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25/07/2019 

 495825819מס' סימוכין:

 לכבוד

 

 

 שלום רב,

 

 תל אביבהמרכז הרפואי  –אודות תוצאות מכרזים וסכום הזכייה  –חוק חופש המידע  הנדון:  בקשה לפי

 

 להלן המידע המבוקש: 1.5.19ך מיום קיבלנו את פניית

 

 ערך ההצעה הזוכה החברה/ות הזוכה/ת  נושא המכרז מס מכרז מס"ד

רכש מוצרי נייר טואלט צץ רץ סדין  182255 1

 .רופא

 לשלוש שנים₪  1,700,000 סנו

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  קאליר .חד פעמי -סט להזרקה תוך עינית  182297 2

  (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9 –ו  

עבור  ECG רכישת אלקטרודות 182254 3

 .תינוקות, ילדים ומבוגרים

  טרם התקבלה החלטה

רכישת משתלים אורתופדים  182266 4

 .אונקולוגים בהתאמה אישית

  טרם התקבלה החלטה

גטר, עמוס גזית,  .US מחטים ללקיחת ביופסיה דרך 182320 5

 מדטרוניק

 

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת 

  (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9 –ו  

רכישת קנולה להחדרת מחט לווריד  182358 6

 .בגדלים שונים

  טרם התקבלה החלטה

 סנו .סל פריטים משקי 182344 7

 קליר

 גורי עצמון

 גלובל

 הנמל אריזות ושיווק

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת 

  (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9 –ו  
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עבור  NOור ומתן טרכישת מכשיר ני 182377 8

 מחלקת פגים.

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  

  (6)ב()9 מידע בהתאם לסעיפים 

 חופש המידע. ( לחוק1)ב()9 –ו  

התקשרות על בסיס איכות  די אנ אי ליולדות.אספקת ערכות שי  182380 9

וללא עלות כספית למרכז  בלבד

 הרפואי

התקשרות לרכישת חומרים  18051 10

 UNITלמיפויים שונים בשיטת 

DOSE. 

  מבוטל

רכישת מערכת לניהול הדימות  182406 11

והמידע הקליני במחלקה 

 .CVISהקרדיולוגית 

אלסמד פתרונות 

 רפואיים

הבקשה למתן מידע דוחים את 

( לחוק 6)ב()9 על בסיס סעיף 

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 (לחוק1)ב()9

סקלאר מערכות מיזוג  קבלן חצר מיזוג אוויר. 182408 12

 אוויר

 לשלוש שנים₪  5,128,205

רכישת מכשירי אולטראסאונד  182405 13

למדידת שאריות שתן בשלפוחית 

 השתן.

הבקשה למתן מידע דוחים את  מדלייף בע"מ

( לחוק 6)ב()9 על בסיס סעיף 

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 (לחוק1)ב()9

 Venturiמסכות חמצן לחולה  182404 14

Mask. 

 לשנתיים₪  170,940 י.גיל

אספקת מכונות לניפוק מדי סגל  182444 15

 לבנים עם/בלי המדים.

  המכרז בוטל

  טרם התקבלה החלטה אספקת שקיות אשפה וכביסה. 182335 16

רכישת רישיון לתוכנה אנטי וירוס  182407 17

 .ESETתוצרת 

דוחים את הבקשה למתן מידע  תים נטקום

( לחוק 6)ב()9 על בסיס סעיף 

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 (לחוק1)ב()9

 60X110אספקת מגבת רחצה פורטה  182426 18

 ס"מ.

דוחים את הבקשה למתן מידע  גורטקס

( לחוק 6)ב()9 סעיף  על בסיס

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 (לחוק1)ב()9

  טרם התקבלה החלטה רכישת גידים ורצועות. 182440 19

טוריות  -מכירת עדשות פרימיום  182414 20

 ומולטיפוקליות.

  טרם התקבלה החלטה
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  טרם התקבלה החלטה רכישת סט להחדרת קטטר. 182441 21

חומרים  התקשרות לרכישת 18054 22

 UNITלמיפויים שונים בשיטת 

DOSE. 

 איסורד -נחל שורק

 איזוטופיה

 

דוחים את הבקשה למתן מידע 

( לחוק 6)ב()9 על בסיס סעיף 

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 (לחוק1)ב()9

 -א.מ.י טכנולוגיות רכישת פרוטזות שד. 182457 23

 -גי אנד גי ביוטכנולוגי

 לשנתיים₪  512,820

 הספקיםלשני 

רכישת מערכת לאיסוף נוזלים  182439 24

 ומחטים.

  מוקפא

  המכרז בוטל מכירת חומר רדיואקטיבי. 18057 25

  המכרז בוטל .TCDלרכישת מכשיר לבדיקת  192464 26

רכישת מערכת ארגונית לניהול  192479 27

המידע הוויזואלי וניהול אגף 

 הדימות.

  טרם התקבלה החלטה

 לשלוש שנים₪  4,273,504 מינץ ריהוט בע"מ ביצוע עבודות מקבעים שוטפות. 192482 28

אספקת מכונות לניפוק מדי סגל  192497 29

 לבנים עם/בלי המדים.

  טרם התקבלה החלטה

 

 

 ברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 הממשלתייםונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים והממ

 

 

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


