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 כ' באב, התשע"ט

21/08/2019 

 521099719מס' סימוכין:

 

 שלום רב,

 

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

 להלן המידע המבוקש: 13.8.19ך מיום קיבלנו את פניית

החברה/ות  נושא המכרז מס מכרז מס"ד

 הזוכה/ת 

 ערך 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

 

קנולה להחדרת מחט לווריד רכישת  182358 3

 בגדלים שונים

טרם התקבלה 

 החלטה

 

עבור  ONר ניתור ומתן רכישת מכשי 182377 4

 מחלקת פגים

 ליש"ט לא כולל מע"מ 53,960 סיסטמדיק בע"מ

 אספקת שקיות אשפה וכביסה 182335 5

 

 אשפלסט

 ניתוב חוסן

 אבי פלסט 

  ש"ח  2,159,230

לא כולל מע"מ  לשנתיים לכלל 

 החברות

טרם התקבלה  ורצועותרכישת גידים  182440 6

 החלטה

 

טוריות  -פרימיום  מכירת עדשות 182414 7

 ומולטיפוקליות

טרם התקבלה 

 החלטה

 

טרם התקבלה  רכישת סט להחדרת קטטר 182441 8

 החלטה

 

ידע רכישת מערכת ארגונית לניהול המ 192479 9

 הוויזואלי וניהול אגף הדימות

 טרם התקבלה

 החלטה

 

יפוק מדי סגל לבנים אספקת מכונות לנ 192497 10

 עם/בלי המדים

טרם התקבלה 

 החלטה

 

  המכרז בוטל OE   FENרכישת מחדר כניסה כליה  192500 11
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לא כולל מע"מ ₪  1,709,401 טרדיס גת ישת יריעות ביולוגיות )הומניות(לרכ 192490 12

 לשנתיים

  המכרז בוטל TIN TNONקטטרים רכישת  182410 13

טרם התקבלה  מתן רשות לשימוש בחדרים נקיים  19002 14

 החלטה

 

טרם התקבלה  מסיכות לקיבוע ראש וצוואר 192507 15

 החלטה

 

ת ניקוי חלונות במרכז ביצוע עבודו 192466 16

 הרפואי

לא כולל מע"מ לשנת ₪  130,000 החלונות הגבוהים

2019 

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  רניום 202אינקובטור רכישת מכשירי  192513 17

 –( ו 6)ב()9מידע בהתאם לסעיפים 

 ( לחוק חופש המידע1)ב()9

טרם התקבלה  לחולים מונשמים EMEפילטר  192484 18

 החלטה

 

  המכרז בוטל מנדפים לחדרים נקיים 5רכישת  192557 19

  המכרז בוטל מקוררותצנטריפוגות  4רכישת  192558 20

 לא כולל מע"מ₪  50,000 רימד N2Tרכישת מכשיר לבדיקת  192521 21

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  לבנט מנדפים לחדרים נקיים 5רכישת  192581 22

 –( ו 6)ב()9מידע בהתאם לסעיפים 

 ( לחוק חופש המידע1)ב()9

אנו דוחים את בקשתכם לקבלת  לבנט צנטריפוגות מקוררות 4רכישת  192580 23

 –( ו 6)ב()9מידע בהתאם לסעיפים 

 ( לחוק חופש המידע1)ב()9

 ברכה,ב

 

 

 טליה בן אבי שטיינברג

 החטיבה ראשעוזרת בכירה ל

 ונה על העמדת המידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתייםוהממ

 

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


