הפקת טקס הדלקת המשואות לשנת  2020וניהול והפקת טקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה
......שייערכו בתאריך  28.04.2020בהר הרצל ירושלים
תנאי תשלום:
עד  45ימים
הזמנות של אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה יש לספק בימים א ,ג ,ד
בין השעות 11:00-14:30

ערבויות שהתקבלו
סוג ערבות

מתאריך

15/11/2019 ERFORMANCE GUARA

עד תאריך

סכום

סימוכין

31/08/2020

420,000

5010500043

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 4501862539
ביטוחים שהתקבלו
סוג ביטוח

מתאריך

עד תאריך

סכום

סימוכין

EMPLOYER'S LIABIL

01/06/2019

31/05/2020

20,000,000

994516608

01/11/2019 PROFESSIONAL LIAB

31/10/2020

2,000,000

945338953

01/06/2019 THIRD-PARTY INSUR

31/05/2020

20,000,000

971561131

למען הסר ספק ,רק הזמנות החתומות בידי מורשי חתימה של המשרד יהיו בתוקף ויחייבו את המשרד.
בכבוד רב,
שם המזמין :רבקה שריקי
הזמנה זו נחתמה אלקטרונית ע"י :
בתאריך11.02.2020 :
יוסי שרעבי

09.51.57

13.28.35
בתאריך11.02.2020 :
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

