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 1572/ מכירההנדון : 
 
 

 : אוניברסיטת תל אביב מוכרת את הציוד הר"מ ומזמינה אותך להגיש הצעה 

 ולא שמישציוד מדעי כבד  תיאור הציוד:

 כמות הפריט  תאור כמות הפריט  תאור

 3 מקרר 1 משאבה

 1 אינקובטור 1 מתקן מים

 1 מנדף 8 פריזר

 
באמצעי  שינוע ללא שום תלות  הנמכר, שינוע מתאימים לסוג גודל ומשקל הציוד ואביזרי לאמצעי ידאגהזוכה 

 באים:הלהמציא לאוניברסיטה את המסמכים ,מוביל , גם אם שוכר באחריות הזוכהשל האוניברסיטה ,
 

 -ק"ג 10,000מעל  ק"ג 10,000-מתחת למשאית   

בטיחות יוצג אישור תקינות הרכב של קצין   
 בתעבורה

 לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב. 
 

 לנהג רישיון נהיגה תקף לסוג הרכב.
 

 רישיון מוביל תקף  

 רישיון רכב תקף המתאים לסוג הרכב רישיון רכב תקף המתאים לסוג הרכב 

בשימוש במנוף המורכב על המשאית, יוצג אישור  
מהנדס/בודק מוסמך  על תקינות המערכת 

, תעודת הסמכה למפעיל המנוף בהתאם ההידראולית
 .לסוג המנוף

בשימוש במנוף המורכב על המשאית, יוצג אישור 
מהנדס/בודק מוסמך  על תקינות המערכת 

 ההידראולית.
 .תעודת הסמכה למפעיל המנוף בהתאם לסוג המנוף

 להפעיל מנוף לנהג יש היתר ברישיון הנהיגה לנהג יש היתר ברישיון הנהיגה להפעיל מנוף 

 אישור מהנדס/בודק מוסמך על כל אביזרי ההרמה אישור מהנדס/בודק מוסמך על כל אביזרי ההרמה  *

 תעודת  ביטוח חובה לכיסוי נזקי גוף  
 

 תעודת  ביטוח חובה לכיסוי נזקי גוף 
 

 פוליסה לביטוח  צד ג' לרכוש וכל נזק אחר פוליסה לביטוח  צד ג' לרכוש וכל נזק אחר 

ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הזוכה כלפי כל  
 המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע הפינוי.

ביטוח חבות מעבידים בגין חבות הזוכה כלפי כל 
 המועסקים על ידו ומטעמו בביצוע הפינוי.

 המפנה יצטייד בציוד מגן אישי ותקני המפנה יצטייד בציוד מגן אישי ותקני *
 

 הביטוח לתקופת הפינוי בלבד.הזוכה רשאי להפעיל את 
 . הציוד נמצא במקומות שונים באוניברסיטה

 
להגשת הצעות יש להגיע לאוניברסיטת ת"א למשרדי האינוונטר לקבל טפסים למלא ולהכניס למעטפה 

מיוחדת  את המעטפה הסגורה יש להראות לאחד מאנשי צוות האינוונטר ורק לאחר מכן להכניס לתיבת 
 רשאי להגיש הצעה דרך הדואר. מציע אינו המכירות.

 
  03-6408882/  9755לפרטים הנוגעים להגשת הצעות לרכישה נא לפנות לטלפון : 
 הציוד נמכר כפי שהוא ועל המציע / הרוכש לבדוק את מצבו.

 
 .12.00שעה   16/12/2015  לא יאוחר מ במעטפות סגורותהצעות יש להגיש לח"מ  

 
 בברכה

 אליעזר קופרמן
 לאינוונטראחראי 


