
 במוזיאון הטבע DNA לחקר ISO 6הספקה והתקנה של ריהוט למעבדת חדר נקי ברמת ,  ליצור36131/2022' מכרז פומבי מס

.  ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב"ע

כמותמידה' יחתאור העבודהפריט
מחיר ליחידת 

ח"מידה בש
ח"כ בש"סה

1א

אחד מעל )הארון יחולק לשלושה תאים זהים . ארון גבוה בנישה

, מ" מ12 בעובי HPLכל תא יהיה בנוי מארגז נפרד מלוח . (השני

 HPLויהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח 

לכל תא . מ" ס25כולל חלק קבוע בצד ימין ברוחב , מ" מ12בעובי 

. מ מחופה פורמאיקה" מ28יהיה מדף אחד נייד עשוי לביד בעובי 

עד , הארון יהיה לכל הגובה ריצפה תקרה. מ" ס10לארון צוקל של 

יש לבצע מדידה בשטח לפני הביצוע לתיאום . התקרה האקוסטית

100/45/270: במידות. מידות מדויקות של הנישה

1'יח

2א

אחד מעל )הארון יחולק לשלושה תאים זהים . ארון גבוה סגור

, מ" מ12 בעובי HPLכל תא יהיה בנוי מארגז ניפרד מלוח . (השני

 HPLויהיה סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח 

 28לכל תא יהיה מדף אחד נייד עשוי לביד בעובי , מ" מ12בעובי 

הארון יהיה לכל . מ" ס10לארון צוקל של . מ מחופה פורמאיקה"מ

יש לבצע מדידה . עד התקרה האקוסטית, הגובה ריצפה תקרה

במידות . בשטח לפני הביצוע לתיאום מידות מדויקות של הנישה

:70/30/270

1'יח

1מת
 מתלי 10-12כולל , מ" מ12 בעובי HPLעשוי לוח , מתלה חלוקים

120/10: במידות. מתכת
1'יח

1ש

שולחן עבודה עם רגלי . צדדי עם ארון עליון-עבודה חד' באנצ

מתחת לפלטה ובהתאם ,  כולל קושרות אחוריותCמתכת בצורת 

  בעובי TOP-LAB HPLפלטה עליונה תהיה עשויה לוח . לנדרש

לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית . מ עם קנט משופע" מ20

מעל המשטח יהיה ארון עליון . מ" ס10/8ארון עליון בחתך של 

הארון יהיה בנוי משני . סגור בדלתות אטומות לפתיחה רגילה

וכל תא יהיה סגור בשתי , מ" מ12 בעובי HPLתאים זהים מלוח 

מ עם " מ12 בעובי HPLדלתות אטומות לפתיחה רגילה גם מלוח 

מ מחופה " מ28מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד בעובי 

160/80/220במידות . חלוקה בהתאם לשרטוט. פורמאיקה

1'יח

2ש

שולחן עבודה עם רגלי . צדדי עם ארון עליון-עבודה חד' באנצ

מתחת לפלטה ובהתאם ,  כולל קושרות אחוריותCמתכת בצורת 

לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך . לנדרש

 TOP-LAB HPLפלטה עליונה תהיה עשויה לוח . מ" ס10/8

מעל המשטח יהיה ארון עליון עם . מ עם קנט משופע" מ20בעובי 

ראה ) מובנה בתחתית הארון לכל אורך הארון LEDתאורת פס 

הארון יהיה בנוי משני תאים זהים . ( מטה בהערות5' הערה מס

וכל תא יהיה סגור בשתי דלתות , מ" מ12 בעובי HPLמלוח 

מ עם מדף " מ12 בעובי HPLאטומות לפתיחה רגילה גם מלוח 

. מ מחופה פורמאיקה" מ28אחד נייד באמצע עשוי לביד בעובי 

140/70/240: במידות

.חלוקה בהתאם לשרטוט

1'יח

כתב כמויות

1עמוד 
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.  ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב"ע

3ש

שולחן עבודה עם רגלי מתכת . שולחן מעבדה עם מדף תחתון

. מתחת לפלטה ובהתאם לנידרש, כולל קושרות אחוריות' בצורת ח

מ עם " מ20 בעובי TOP-LAB HPLמשטח עליון יהיה עשוי לוח  

-TOPמתחת למשטח יהיה מדף אחד קבוע עשוי לוח  . קנט ישר

LAB HPL מ עם קנט ישר" מ20 בעובי.

