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לכבוד 
בנדה הפקות בע"מ 

תע"ש 1 
רמת גן  5251243 

ישראל 
טלפון 037511883 
פקס 037511722 

 E-mail chava@bendaprd.co.il
באמצעות פורטל ספקים

מספר עוסק מורשה:512946005
40274331 קוד ספק בממשלה:

תשלומים ממשלתיים לספקים וזכאים
תנאי תשלום:

תקף מ - 05.04.2017 
תקף עד - 15.08.2017

תאריך ההזמנה: 15.02.2017 יט' בשבט, תשע"ז 
מועד הדפסה: 04.02.2018 11:25:36 

מאת: משרד התרבות והספורט 
מספר מזהה: 500101878 

קניין: מרכז הסברה 
טלפון: 02-5604711/2 

פקס: 02-6517625 
כתובת להתקשרות: 

כנפי נשרים 15 
ירושלים 
ישראל 

 
מועד אספקה: 15.02.2017

סה"כמחיר (ללא מע"מ)יח' מידהכמותתיאור הפריטמק"טפריט

557,512.28557,512.28יחידה1אבן דרך 1 - 10% בהתאם לסעיף 11.5.1 להסכם108001619

סגור

836,268.42836,268.42יחידה1אבן דרך 2 - 15% בהתאם לסעיף 11.5.2 להסכם208001619

סגור

3,345,073.683,345,073.68יחידה1אבן דרך 3 - 60% בהתאם לסעיף 11.5.3 להסכם308001619

סגור

836,268.42836,268.42יחידה1אבן דרך 4 - 15% בהתאם לסעיף 11.5.4 להסכם408001619

סגור

717,948.72717,948.72יחידה1תשלום בגין תוכנית אומנותית508001619

סגור

170,940.17170,940.17יחידה1הרחבה בגין אבטחה וסדרנות608001619

סגור

256,410.26256,410.26יחידה1הרחבה בגין התוכנית אומנותית708001619

סגור

ש"ח 6,720,421.95סה"כ נטו ללא מע"מ

ש"ח 1,142,471.73סה"כ מע"מ

ש"ח 7,862,893.68סה"כ כללי

 עבור הפקת טקס הדלקת המשואות תשע"ז וטקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה שיערכו ביום 01.05.17 בהר
 .הרצל, ירושלים

 ..בהתאם למכרז 21/2016 ולפרוטוקול ועדת מכרזים מיום 17 בינואר 2017,וכן מיום 2.3.17. מצ"ב פרוטוקולים
 נוספו שורות 60 ו 70 בגין הרחבת השירותים. באישור ועדת המכרזים מיום 19.4.17 וכן, ועדת פטור משרדית - 26.4.17
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 .'מיום 19.4.17. מצ"ב פרוט

 
הזמנה סגורה, כבר שולמה - 29.1.18

מסמך שהתקבל עד ה 15 לחודש לתשלום ב 15 לחודש הבא
תנאי תשלום:

מסמך שהתקבל בין ה 16-24 לחודש לתשלום לאחר 30 יום
מסמך שהתקבל בין ה 25-31 לחודש לתשלום ב24 לחודש הבא

 
ערבויות שהתקבלו

סימוכיןסכוםעד תאריךמתאריךסוג ערבות

ERFORMANCE GUARA30/01/201715/11/2017368,1446-202700/76-30-080

ERFORMANCE GUARA24/04/201715/11/201725,0006-202700/76-30-080

  
ביטוחים שהתקבלו

סימוכיןסכוםעד תאריךמתאריךסוג ביטוח

EMPLOYER'S LIABIL01/02/201731/01/20185,000,00017/77/63/1014465

PROFESSIONAL LIAB01/02/201731/01/2018500,00017/77/73/1007994

 
למען הסר ספק, רק הזמנות החתומות בידי מורשי חתימה של המשרד יהיו בתוקף ויחייבו את המשרד.

 
בכבוד רב, 

יעל דוד שם המזמין:

 
הזמנה זו נחתמה אלקטרונית ע"י :

01.02.2018יוסי שרעבי 08.48.41 בתאריך:  
04.02.2018איתמר שושנה 11.25.23 בתאריך:  

ניתן לאמת את החתימות האלקטרוניות על הזמנה זו בפורטל הספקים הממשלתי 
https://mra.gov.il/checkpo  :או באתר


