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 עבור הקמת דרישת רכש םיישימושומק"טים  קטגוריות
 

 קטגוריות
 כללי .1

 קטגוריות )במיקום המסומן בחץ( .  2בעת הקמת דרישה יש לבחור  .1.1
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 ף)חץ כחול בד בעת לחיצה על שני הריבועים ליד שדה הקיטלוג .1.1

 , יפתח המסך הבא:קודם(

 
 

 במסך זה יש משקפת עליה ניתן ללחוץ ולקבל מסך חיפוש באמצעותו 
. במקרה מטה חיפשנו את המילה חשמל. ניתן לחפש קטגוריה מתאימה

 קיבלנו מספר קטגוריות ומהם נבחר קטגוריה המתאימה לנו.
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לבחור  איןבמקרה של רכישת ציוד מדעי מתכלה או ציוד שאינו אינוונטרי  .1

אלא בקטגוריות המתאימות לרכישת ציוד  Materials" – אייבי גולדין עדי"בקטגוריה: 

 מטה(. 2+3מדעי )סעיפים 

 

 רכישת ציוד מדעי מתכלה: .3

 הררי איתי - Expendable Labware Equipment  

 Accessories 

 
 ₪(: 1,100-רכישת ציוד מדעי שאינו אינווטרי )מתחת ל .4

 הררי איתי - Scientific Equipment  

  Accessories 

 
 :יש לבחור את הקטגוריות הבאות רכישת חומרים מסוכניםעבור  .5

 אייבי גולדין עדי - Materials  

 Dangerous Materials 

 Chemicals and Biochemicals 

 ללא 

 תעביר את הדרישה ₪,  5,000-בחירה בקטגוריה בסכומים שמתחת ל
 רכש מקוצר מבלי לעבור דרך הרכשלמסלול 

 
 
  :יש לבחור את הקטגוריות הבאות מסוכניםלא רכישת חומרים עבור  .6

 אייבי גולדין עדי - Materials  

 Regular Materials 

 Chemicals and Biochemicals 

 ללא 

 
 :יש לבחור את הקטגוריות הבאות בדיקות חיצוניותתוצאות רכישת עבור  .7

 אייבי גולדין עדי - Materials  

  Regular Materials  

   בדיקות 

 ללא 
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 רכישת בעלי חיים למחקר .8

יש להקפיד על ציון קוד ועדה אתית בהערות לשורה. כמו כן יש לציין מס' הצעת 
 מחיר מהספק

 
 ברכישה של חומרים רדיואקטיביים יש לבחור את הקטגוריות הבאות: .9

 עדי גולדין אייבי-RADIOACTIVE Materials 

 RADIOACTIVE 

 ללא 

 ללא 

 
)עכבר, מקלדת, זיכרון נייד, כבלים,  רכישת ציוד נלווה למחשביםב .10

 :יש לבחור את הקטגוריות הבאות וכו'( מתאמים

 ותוכנות  מחשבים -חטיבה אמיר 

 שונים פריטים שונות Accessories 

 
 ,לא בוחרים כפי שמוגדר מעלהאם 

 לעיכוב  גורמים)טעות נפוצה(  COMPUTERSובוחרים בקטגוריה השניה 
 רגיל במקום לרכש מקוצר.להעברת הדרישה לרכש הדרישה ו

 

 
 

 טים שימושיים"מק
 10-0000169 -רכישת תה קפה ועוגיות יבשות ממחסני השוק .1

 10-0000149-מסיבת פרישהכיבוד ל .2

 10-0000012 -המוגש בקמפוס כיבודשירותי  .3

 10-0000134 -ארוחות בקמפוס .4

 10-0000008 -שירותי אירוח -מסעדות מחוץ לאוניברסיטה .5

 03-0014149 -עבור חומרים שאינם מסוכנים אולדריץ' הזמנות מסגרת מסיגמה .6

 
 

 
 


