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 מחלקת רכש ציוד וחומרים  

 

 טיול  –בקשה להצעה לאירוע רווחה 

מכבי טיול לעובדי  -"מכבי"( מעונינת לקבל הצעות לאירוע רווחה  -מכבי שירותי בריאות )להלן  1.1
 כמפורט בבקשה.  פארם,

שנה כל אחת  בנותלמכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות  1.2
 הבאים:בתנאים 

 עלות זהה או מיטיבה  עם מכבי )תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק(.  1.1.1

מכבי תנחה את הכללים להגשת הצעות עתידיות )מיקום בארץ, מועד, תכנים וכדומה(   1.1.2

 חדש.רכש או לצאת להליך על ידי הספק ותישמר לה הזכות לבחור את ההצעה המוצעת 

 ת שימוש בהצעה זו ועל בסיסה לקיים אירוע דומה. קיימת אופציה למחוז/מחוזות נוספים לעשו 1.3

את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה וטופס פרטי המציע ) נספח א' ונספח ב'( המצורפים  1.4

 sweet_i@mac.org.ilבמייל :   ענבל סוויטולשלוח אל 

 2.2072.מועד הגשת ההצעות  1.5

תו. זכייה תוכרז לאחר שקלול היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכיי 1.6

 המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. 1.7

תעשה בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה  בבל"מבחירת הזוכה  1.8
 ת מירב היתרונות:, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי אמכביהבלעדי של 

 . 40% -, איכות 60% -מחיר 

ימים מקבלת הודעה על  10ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  1.9
רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם 

 ההתקשרות שייחתם.

עתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצ 1.10
 .מציעים אחרים
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  המפרט המבוקש .1

  כללי: 1.1

באחד למטרת גיבוש / הנאה / בילוי/ נופש ויתקיים  מכבי פארםהאירוע המוצע מיועד לעובדי 

 כוכבים( 5)מלון  בעיר אילתמבתי המלון 

 לבחינת ההצעות יכללו בין היתר:איכותייים מדדים  1.2

 תכנים:א. 

 10% ת וחדשנותיצירתיו

 15% ראשוןפעילויות יום 

 20% אירוע ערב )כולל אופציה לאמן במידה ויש(

 15% שניפעילויות יום 

 הספק:ב. 

 10% מידת ניסיון בהפקת ארועים /טיולים לארגונים גדולים

 20% שביעות רצון מכבי ו/או מחווי דעה

  10% :  התרשמות כללית מההצעה והמציע .ג

 : דרישות מקדימות 2.1

 הפקת אירועים/ טיולים.שנים בתחום  3המציע יהיה בעל ניסיון של  הספק 2.1.1

אירועים ו/או טיולים  לארגונים  10של  לפחות  מוצלח  ספק המציע ניסיוןל 2.1.2
 עובדים( במהלך השנתיים האחרונות   1000גדולים )מעל 

 :אומדן כמויות 2.2

 . ניםמחזורים שו 3פארם שיתחלקו בין  עובדי מכבי  054כ   -כמויות אומדן  2.2.1

יבת לכמות אומדן מבוסס על כמות המשתתפים משנים עברו. מכבי אינה מחויה 2.2.2
 .האומדן או לכמות כלשהי

 :האירוע הנדרשתיאור  2.3

 אילתיעד הנופש:  2.3.1.1

 .  ולינה , ארוחות, פעילויות אירוע גיבוש  בערבטיסותהכוללת  תכנית טיול 2.3.1.2

 מחזורים. 3 -באיש  054 -מספר משתתפים: כ 2.3.1.3

 20יוני בחודש  )לינה בימי ד' (ה'  -'מועד לטיול: ימי ד 2.3.1.4

 17-18.6.20/  10-11.6.20 /3-4.6.20: תאריכים 

,  אבטחה, תכניות יום ותכנית לאירוע הסעותיש לכלול בהצעה את כל המרכיבים:  2.3.1.5
, מדריכים, + תמחור לארוחות גלאט, ארוחות)כולל בר משקאות מלא( ערב

וכל  מיתוגקונספט מוביל, לינה,  ,מאבטחים / מע"רים, כניסות לאתרים במידה ויש
 .מרכיב רלוונטי אחר לתמחור בנספח ד' המצ"ב
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 התמורה: .2

 המחירים  בש"ח ואינם כוללים מע"מ. 2.1

 מע"מ . כולללעובד ₪  ,0251עד המקסימלית  העלות המשוקללת  2.2

 את ההצעה יש להעביר בקובץ אקסל מודולרי וברור. 2.3

 חשבונית תוצא לאחר כל מחזור פעילות .מיום הוצאת החשבונית 66שוטף + -תנאי תשלום 2.4

ימים. 90 -תוקף ההצעה 2.5
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 הסכם
 

 

