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 471704319מס' סימוכין:

 

 שלום רב,

 

 רמב"םהמרכז הרפואי  –אודות תוצאות מכרזים וסכום הזכייה  –חוק חופש המידע  הנדון:  בקשה לפי

 להלן המידע המבוקש: .19.3.19ך מיום קיבלנו את פניית

 ערך ההצעה הזוכה החברה/ות הזוכה/ת  נושא המכרז מס מכרז מס"ד
קידום מכירת שירותי  0008/2018 1

 תיירות מרפא
  המכרז בוטל

2 105-901-
1/2018 

אספקה והתקנת מערכת 
סינון ומפוחי יניקה 

למנדפים במתחם הסעדה 
 במרכז רפואי רמב"ם חיפה

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  ארמה את בנט בע"מ
 –ו   (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9

החלפת מעלית נוסעים  10402/2018 3
 –במרכז רפואי רמב"ם 

 חיפה

  טרם התקבלה החלטה

ביצוע עבודות צנרת מים  10835/2018 4
שנתי  –לסוגיו השונים 

 –במרכז רפואי רמב"ם 
 חיפה

 ש"ח 528,870 בע"מאלפרד ואלברט 

5 102-
10617/2018 

אספקת עבודות החלפת 
 30לוח מ"ג במרכז אנגרגיה 

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  אלקטרה אנרגיה בע"מ
 –ו   (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9
ביצוע אספקה והתקנה של  5033/2018 6

מע' מיזוג אוויר למעבדת 
שחפת במרכז רפואי 

 חיפה –רמב"ם 

  המכרז בוטל

אספקה והתקנת מכונת  506/18 7
שטיפת כלים וחיטוי בעבור 

אס"מ במרכז רפואי 
 חיפה –רמב"ם 

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  ברסלויער בע"מ
 –ו   (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9

קידום מכירת שירותי  1184/2018 8
במרכז -תיירות מרפא

 הרפואי

  ההליך טרם הסתיים

ביצוע עבודות באפוקסי  12243/2019 9
שנתי במרכז  –ואיטומים 

 חיפה –רפואי רמב"ם 

 מע"מ₪ +  311,500 סי אר קונטקט בע"מ
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 ברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 ונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםוהממ

 

 

 

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


