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Multisystem10תוכנת שיתוף אתרי קצה 3
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40'יחשרת למטריצה וניהול קיר וידאו5
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משתמש/ קליינט
60'קומפ
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10'קומפב מרכזי"תוכנת קליינט לשו13
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10'יחL3מתג רשת מנוהל 15

80'קומפ להרחקת מקלדת ועכברkvm ערכת 16

80'קומפHDMIבאיכות ,  מסכים2 ל kvm ערכת 17

80'יח מטר20 באורך HDMIכבל 18

90'יח26"מסך משתמש 19

80' יח24/7    49"מסך לקיר וידיאו מקצועי  20

80'יחPOP UPהתקנה מקצועית של מסך עם זרוע 21

20'קומפ(8X8) מסכים 8בקר קיר וידיאו ל 22
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אזורית חבל מודיעין. מ-- מכרז פומבי- טופס הצעת מחיר 
מחירי הפיטים ישמשו כמחירון לכלל העבודות של העירייה

 3- לרבות שירות ואחריות ל, או המערכת/או עבודה אחרת הנדרשת להפעלה מושלמת של האביזר ו/הפעלה וכל פעולה ו, התקנה, אספקה, הובלה:  מחירי הפריטים בטופס זה יכללו
שבירות , 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, שנים

.וונדליזם
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10'קומפ לחצני מצוקה36

10'קומפ בקרת כניסה37
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0מצלמות48
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1300' יחVF + IK10  מגה עדשה 2 רזולוציה Bulletמצלמת  51

500' יח PTZמצלמה 52

200' יחג"מצמת יחצ53

200' יח ליטר ומשאבה להתזה5מיכל שטיפה 54

500' יחמצלמת לזיהוי ורישום מספרי רכב55

60'קומפמ"ג ומכ"מערכת ראש תצפית כולל יחצ56
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500'יחסורג הגנה קוצים84
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50' יח מגה200ל "כנ97

500' יח מגה בסיס500עורק מילימטרי 98

50'קומפ מגה1,000הרחבת רשיון ל 99

100
 או כבל כדוגמת TNCיחידת סנכרון עורקים כדוגמת  
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50'יח מגה10ל אך "כנ102

200'יח יחידות סים2 עם 4Gנתב סלולארי 103

104
 עם שרות SIM חודשים עבור 60דמי מנוי  לתקופה של 

סלולארי
200'קומפ

UPS0 יחידות גיבוי אל פסק 105

150' יח לתנאי חוץKVA1אל פסק 106

300' יחKVA 2ל "כנ107

30' יחKVA 5ל "כנ108

100'קומפמערכת טעינה מצברי ליתיום109

LPR0 מערכת 110

50'קומפ. בלבדHTSאו ,  תוצרת זמירLPRמערכת  111

200'יחLPRרשיון לערוץ עבור מצלמת 112

10'קומפב"ממשק למערכת השו113

200' יחLPRמצלצת 114



200' יחמארז אנטי ונדלי115

200' יחמ" ס180עמוד ומיגון למצלמה עד גובה 116

200' יח לולאות השראתיות וגלאי לולאה117

50'קומפמערכת פתיחת סולולרי118

200'קומפמחסום מהיר119

200'קומפיחידת רמזור120

600 מטרפסי האטה121

100'קומפHEAVY DUTYמחסום  זרוע כבד 122

50אתר,LPRאישור מהנדס תנועה למערכת ה123

50אתר, יועץ בטיחות לתכנון ולתקופת ההקמה124

50אתריועץ תנועה125

200א"ממערכת דוקרנים126

0תשתיות127

0מובילים128

5000א"מPVC 23"צינור 129

3000א"מ29ל "כנ130

2500א"מ25ל "כנ131

1000א"ממ" מ32ל "כנ132

1,0000א"ממ" מ22שרשורי מתכת 133

3500א"ממ" מ25שרשורי מתכת 134

4500א"מ50ע "יק135

3000א"מ10X20 גודל PVCתעלת 136

3000א"מ60X40 גודל PVCתעלת 137

2000א"ממ" ס40X60תעלת פח 138

1500א"ממ" ס120X60תעלת פח 139

4000א"מ.כולל אביזרים להתקנה ,  כבל מתיחה מפלדה140

0מוליכים וכבלים141

1,0000א"מ1.5*5 ועד 1.5*3כבל חשמל 142

5000נקודהCAT6Aנקודת תקשורת בכבל תקן 143

5000נקודה6005חיצוני בכבל פיקוד / נקודת חיווט פנימי144

1,5000א"מ: סיביםSINGLE MODE  6 סיב אופטי 145

1,5000א"מ סיבים12ל "כנ146

5000א"מ סיבים24ל "כנ147



0ארונות למרכזות מיגון וללוחות חשמל148

100'יח.מ" ס61ברוחב , צוקל לבסיס ארון149

70'יח.מ" ס80ברוחב , צוקל לבסיס ארון150

70'יח.מ" ס110ברוחב , צוקל לבסיס ארון151

0תשתית ובינוי, עבודות עפר152

2,5000א"מ60 רוחב 100חפירה בעומק 153

2500א"מ,תוספת פרוק והחזרת אריכי מדרכה154

2500א"מ.או מצע כורכר/תוספת פתיחת אספלט ו155

2500א"מתוספת חפירת ידים156

2,5000א"מתוספת תיקון והחזרה לקדמות157

100'יח,מ" ס80,  שוחת מעבר158

50'יחמ" ס120ל "כנ159

0תשתיות אופטיות160

100'קומפ סיבים6ארון המרה מאופטי לנחושת והפוך 161

50'קומפ סיבים12ל "כנ162

50'קומפ סיבים24ל "כנ163

200'יחU 15" /19,ארונית תקשורת 164

20'קומפ100 עומק 42Uד תקשורת "מס165

2,0000א"מ זוג לתנאי חוץ6כבל סיב אופטי 166

1,0000א"מ זוג12ל "כנ167

5000א"מ זוג24ל "כנ168

200'יחG-bicיחידת 169

0שרות שנתי מעבר לתקופת האחריות170

30'קומפשרות ואחריות למערכת קיימת171

172
כולל )שרות תחזוקה  ואחריות למערכות קיימות 

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

20שנה

0מ"כ לא כולל מע"סה173
17%0מ "מע174

0מ"כ כולל מע"סה175


