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 דן מיחזור עץ בע"מא –מתחם למידה אקולוגי  הקמתהודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד ל

סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות )ע"ר( מודיעה בזאת, בהתאם לתקנות חובת 

חברת , כי בכוונתה להתקשר עם 2010 -המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 .אדן מיחזור עץ בע"מ

 עיקרי ההתקשרות:

מיועד לאפשר  מתחם. ההמכללה במרחב הפתוח על גג אחד ממבני  הקמת חללי למידה והתכנסות

כולל אקולוגי ,   פדגוגיות מטעם הפקולטה למדעים , במרחב למידה תכניותיישם לסטודנטים/יות ל

. החומרים הינם מעץ ממוחזר, באופן התואם לתפישה האקולוגית ולעקרונות צמחיה הידרופונית

 הקיימות בהם דוגלת המכללה, כקמפוס ירוק.

 חומרים מעץ ממוחזר בשיטת טיפול ייחודית:ההתקשרות כוללת אספקת 
 

 . בטונדות , צד חיפויי : כולל 20 * 20 בחתך ר"מ 44 פרגולה
 . בטונדות ,צד חיפויי : כולל 20 * 20 בחתך ר"מ 64 פרגולה •
 . א"מ 34 ולימוד ישיבה בר •
 . הערוגות בין ממוחזר מעץ ספסלים •
 . מולחם איטום כולל ממוחזר עץ ערוגות •

 . מלוטש ממוחזר מעץ ר"מ 130 דק •

 מצ"ב להודעה זו חוות דעתו של הגורם המקצועי, כי מדובר בספק יחיד.

גילת /ציפי אדרי מי שסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות בנושא  ל

   .12:00בשעה  07.08.19במכללת סמינר הקיבוצים, לא יאוחר מיום  יחידת הרכש והמחסןמקלו 

 יש לוודא קבלת  gilat.kalo@smkb.ac.il פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, באמצעות מייל 

 03-6903143הפקס או המייל בטלפון 

 

, כתובת, מספר טלפוןמס ח.פ/ע"מ, לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה )שם מלא, 

יכולתו של הספק בדבר  והבהרות וכן את פרטיו של הספק האחר, וכן לצרף אסמכתאות(, דוא"ל

 .האחר לבצע את ההתקשרות

 הפנייה תועבר להתייחסות הגורם המקצועי ולהחלטת וועדת המכרזים.

 החלטת ועדת המכרזים בנושא הפנייה תישלח לפונה בהתאם לפרטים שמסר בפנייה.         בדבר  הודעה

 

mailto:gilat.kalo@smkb.ac.il
mailto:gilat.kalo@smkb.ac.il

