
דגםיצרןסיכוםמחיר יחידהכמותמידה' יחתאור

 מערכת גילוי פריצה1

150'קומפ אזורי גילוי128 רכזת גילוי פריצה עבור 2

500' יח אזורים8- מרחיב אזורים ל3

250' יח אזורים16ל "כנ4

150'יחלוח מקשים חיצוני בקופסא5

50' יח לוח מקשים נוסף להתקנה פנימית6

150'יחIPכרטיס תקשורת  7

50'יחספק כח כולל מפצל זרם ומצבר8

300' יחמפסק מגנטי לדלת9

300' יח מפסק מגנטי חצי כבד10

50' יח מפסק מגנטי תעשייתי רצפתי11

150' יחצופר חיצוני מוגן כולל נצנץ12

150' יחצופר פנימי13

200' יחפסיבי פנימי. א.גלאי א14

1000' יחל אך תקרתי"כנ15

300' יחגלאי  דואלי משולב מיקרו גל ואנטי מסק16

350' יח מטר גילוי15 גלאי פסיבי חיצוני עד 17

280' יח מטר20אקטיבי למרחק . א. גלאי א18

250' יח מטר60ל "כנ19

300' יח מטר100ל "כנ20

450' יחלחצן מצוקה קווי מוגן21

150' יחארון פלדה ננעל עם רתק22

0 מערכת אינטרקום23

200' יחפנל אינטרקום חיצוני אנטי ונדאל24

600' יחשלוחה פנימית עם אפרכסת25

אזורית חבל מודיעין. מ-- מכרז פומבי- טופס הצעת מחיר 
מחירי הפיטים ישמשו כמחירון לכלל העבודות של העירייה

לרבות שירות ואחריות , או המערכת/או עבודה אחרת הנדרשת להפעלה מושלמת של האביזר ו/הפעלה וכל פעולה ו, התקנה, אספקה, הובלה:  מחירי הפריטים בטופס זה יכללו
, מחירי הפריטים בטבלה זו יהיו תקפים גם למקרים של  גניבות. או החלק/או האביזר ו/המערכת ו/אשר כולל קלקולים ותקלות עד לתיקון מושלם של הפריט,  שנים3- ל

.שבירות וונדליזם



200' יחספק כח כולל מפצל זרם ומצבר26

200' יח אנטי ונדלTVפנל חיצוני 27

600' יחשלוחה פנימית כולל מסך28

200' יחלחצן פתיחה29

200' יחלחצן יציאה  חיצוני30

200' יחלחיץ חרום31

200' יחמנעול חשמלי32

200' יחמחזיר שמן מאסיבי33

0תשתיות34

0מובילים35

5000א"מPVC 23"צינור 36

3000א"מ29ל "כנ37

2500א"מ25ל "כנ38

1000א"ממ" מ32ל "כנ39

2500א"ממ" מ22שרשורי מתכת 40

3500א"ממ" מ25שרשורי מתכת 41

3500א"מ50ע "יק42

3000א"מ10X20 גודל PVCתעלת 43

3000א"מ60X40 גודל PVCתעלת 44

2000א"ממ" ס40X60תעלת פח 45

1500א"ממ" ס120X60תעלת פח 46

4000א"מ.כולל אביזרים להתקנה ,  כבל מתיחה מפלדה47

0מוליכים וכבלים48

3000א"מ1.5*5 ועד 1.5*3כבל חשמל 49

1000נקודהCAT6Aנקודת תקשורת בכבל תקן 50

5000נקודה6005חיצוני בכבל פיקוד / נקודת חיווט פנימי51

0תשתית ובינוי, עבודות עפר52

53
 כולל החזרה לקדמות ופינוי 60 רוחב 100חפירה בעומק 

3500א"מפסולת

2500א"מכורכר,אספלט, תוספת פרוק והחזרת אריכי מדרכה54

5000א"מחפירת ידים55

20'יח,מ" ס80,  שוחת מעבר56

0שרות שנתי מעבר לתקופת האחריות57



58
כולל מערכות )שרות תחזוקה  ואחריות למערכות קיימות 

במהלך שלוש השנים –  (י הקבלן"שמסופקות ע
הראשונות להתקשרות

30שנה

0מ"כ לא כולל מע"סה59

17%0מ "מע60

0מ"כ כולל מע"סה61


