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 חברת ידידי בית גבריאל בע"מ 
 51-1824591ח.פ. 

 

 בבית גבריאל לתקופה קצרה קצובה גולן אולם  השכרת
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 
)להלן  רדןאזורית עמק הי(, חברת בת של מועצה "החברה" -)להלן  חברת ידידי בית גבריאל בע"מ

בבית גבריאל לתקופה קצרה של עד ארבעה גולן  אולםאת  ( מעוניינת להשכירה"עצמו"ה -
 לתנאים העקרונות והדגשים כמפורט להלן:, וזאת בהתאם ("המבנה" -)להלן  חודשים

 עקרונות והדגשים .1

 .("המושכר"מ"ר )להלן  70 -של כ בשטחגולן אולם להשכרה  מוצע .א

קבעו בהסכם להסכמות שיי תאםבה שיםחודהינה עד ארבעה  השכירותתקופת  .ב
 .על ידי החברה צעתו תתקבל ותאושרעל ידי החברה עם המציע שהשייחתם 

החברה בין  הסכם שכירות בלתי מוגנתהינה על בסיס  הזוכהההתקשרות עם  .ג
 .החברהממנו ניתן לקבל במזכירות  שהעתק השוכרלבין 

ת שכור אניין לשעבורה הוא מעומטרת השכירות מגיש ההצעה לפרט את על  .ד
 ג הפעילות המתוכננת על ידו במושכר.סוואת המושכר 

יהיה בין הצדדים לאחר שהחברה תאשר את ההצעה, בהתאם להסכם שייחתם  .ה
חברה וח של העל פי דרישת יועץ הביטביטוחים הנדרשים את הלערוך  שוכרעל ה

 כללתיהחברה ו, קבע בהסכםאשר ייקבעו בהתאם למטרת השכירות שת
 .שוכרי השיערכו כאמור ע" בפוליסות ביטוח תנוספ וטחותכמב

2.  

)כולל יומיים  /החודשיים  השכירותעל המציע לנקוב בהצעתו את שעורם של דמי  .א
  .המושכרעבור  לחברהמע"מ( שהוא מציע לשלם 

ש"ח  10,000 –של דמי השכירות המוצעים לא יפחת מ הכולל מובהר כי שעורם  .ב
מודגש ( מובהר ומי השכירות"ל די שמלעור המיני"הש -בתוספת מע"מ )להלן 

דשיים הנמוך מהשיעור והצעה הנוקבת בסכום מוצע של דמי שכירות חכי 
 המינימלי של דמי השכירות תיפסל על הסף.

 .04-6751175ניתן לראות את האולם בתאום טלפוני עם שלומית  .ג

  :מציע הצעת ה .3

  .תהיה ערוכה על גבי טופס ההצעה בנוסח המצורף מציעהצעת ה .א

ה במעטפה סגורה עלילחברה כשהיא חתומה על ידי המציע, תימסר  ההצעה, .ב
שעה  20.01.2020עד ליום  "בבית גבריאל גולן אולםהשכרת הצעה ליצוין "
12:00 

אישור עוסק מורשה לצרכי , אישור ניהול ספרים כחוקלהצעתו על המציע לצרף  .ג
 אישור על ניכוי מס במקור.ו מע"מ

 את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .ל מתחייבת לקב חברההאין  .4
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 ________________ :ריךתא
 
 

 לכבוד
 בע"מ ת גבריאלחברת ידידי בי

 
 
 

 ההצעה 

 

  _______________  : פעילותהלצורך בבית גבריאל  גולן אולם הנני מבקש לשכור 

חברת ידידי בית  שייחתם ביני לבין בהסכם  " מטרת השכירות"כאשר תוגדר 

 . מגבריאל בע"

 

ולא יותר מארבעה  ________ אני מציע לשכור את האולם לפרק זמן של  ____

____ ש"ח )במילים:  __בסך של ___שכירות חודשיים מציע לשלם דמי , ו חודשים

 . לחודשמע"מ בתוספת   ,_________________ שקלים חדשים(

 

 

 : מציעפרטי ה

 

 ______ _____ שם: _______ 

 

 ____ __ __ ________: _ת.ז.

 

 בת: _______________ כתו

 

 דוא"ל: _______________   ________________טלפון:  

 

 _____________________   מציע חותמת וחתימת ה תאריך ________________ 

 
 


