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 שלום רב,

 

 אביב תל הרפואי המרכז – הזכייה וסכום מכרזים תוצאות אודות  המידע חופש חוק לפי למידע בקשה הנדון:

 . להלן המידע המבוקש:18.9.19ך מיום קיבלנו את פניית

 

שם החברה/ות  נושא המכרז מס מכרז מס"ד

 הזוכה/ות

 סכום ההצעה הזוכה 

עבור  ECG רכישת אלקטרודות 182254 1

 .תינוקות, ילדים ומבוגרים

  טרם התקבלה החלטה

רכישת משתלים אורתופדים  182266 2

 .אונקולוגים בהתאמה אישית

  טרם התקבלה החלטה

רכישת קנולה להחדרת מחט לווריד  182358 3

 .בגדלים שונים

  טרם התקבלה החלטה

  טרם התקבלה החלטה רכישת גידים ורצועות. 182440 4

טוריות  -מכירת עדשות פרימיום  182414 5

 ומולטיפוקליות.

  התקבלה החלטהטרם 

  טרם התקבלה החלטה רכישת סט להחדרת קטטר. 182441 6

רכישת מערכת ארגונית לניהול  192479 7

המידע הוויזואלי וניהול אגף 

 הדימות.

  טרם התקבלה החלטה

אספקת מכונות לניפוק מדי סגל  192497 8

 לבנים עם/בלי המדים.

  טרם התקבלה החלטה

 NEFFרכישת מחדר כניסה כליה  192500 9

SET. 

  המכרז בוטל

  המכרז בוטל .KIT PORTרכישת קטטרים  182410 10

  טרם התקבלה החלטה מתן רשות לשימוש בחדרים נקיים. 19002 11

 $ ללא מע"מ 75,000 לביא מדטק מסיכות לקיבוע ראש וצוואר. 192507 12

ליש"ט ללא  48,000 י.גיל לחולים מונשמים. HMEפילטר  192484 13

 מע"מ
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  טרם התקבלה החלטה חבישות סטריליות ולא סטריליות. 182383 14

רכישת צנתר מתועל לדיאליזה עם  192523 15

CUFF. 

 ללא מע"מ₪  87,092 גטר

 ללא מע"מ $ 59,340 אמי טכנולוגיות רכישת מחטי אולטראקליפ. 192495 16

 $ ללא מע"מ114,270 גטר רכישת מסנן זמני לוריד נבוב. 192550 17

 $ ללא מע"מ135,000 גד מדיקל רכישת מיקרו צנתר. 192540 18

רכישת חומרי חבישה מיוחדים  192560 19

 לשימוש בחדר ניתוח.

  טרם התקבלה החלטה

רכישת ארון ייבוש לתחזוקת ציוד  192525 20

 נשימתי.

  המכרז בוטל

 

 

 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 בכירה לראש החטיבהעוזרת 

 והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


