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 כ"ה בניסן, התשע"ט

30/04/2019 

 406102819מס' סימוכין:

 לכבוד

 

 שלום רב,

 

 תל אביבסוראסקי המרכז הרפואי  – מידע על תוצאות זכייה במכרזים –חוק חופש המידע  הנדון:  בקשה לפי

 

 המידע המבוקש:להלן  .15.1.19 קיבלנו את פנייתכם מיום

 

החברה/ות  המכרז נושא מס' מכרז מס"ד

 הזוכה/ות

ערך ההצעה הזוכה, לא כולל 

 מע"מ

רכש מוצרי נייר טואלט צץ  182255 1

 .רץ סדין רופא

עדיין אין 

 תוצאות

 

רכישת מחטים  182257 2

 RF ואלקטרודות למכשיר

לטיפול בכאב בעזרת גלי 

 .הודעה

דוחים את הבקשה למתן מידע  מדוגר

( לחוק 6)ב()9 על בסיס סעיף 

המידע  ועל בסיס סעיף חופש 

  (לחוק1)ב()9

 -סט להזרקה תוך עינית  182297 3

 .חד פעמי

עדיין אין 

 תוצאות

 

 ECG רכישת אלקטרודות 182254 4

עבור תינוקות, ילדים 

 .ומבוגרים

עדיין אין 

 תוצאות

 

ביצוע עבודות שיפוץ  182317 5

ותחזוקת ריצוף, חיפוי 

 .וצבע שוטפות

 לשנה₪  1,709,402 עוז לאון

רכישת משתלים  182266 7

אורתופדים אונקולוגים 

 .בהתאמה אישית

עדיין אין 

 תוצאות
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הפעלת חנות פארם עם בית  18050 8

 .המרקחת

בי  -ניו פארם

דראגסטורס 

 בע"מ

ים את הבקשה למתן מידע דוח

( לחוק 6)ב()9 עיף ס על בסיס

חופש המידע  ועל בסיס סעיף 

 לחוק (1)ב()9

רכישת, אספקת, התקנת  117/2018 9

עד שתי בובות סימולציה 

מתקדמת עבור המחלקה 

 .לרפואה דחופה

המכרז אינו של 

 ביה"ח

 

מתן שרותי אחזקה  182299 10

 למזגנים מפוצלים ויחידות

DX שנים 3 -ל. 

 שנים שלושל₪  1,005,000 חשמל קור פז

מחטים ללקיחת ביופסיה  182320 11

 .US דרך

עדיין אין 

 תוצאות

 

  בוטל .קבלן חצר מיזוג אויר 182353 12

הסכם שרות למתן הדברה  182370 13

 וריסוס

ב.ע. שרותי 

 תברואה

 לשנה₪  130,800

אספקת, התקנת ותחזוקת  182357 14

מערכות כריזת חירום 

 בבניין סוראסקי

ג'י וואן 

טכנולוגיות מיגון 

 בע"מ

 

 לשנתיים₪  989,673

 שירותי תזכור מוזמנים 182315 16

 למרפאות חוץ

לא נותרו הצעות לדיון בפני  פאמאייה

 הוועדה עקב פסילה

רכישת קנולה להחדרת  182358 18

 .מחט לווריד בגדלים שונים

עדיין אין 

 תוצאות

 

מכשיר לייזר לניתוחי  182332 19

 .גלאוקומה

חשיפת הסכום מגלה את מחיר  טרדיס גת

הפריט. בהתאם לכך דוחים את 

בסיס  הבקשה למתן מידע על

( לחוק חופש המידע  6)ב()9 סעיף 

 (לחוק1)ב()9ועל בסיס סעיף 

מכרז לרכישת סליל  182382 20

 מתנתק מיקרו

  בוטל
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רכישת עדשות אקריליות  182326 21

 PRE מתקפלות

LOADED  כולל קסטה

 .להזרקה

 המכרז נפסל אלפא נטו

מכירת מגוון סלילים עבור  182393 22

 נוירורדיולוגיה

 

 

 

  

א.מ.י * 

טכנולוגיות 

 רפואיות בע"מ

* ג'י סי הלתקר 

 בע"מ בע"מ

* נאופרם ציוד 

רפואי ומסחר 

 בע"מ

 בלבד 20%זכייה בשיעור 

 

מתנגדים למסירתה סכום על 

 (6)ב()9יסוד סעיף 

 

 70%זכיה בשיעור 

עדיין אין  סל פריטים משקי 182344 23

 תוצאות

 

 

 

 

 בברכה,

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשבכירה לעוזרת 

 ונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםוהממ

 

 

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


