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חוזה רכישה מ  0פר 4501803561

E-mail

מספר עוסק מורשה057097107:
קוד ספק בממשלה40292674 :
תנאי תשלום:
לאחר  45ימים

; י/ .

״.

תאריך ההזמנה 09.09.2019 :טי באלול ,תשע״ט
מועד הדפסה15.09.2019 10:14:11 :
מאת :הנהלת בתי משפט
מספר מזהה500105879 :
קניין :תחום רכש מטה
טלפון02-6556818 :
פקס:
E-mail rehesh@court.gov.il

כתובת אתר מזמין:
מחסן מטה
כנפי נשרים 22
ירושליים 95464
ישראל

תקף מ־ 06.08.2019
תקף עד־ 31.03.2020

מועד אספקה02.09.2019 :

פריט מק״ט

mmi

10

1

יח.פעילות

72,800.00

72,800.00

הנחה % -על הנטו

41.500־

-30,212.00

ערך נטו כולל הנחה

42,588.00

42,588.00

הפריע כולל את השירות׳□ הבאים:
שורה

שירות

10

8500010

תיאורמידה
יהי

נמות

בכיר ב () 3
יועצים לניהול יועץשעה

112

 0ה"כ

מהיר(ללא מע"מ)

72,800.00650.00

42,588.00

סה״ב נטו ללא מע"מ ש״ח

7,239.96

0ה״כ מע"מ ש״ח

49,827.96

0ה"כ כללי ש״ח

דרישה מסי 9427
התקשרות עם יועץ משפטי חיצוני בתחום הגנת הפרטיות ואבטחת מידע על סמך הצעת מחיר מיום  16.7.2019ובאישור
הוועדה לאישור העסקתם של יועצים המשפטיים חיצוניים במשרדי הממשלה
.ובכפוף לאישור ועדת מכרזים המשרדית מיום  23.7.2019לפי תקנה ( 5א) ( )2לתח״מ  -התקשרות עם בעל מקצוע מומחה
תנאי תשלום:
לאחר  45ימים
סכום ההזמנה מוצמד לפי הפירוט שלהלן:
תעריפי יועצים
סל הצמדה
16.07.2019
תאריך בסיס
תאריך התחלת הצמדה 06.08.2019
 - 3תאריך חשבונית
סוג תאריך הצמדה

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

הנהלת בתי המשפט ־ כנפי נשרים  ,22ירושלים ,מיקוד9546434 :
כתובת אתר המשרד באינטרנט , limorh@court.gov.il :טלי , 02-6556818 :פקס026556827 :

עמוד  1מתוך 2

מדינת ישראל

הנהלת בתי המשפט

gov
-* www.gov.II

וזחה רכישה מספר 4501803561
שם המזמין :חנה לימואי
הזמנה זו נחתמה אלקטרונית V׳׳ :
בתאריך09.15.1015.09.2019 :
בתאריך10.13.4915.09.2019 :
ניתן לאמת את החתימות האלקטרוניות על הזמנה זו בפורטל הספקים הממשלתי
או באתרhttps://rrira.gov.il/checkpo :

הנהלת בתי המשפט ־ כנפי נשרים  ,22ירושלים ,מיקוד9546434 :
כתובת אתר המשרד באינטרנט , limorh@court.gov.il :טלי , 02-6556818 :פקס026556827 :

עמוד  2מתוך 2

