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 ט"ז בחשון, התש"פ
14/11/2019 

  559553119סימוכין:
 

 

 שלום רב,

 

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

 

 

 . להלן המידע המבוקש:29.10.19ך מיום קיבלנו את פניית

 

 

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

בניית חדרי  6/2019 1

סטריליזציה במכון 

 גסטרו.

על מחירי כתב  15%הנחה של  חמוד יאסר

 הכמויות

החלפת לוח חשמל  5/2019 2

 .6בתחנה 

הנחה ביחס לכתב  16.2% מור יצחק טייב בע"מ

 הכמויות

קבלת שירותי ליווי  8/2019 3

בהליך הסמכה 

-ISOוהתעדה לתקן 

 למעבדות. 9001

 ₪ 64,000 שר יעוץ והדרכה בע"מ

החלפת דלתות חדר  9/2019 4

 ניתוח.

דורטק טכנולוגיות כניסה 

 בע"מ

543,700  ₪ 

לשנה, עלות משוקללת ₪  36,850 אביעד משעלי אספקת מעטפות. 12/2019 5

 לפי הערכת רכישות
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 ערך ההצעה הזוכה החברה/ות הזוכה/ת נושא המכרז מס מכרז 

רכישת כלים חד  10/2019 6

 פעמיים.

 סילקו )כלים( א.ש. בע"מ

 סנו פרופשיונל בע"מ

פריטים שונים,  27המכרז כלל 

 נפרד.לכל פריט הוצע מחיר 

ההזמנות מבוצעות ע"פ הצריכה 

בשוטף ולכן לא ניתן לאמוד את 

 הסכומים.

לשנה, עלות ₪  109,220 זאב סלטר מכירת מדבקות. 13/2019 7

 משוקללת לפי הערכת רכישות

טיפול במגדלי  11/2019 8

 קירור.

 מע"מ למ"ק₪ +  1.93 אקוטופ בע"מ

שיפוץ, החלפת   9

 ורכישת דלתות אש.

אש"ח + מע"מ, עלות  377 נפתלי אלבז

 משוקללת לפי הערכת רכישות

אספקת חומרי  17/2019 11

 ניקוי.

 סנו פרופשיונל בע"מ

 קליר כימיקלים בע"מ

כל חברה זכתה באספקת עשרות 

פריטים כאשר לכל פריט מחיר 

ההזמנות מבוצעות ע"פ שונה.  

הצריכה בשוטף ולכן לא ניתן 

 לאמוד את הסכומים.

פריטים ולכל  95קיימים במכרז  אביעד משעלי אספקת טפסים. 19/2019 12

ההזמנות  . פריט מחיר שונה

מבוצעות ע"פ הצריכה בשוטף 

ולכן לא ניתן לאמוד את 

 הסכומים.

תכנון וביצוע חדר  20/2019 13

 קירור והקפאה.

 לא הוגשו הצעות לא הוגשו הצעות

רכישת מוצרי  22/2019 14

 אספקה טכנית.

 אינסטלציה: 

( 2( כהן שמעון שלמה )1)

 מרים מרמוס

 ( מיכל וזאנה3) 

  חשמל: 

( חשמל ישיר חיפה 1)

 בע"מ

 ( ארכה בע"מ 2) 

 ( מרים מרמוס3)

 צבע וחומרי בניין: 

לכל חלק של המכרז 

עשרות/מאות פריטים, לכל מחיר 

ההזמנות מבוצעות  . פריט שונה

ע"פ הצריכה בשוטף ולכן לא ניתן 

 לאמוד את הסכומים.
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 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 עוזרת בכירה לראש החטיבה

 והממונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

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

 ( גדליה אברהם1)

 ( מרים מרמוס 2) 

 ( כהן שמעון שלמה3)

 נגרות: עצי חזון בע"מ

מיזוג אוויר: פריימן שווק 

 קירור בע"מ

ללא   -ברזל ומסגרות 

 זוכים

טורנדו מוצרי צריכה  רכישת מזגנים 21/2019 15

 בע"מ

הנחה על מחירו של כל מזגן  12%

 עילי

הנחה על מחירו של כל פריט  12%

 הכמויותאחר בכתב 

תכנון וביצוע חדר  20/2019 16

 קירור והקפאה.

 לא הוגשו הצעות לא הוגשו הצעות