 (."הספק" -להלן ) ח.פ. __________לבין ____________ ("מכבי" - להלן)בין מכבי שרותי בריאות 

 

 ההסכם תקופת .1

ועד יום  _________________  החל מיוםלמשך _________ הסכם זה יעמוד בתוקף  .1.1

 .(ופת ההסכם""תק - להלן)_________

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל  .1.2

 אחת בהינתן התנאים הבאים:

 בעלות זהה או מיטיבה עם מכבי )תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק(.  .1.3

 מכבי תנחה את הכללים להגשת הצעות עתידיות )מיקום בארץ, מועד, תכנים וכדומה( , .1.4

 חדש. מר לה הזכות לבחור את ההצעה המוצעת על ידי הספק או לצאת להליך רכשותיש 

מרות כל האמור בהסכם זה, במקרה של כוח עליון, יהא כל צד רשאי לבטל הסכם זה, ל .1.5

"כוח ר. כאמו  מבלי שלצד השני תהא טענה ו/או דרישה כלפיו בקשר עם ביטול ההסכם

בע, מזג אויר קיצוני, שביתה, מלחמה, מצב עליון", משמע: שריפה, רעידת אדמה, אסון ט

 בטחוני מסוכן, פיגועים וכיו"ב.

 תמורה .2

בנספח יהיו כמפורט ומחיריו  על ידי החברה למכבי  לעיל המבוצע 1אופי ותוכן האירוע כמוזכר בסעיף 

 ב' ובהתאם להודעת מכבי על תמהיל האירוע אותו היא מעוניינת לקיים באמצעות הספק.

 תנאי תשלום .3

 יום.  66 ורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של  שוטף +התמ .3.1

בוריים )אכיפת ניהול חשבונות( יאישור עפ"י חוק עסקאות גופים צהספק יציג בפני מכבי  .3.2

 או מע"מהמעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק  1976 – תשל"ו

וכן נוהג לדווח על  ושומה על הכנסותינוהג לדווח לפקיד ה הואפטור מניהול זה, על כי 

 בהתאם לחוק. למע"מ ועסקאותי

 מועסקי הספק .4

    מכבי ל המוצריםהספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת  .4.1

ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין 

, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות ופן בלעדיבא או בעקיפין, ויועסקו על ידו

 תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. לגבי 

 או ,גופני נזק ,מוות מטעמו בגין שפועל מי וכל שליחיו עובדיו, כלפי אחראי יהא ספקה .4.2

 שאירע מנזק או מתאונה כתוצאה ,בעקיפין ובין במישרין בין ,להם שייגרם לרכוש נזק

 רים ו/או מתן שרות למכבי.אספקת המוצ בעת

, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם מכבימתחייב לפצות ו/או לשפות את  ספקה .4.3

יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות 

 פרק זה.
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 אנשי קשר .5

 .עם  הספקלהיות איש הקשר הישיר  _______כבי ממנה בזאת את  מ .5.1

 מכבי.עם  להיות איש הקשר הישיר  _______ק ממנה בזאת את  _____הספ .5.2

 שם: ___________________  טלפון:_________________________
 :_______________________    EMAILסלולרי:_________________  

 הסבת הסכם .6

החובות הנובעות  או את ,הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם

 ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

 

 אחריות וביטוח  .7

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על .7.1

הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים 

ת כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים על חשבונו בחברת ביטוח מורשי

המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד 

-הימנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על

ריות מקצועית פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אח

למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך 

 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות. 3-לא פחות מ

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת  -ביטוח חבות מעבידים  7.1.1
, בגין מוות ו/או 1980 -למוצרים פגומים, התש"ם  הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות

נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את ₪  20,000,000בגבול אחריות של  

 מעביד כלפי מי מעובדי הספק. מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויקבע כי נושאים בחובות

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי 7.1.2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי 

ו/או הפועלים מטעמו, שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. שם המבוטח בפוליסה ₪     8,000,000בגבול אחריות של 

יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף 
טח. לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבו

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או 
 בפיקוח או בשליטת הספק.

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת  -ביטוח אחריות מקצועית 7.1.3
יו ו/או חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובד

מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או. 
הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת 
בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי 

 ח. המבוט

שם המבוטח בפוליסה מורחב לכלול מדריכים ו/או מאבטחים ו/או קבלני משנה המשמשים את 
 הספק לצורך ו/או במסגרת מתן השרותים.

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור              
טוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה בי

 בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.

