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 585188119מס' סימוכין:
 

 

 

 לכבוד

 

 

 שלום רב,

 

 המרכז הרפואי תל אביב –בקשה למידע לפי חוק חופש המידע  אודות תוצאות מכרזים וסכום הזכייה  הנדון:

 

 . להלן המידע המבוקש:18.9.19ך מיום קיבלנו את פניית

 

שם החברה/ות  נושא המכרז מס מכרז מס"ד

 הזוכה/ות

 סכום ההצעה הזוכה

עבור  ECG רכישת אלקטרודות 182254 1

 .תינוקות, ילדים ומבוגרים

  מכרז בוטלה

רכישת משתלים אורתופדים  182266 2

 .אונקולוגים בהתאמה אישית

  טרם התקבלה החלטה

רכישת קנולה להחדרת מחט לווריד  182358 3

 .בגדלים שונים

  טרם התקבלה החלטה

  טרם התקבלה החלטה רכישת גידים ורצועות. 182440 4

טוריות  -מכירת עדשות פרימיום  182414 5

 ומולטיפוקליות.

  החלטהטרם התקבלה 

  טרם התקבלה החלטה רכישת סט להחדרת קטטר. 182441 6

רכישת מערכת ארגונית לניהול  192479 7

המידע הוויזואלי וניהול אגף 

 הדימות.

אנו דוחים את בקשתכם  אלגוטק

לקבלת מידע בהתאם 

 –( ו 6)ב()9לסעיפים 

 ( לחוק חופש המידע1)ב()9
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אספקת מכונות לניפוק מדי סגל  192497 8

 לבנים עם/בלי המדים.

  טרם התקבלה החלטה

  טרם התקבלה החלטה מתן רשות לשימוש בחדרים נקיים. 19002 9

  טרם התקבלה החלטה חבישות סטריליות ולא סטריליות. 182383 10

רכישת חומרי חבישה מיוחדים  192560 11

 לשימוש בחדר ניתוח.

  טרם התקבלה החלטה

ותקשורת  ביצוע עבודות חשמל 192548 12

 שוטפות )קבלן חצר(.

 ₪  3,846,154 פיוז

 לשלוש שנים

רכישת חלוקי עופרת עבור מכון  192535 13

 רנטגן.

 ₪  47,714 שראל

רכישת שקיות הזנה למשאבות קנגרו  192572 14

 וסנטינל.

  טרם התקבלה החלטה

רכישת שקיות לסטריליזציה בקיטור  192593 15

 וגז + שרוולים לסטריליזציה.

  טרם התקבלה החלטה

פעמיים למבוגרים -חיתולים חד 192538 16

 ולתינוקות.

  טרם התקבלה החלטה

סט מנוע אורטופדי לעצמות גדולות  192607 17

סטים מנועי אורטופדיים  2+ 

 לעצמות קטנות עבור חדר ניתוח.

 45,267$ א.מ.י טכנולוגיות

אספקת שרותי אחסון דגימות  192603 18

 פתולוגיה.

 ₪ 136,040 ברתל 

רכישת כפפות סטריליות עם וללא  192574 19

 טלק עבור כלל המערך.

  טרם התקבלה החלטה

כלי זכוכית  -מתכלים למעבדות  192577 20

 ופלסטיק.

  טרם התקבלה החלטה

אספקת כדורי כלור לבנים / שקופים  192582 21

ללא פיגמנט צבע לחיטוי וניקוי 

 מכשור סביבת החולה.

 ₪  412,500 כמיארט
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  טרם התקבלה החלטה רכישת משתלי ירך. 192587 22

מכשירי פאקו +  2-רכישת מתכלים ל 192620 23

ויטרקטומי + לייזר לחדר ניתוח 

 הארכה. -עיניים 

  טרם התקבלה החלטה

 

 

 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה

 המרכזים הרפואיים הממשלתיים והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת

 

 

 

 העתק: ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