200/85/90מידות .חלוקה בהתאם לשרטוט

1'יח

4ש

.צדדי עם ארון עליון-עבודה דו' באנצ

, כולל קושרות אחוריות' שולחן עבודה עם רגלי מתכת בצורת ח

מ " ס100פלטה עליונה בעומק . מתחת לפלטה ובהתאם לנדרש

. מ עם קנט משופע" מ20 בעובי TOP-LAB HPLעשויה לוח 

 10/8לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 

שני .  תאים3לארון . לכל צד,מעל המשטח יהיה ארון עליון . מ"ס

תאים זהים יהיו סגורים בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה 

ולכל תא יהיה מדף אחד נייד , מ" מ12 בעובי HPLעשויות לוח 

תא נוסף . מ" מ28באמצע עשוי לביד מצופה פורמאיקה בעובי 

 HPLיהיה סגור בדלת אטומה אחת לפתיחה רגילה עשויה לוח 

מ " מ28לתא יהיה מדף אחד נייד באמצע בעובי , מ" מ12בעובי 

.עשוי לביד מחופה פורמאיקה

200/120/240מידות .חלוקה בהתאם לשרטוט

1'יח

3א

מגירה עליונה ,  מגירות שוות4לארונית יהיו . ארונית מגירות ניידת

 HPLגוף הארונית כולל המגירות עצמן יהיו עשויות לוח . לנעילה

45/50/80: מידות. מ" מ12בעובי 

2'יח

5ש

שולחן עבודה עם רגלי . צדדי עם ארון עליון-עבודה חד' באנצ

מתחת לפלטה ובהתאם ,  כולל קושרות אחוריותCמתכת בצורת 

לעמדה מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של . לנדרש

 TOP-LAB HPLפלטה עליונה תהיה עשויה לוח . מ" ס10/8

לארון תא . לעמדה יהיה ארון עליון. מ עם קנט משופע" מ20בעובי 

 HPLאחד סגור בשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה עשויות לוח 

ומדף אחד נייד באמצע עשוי לביד מצופה , מ" מ12בעובי 

90/80/240: מידות. מ" מ28פורמאיקה בעובי 

.חלוקה בהתאם לשרטוט

1'יח

6ש

פלטה עליונה . צדדי עם ארון עליון וארון מגירות-עבודה חד' באנצ

. מ עם קנט ישר" מ20 בעובי TOP-LAB HPLתהיה עשויה לוח 

שתי מגירות עליונות יהיו . מ" ס10כולל ארון מגירות על צוקל 

ומגירה אחת , מ" ס14 מגירות אמצעיות בגובה 2, מ" ס10בגובה 

לעמדה . מ" מ12 בעובי HPLכלל הארון יבוצע מלוח . עמוקה

מעל . מ" ס10/8מערכת עמודי פלדה לתליית ארון עליון בחתך של 

התא יהיה סגור בשתי . המשטח יהיה ארון עליון עם תא אחד

, מ" מ12 בעובי HPLדלתות אטומות לפתיחה רגילה עשויות לוח 

כולל מדף אחד נייד באמצע עשוי לביד מצופה פורמאיקה בעובי 

80/60/240: במידות. חלוקה בהתאם לשרטוט. מ" מ28

3'יח

4א

משטח עליון יהיה עשוי לוח     . עמדת שטיפה עם כיור נירוסטה

TOP-LAB HPL מ" ס20 כיוונים בגובה 3עם גב , מ" מ20 בעובי ,

הארון יהיה סגור . מ" ס50/35/25כולל כיור פוליפרופילן במידות 

. מ" מ12 בעובי HPLבשתי דלתות אטומות לפתיחה רגילה מלוח 

, מ" מ50/50שלד הארון יהיה עשוי מפרופיל מתכת אנכי בחתך 

 12 בעובי HPLמ עם מילוי לוח " מ30/30ופרופיל אופקי בחתך 

80/60/90: במידות. מ"מ

.חלוקה בהתאם לשרטוט

1'יח

2עמוד 
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.  ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב"ע

1מת
 מתלי 4כולל , מ" מ12 בעובי HPLעשוי לוח , מתלה חלוקים

40/10: במידות.מתכת
1'יח

1לפ

 .PVCלוח פינים לייבוש כלים עשוי לוח 

ללוח חמש שורות של פינים יצוקים מפוליאתילן מפוזרים לכל אורך 

80/45: במידות. כולל תעלת ניקוז וצינורית. הלוח

1'יח

1-צ
ג קיר גבס ישר "ע, מ" מ3 בעובי HPLי הדבקת "ציפוי קיר ע

ומפולס
140ר"מ

40'יח עבור שקע חשמל או אספקות שונותHPLחיתוך בלוח /פינוי2-צ

_________________________________:מספר מזהה__________________________:שם מציע

_________________________:חתימה וחותמת המציע____________________________:תאריך

3עמוד 