 

מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי 
 ער הידוע ביום עריכת ההסכם.שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לש
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, והוא מתחייב, בין  7.1בסעיף הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים  7.2

היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק 
לא  תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,

לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא 
 בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 7.3
, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם

פי -הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

הספק כאמור לעיל, והספק  שלמכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את הביטוחים  7.4
ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון 

פי סעיף  זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי -הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל 

ר עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישו
פי -פי הסכם זה ו/או על-לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על

כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי 
 עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

 

ידי מכבי, -לו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך עלביטוחי הספק יכל 7.5
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח 
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 

 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

יטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי ב 7.6
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של 

 מכבי לקבלת שיפוי. 

 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או 7.7
תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא 
פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם 
לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה 

יתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת הפוליסות ו
 פי הפוליסות.-זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

הספק קבלני משנה, עליו לדרוש כי הללו יערכו ביטוחים כנ"ל או  דייל ככל שיועסקו ע  7.8
 . לחילופין לכלול בביטוחיו כיסוי לפעילותם

בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  מוסכם 7.9
 נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.
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 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .8

כל ידיעה הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם,  8.1
בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע 

 ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה.

לחוק  118הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  8.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה,  כל 8.3
 כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי.

 

 :דרישות לסודיות 8.4

 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:                            
לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  8.4.1

על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על  מידע

ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר 

פי האמור במסמכי הסכם זה -יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על

 (."המידע")להלן: 

של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם למנוע כל פרסום ו/או גילוי  8.4.2

 קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

 שונות .9

כל הודעה בקשר להסכם זה  להסכם זה. נספח ב' המצורףכתובות הצדדים הן כמפורט ב 9.1

שב כאילו התקבלה לעיל, תח שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט

בעת המסירה  -ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד  3ידי הצד אליו נשלחה תוך  על 

 .בפועל

עשוי כות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה  הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, תהיה ז 9.2

 אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה להיות חב לה מתוך ההתקשרות נשוא ההסכם או מהתקשרות 

 ממכבי.

הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו  9.3

, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או הספקפתוחים בין מכבי לבין 

דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי 

ים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך  החברה עבור שירות

 ₪. 0עומדת על  31/12/2017
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כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי  .להלןכתובות הצדדים הן כמפורט  9.4

צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 

 .בעת המסירה בפועל -המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד ימים מיום  3

 68125תל אביב,  27רח' המרד  –מכבי שירותי בריאות 

        רח'  -                              הספק

 כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים:

        מכבי:

        הספק:

                

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום : 
 

 

                                              _______________   _______________ 

   הספק   מכבי שרותי בריאות                                                                     

       

 

 

    שם מלא של החותם:

 

     חותמת: 
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 'אנספח 

 

  :טופס ההצעה  . 1

 המציע:__________________________________________ התאגיד 1.1

 כתובת: _______________________  טלפון: _____________________ 1.2

 טבלת מחירים ליחידה :  1.3

 1נספח א' – יש להגיש פירוט מודולרי בקובץ אקסל הכולל עלויות כל סעיף בתכנית 

 מסמכים שיש לצרף להצעה: 1.4 

 .אישור תאגיד    

 אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות 

 .1976 –ותשלום חובות מס(, תשל"ו 

 לאירוענותני השירותים הרלוונטים  /רשימה מפורטת של שמות האתרים/מתקנים. 

 .רישום בטבלה של ממליצים בארגונים גדולים כולל טלפונים 
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 'בנספח 

 

 טופס פרטי המציע

 .המציע נדרש למלא את כל הפרטים להלן, ולחתום בסוף הטופס 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 

 
 
 
 

  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מס' עוסק מורשה

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 דואר אלקטרוני:

 טלפונים:
 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1. 
2. 
3. 

 
 ללי של המציע תיאור כ .2
 
 

 

 

 

 
 
 כוח אדם .3
 

 א. מספרם הכולל של המועסקים על ידי המציע:
 
 

 ב. מספר אנשי שירות טכני המועסקים על ידי המציע : 
 
 

 ג. שמות אנשי השירות הטכני, המועסקים ע"י המציע, בתמיכה מקצועית:
 
 

_______________               _____________________________________________ 
 

______________________________                 _____________________________ 
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 ניסיון קודם ולקוחות  .4
 

  בהפקת אירועיםמספר שנות ניסיון של המציע 
 

 בחברות / ארגונים  על ידי המציע בשנה האחרונה אירועים שבוצעומספר כולל של 
 המפורטים להלן: החברות/ ארגוניםשמות 

 
1                 ___________________________ .2____________________________ . 
 
3____________________ .                 _______4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 
בשנה  מבצעים אירוע/  בצענופירוט לקוחותינו הגדולים ביותר להם  להלן .5

 האחרונה 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 ן:טלפו
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון:
 

 :האירוע שהופקתיאור 
 
 

 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 : ________________________  מתחתימת המציע :____________________  חות        

 
 תאריך: ______________________

 


