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 י"א בניסן, התש"פ
05/04/2020 

  118338620סימוכין:
 

 לכבוד
 
 

 שלום רב,
 

 
 המרכז הרפואי רמב"ם -בקשה למידע לפי חוק חופש המידע  אודות תוצאות מכרזים  הנדון:

 
 . להלן המידע המבוקש:28.11.19ך מיום קיבלנו את פניית

 

שם החברה/ות  נושא המכרז מס מכרז מס"ד

 הזוכה/ות

 סכום ההצעה הזוכה 

-קידום מכירת שירותי תיירות מרפא 1184/2018 1

 במרכז הרפואי.

אין, יצא מכרז 

אין  חדש. עוד

 .החלטת וועדה

 

מערכת ניהול ויצירת טפסים  1191/2019 2

אוטומטיים ותהליכים עסקיים 

 במרכז הרפואי.

 ש"ח 421,200 פוקוס אי. אס בע"מ

ביצוע עבודות תחזוקת גנרטורים  13399/2019 3

לסוגיו השונים במרכז רפואי 

 חיפה.-רמב"ם

 ש"ח 86,580 פ.ק אלקטרה בע"מ

שירותי בודק מוסמך למתקני ביצוע  12597/2019 4

 לחץ ואנרגיה.

 ש"ח 50,275 שגיב בודק מוסמך

שנתי  -ביצוע עבודות מיזוג אוויר  13706/2019 5

 חיפה. -במרכז רפואי רמב"ם 

המכרז טרם 

 הסתיים

 

6 102-

13881/2019 

 -עבודות זכוכית בדלפק המודיעין 

 בניין ראשי.

מכשירי -ראמא

כתיבה וציוד משרדי 

 בע"מ

 ש"ח  52,650

 אספקת עבודות פיתוח ואספקת 123/2019 7

 אפליקצית תפריט ויזואלי.

 ש"ח 351,000  נבין מערכות בע"מ

8 105-

1363/2019 

הספקת מקפיא למעבדות במרכז 

 הרפואי.

 בקשתכם את דוחים אנו קודן מדיקם בע"מ
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק
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9 102-

14126/2019 

עבודות אספקה והתקנת 

 מעקות/מאחזי יד מעץ לנגישות.

פנל פרויקטים 

ומוצרי גמר לבניה 

 בע"מ

 ש"ח 80,000

 בקשתכם את דוחים אנו קבוצת אסם סחר .מוצרים מן הצומח 608/2019 10
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

 בקשתכם את דוחים אנו רוקחמן בע"מ .מארז עוגיות וופלים מנות אישיות 609/2019 11
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

 בקשתכם את דוחים אנו תומר יבוא ושיווק .מיץ ארוז אישי 606/2019 12
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

 בקשתכם את דוחים אנו חוגלה קימברלי .בקבוקי שתן וסירים ח.פ 604/2019 13
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

פאר  לי שיווק  .אספקת ירקות קלופים 582/2019 14

וח.א.ש.ר חברה 

 לשיווק

 בקשתכם את דוחים אנו
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

15 102-

6900/2019 

עבודות אספקה והתקנת מתקנים 

 לתלייה בחדרי ניתוח.

  המכרז בוטל

16 102-

14094/2019 

עבודות שיפוץ חזית צפונית במבנה 

 מנדלסון.

הנדסה  2011פמאן 

 ומבנים

 ש"ח 113,432

לאיטום גגות  PVC ביצוע עבודות 14547/2019 17

 קלים במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה.

ארז מוצרים 

 תרמופלסטיים

 ש"ח 196,628

אספקת גופי תאורה לסוגיהם  16038/2019 18

שנתי במרכז רפואי רמב"ם  -השונים 

 חיפה.-

טרם התקבלה 

 החלטה

 

 בקשתכם את דוחים אנו שטראוס גרופ .מנה אישית סלטים 613/2019 19
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9
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 המידע חופש לחוק

פישר תעשיות + רז  .תכשירי קוסמטיקה שונים 610/2019 20

 פרוגרס

 בקשתכם את דוחים אנו
 בהתאם מידע לקבלת

לסעיפים  לסעיפים
 – (1)ב()9( ו 6)ב()9

 המידע חופש לחוק

21 102-

14053/2019 

מערכת  עבודות אספקה והתקנת

יניקה וסינון שבבים בנגריה במרכז 

 הרפואי רמב"ם בחיפה.

בתהליך שיפור 

אין זוכה -הצעות

 עדיין

 

 

 

 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה

 והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 הרפואיים הממשלתייםארז און, ראש חטיבת המרכזים העתק: ד"ר 

 


