חוזה רכישה מספר 4501536826
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 מורשה512946005:
קוד ספק בממשלה40274331 :

תאריך ההזמנה 23.01.2018 :ז' בשבט ,תשע"ח
מועד הדפסה13:05:36 25.03.2018 :
מאת :משרד התרבות והספורט
מספר מזהה500101878 :
קניין :מרכז הסברה
טלפון02-5604711/2 :
פקס02-6517625 :
כתובת להתקשרות:
כנפי נשרים 15
ירושלים
ישראל

תנאי תשלום:
לאחר  45ימים
תקף מ 28.01.2018 -
תקף עד 01.08.2018 -
תיאור הפריט
פריט מק"ט
20

8001619

עבור אבטחה

כמות

יח' מידה

1

יחידה

מחיר )ללא מע"מ( סה"כ
427,350.00

427,350.00

תאריך אספקה 25.01.2018
30

8001619

אבן דרך  15% - 2בהתאם לסעיף  11.5.1להסכם

1

יחידה

836,268.42

836,268.42

תאריך אספקה 25.01.2018
40

8001619

אבן דרך  60% - 3בהתאם להסכם

1

יחידה

3,261,103.68

3,261,103.68

תאריך אספקה 25.01.2018
50

8001619

אבן דרך  15% -4בהתאם לסעיף  11.5.1להסכם

1

יחידה

836,268.42

836,268.42

תאריך אספקה 25.01.2018
60

8001619

תשלום בגין תכנית אמנותית

1

יחידה

717,948.71

717,948.71

תאריך אספקה 28.01.2018
80

8001619

אבן דרך  10% - 1בהתאם לסעיף  11.5.1להסכם

1

יחידה

557,512.28

557,512.28

90

8001619

אבן דרך  1בהרחבה 10%-

1

יחידה

1,153,828.89

1,153,828.89

100

8001619

אבן דרך  2בהרחבה 15% -

1

יחידה

1,730,743.34

1,730,743.34

110

8001619

אבן דרך  3בהרחבה 15% -

1

יחידה

1,730,743.34

1,730,743.34

תאריך אספקה 15.04.2018
120

8001619

אבן דרך  4בהרחבה 40% -

1

יחידה

4,615,315.59

4,615,315.59

תאריך אספקה 21.04.2017
130

8001619

אבן דרך  - 5בהרחבה  20%-עם תום הפירוקים

1

יחידה

2,307,657.79

2,307,657.79

תאריך אספקה 04.03.2018
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חוזה רכישה מספר 4501536826
סה"כ נטו ללא מע"מ ש"ח

18,174,740.46

סה"כ מע"מ ש"ח

3,089,705.88

סה"כ כללי ש"ח

21,264,446.34

.הרחבת התקשרות עם חברת בנדה הפקות להפקת טקס הדלקת המשואות וטקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה
.החברה זכתה במכרז 21/2016
תנאי תשלום:
 45ימים

ערבויות שהתקבלו
מתאריך

סוג ערבות

25/12/2017 ERFORMANCE GUARA

עד תאריך

סכום

סימוכין

15/11/2018

368,144

0270076300830000

ביטוחים שהתקבלו
סוג ביטוח

מתאריך

עד תאריך

סכום

סימוכין

EMPLOYER'S LIABIL

21/01/2018

30/11/2018

5,000,000

1877321005007

02/01/2017 PROFESSIONAL LIAB

31/01/2018

500,000

170770731007994

02/01/2017 THIRD-PARTY INSUR

30/11/2018

5,000,000

170770331001417

21/01/2018

30/11/2018

5,000,000

1877321005007

02/01/2017 PROFESSIONAL LIAB

31/01/2018

500,000

170770731007994

02/01/2017 THIRD-PARTY INSUR

30/11/2018

5,000,000

170770331001417

EMPLOYER'S LIABIL

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 :
בתאריך22.03.2018 :
יוסי שרעבי

14.12.45

13.05.24
בתאריך25.03.2018 :
איתמר שושנה
ניתן לאמת את החתימות האלקטרוניות על הזמנה זו בפורטל הספקים הממשלתי
או באתרhttps://mra.gov.il/checkpo :
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