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 ה' בטבת, התש"פ

02/01/2020 

  00374620סימוכין:

 
 לכבוד

 
 שלום רב,

 
 

 המרכז הרפואי שמיר -בקשה למידע לפי חוק חופש המידע  אודות תוצאות מכרזים  הנדון:
 

 להלן המידע המבוקש:. 18.12.19ך מיום קיבלנו את פניית

החברה/ות  שם נושא המכרז מכרזמספר  מס"ד

 הזוכה/ות

 סכום ההצעה הזוכה

אספקת נייר לניגוב ידיים כולל  301 - 18  .1

ר המרכז הרפואי שמיר מתקנים עבו

 הרופא()אסף 

 סנו  פרופשיונל

 חוגלה קימברלי

כולל מע"מ ₪  368,097 -סנו
 בממוצע שנתי

כולל ₪  265,309  -חוגלה

 מע"מ בממוצע שנתי

כולל מע"מ ₪  121,076 המבדקה הכימית אספקת שירותי ניטור סביבתי 86-19 2

 לשנה

הריון בסיכון למיון הסבת מחלקת  6/19 3

 נשים ומילדות

 כולל מע"מ₪  11,017,303 לביא הנדסה

₪  170מחיר שעת עבודה   ארי טרקטורים אספקת שירותי מוסך לטרקטורים 115 - 19 4
 +מע"מ

 אחוז הנחה על חלפים- 
45%  

 לות גרירת טרקטור ע
₪  500 הלוך ושוב

 +מע"מ

 מחיר נסיעה לביה"ח -
 +מע"מ₪   400

  

5 

 

מעליות בבניין מכון  3אספקה והתקנת  153/19

 חדשתא לחץ 

 כולל מע"מ₪  925,470 לדיקו

 המכרז בוטל  אספקת שי ליולדת 155 - 19 6



 

 כע
  

 

 

 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
 משרד הבריאות

Division of Government Medical Centers 
Ministry of Health 

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
 6473976 -02 פקס:  -02 5082522 טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
Tel: 02-5082522     Fax: 02-6473976 

 

 

 

 שלטים פלוס  יצירת מאגר ספקים לאספקת שילוט 144-19 7

 יוניק דרום 

 אותות הסדנא 

 ארטדיזיין 

 טופ שלטים 

  ד.פ. המרכז
 הישראלי לשילוט

  פאייר סנטר
 בטיחות לכל

 פיק פונג 

 ניאו רם 

 ללא ערך כספי-מדובר במאגר 

, המרכז הרפואי טיפול במערכות מים 177/19 8

 שמיר )אסף הרופא(

 טרם התקבלה החלטה טרם התקבלה החלטה

 

                                 

 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה

 והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםהעתק: 

 


