
הערותיצרןט"מקמתקיןכ לכמות"סהעלות פריטיחידהכמותכתב כמויות מערכות בטחון

1

1.1

כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות 

, בדיקה, חיבור, התקנה, זה כוללים אספקה

והפעלה של כל הציוד והאמצעים הדרושים 

להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק 

, השלמות תיעול, הפעלה, בדיקה, שילוט, כבילה

והחלק היחסי הנדרש בריכוזים למינהם ובבקרים 

. בדגש על קוראי הכרטיסים וגלאי הפריצה

העבודה תכלול חיבור והתממשקות למערכת 

.קיימת במידת הצורך

על הקבלן לוודא את התממשקות מערכת בקרת 

- הכניסה למערכת הקיימת של בית החולים 

Rosslare

1.2

אספקה התקנה חיבור והפעלה של ארונות חשמל 

 כולל ספקי כח הגנות IP 65לבקרים ייעודי בסטנדרט 

נעילה מכנית הגנת טמפר שילוט וכל האביזרים 

הדרושים להתקנה מלאה הארון יסופק כחל יחסי 

 50%מכמות הדלתות במיתקן לרבות יכולת גידול של 

.בשטח הארון ובבקרים עצמם

Rosllar של חברת ME-1015כדוגמת 

0 ₪קומפלט1

1.3

בדיקה והפעלה של ספק , חיבור, התקנה, אספקה

 להתקנה בארון הבקרים 7AHמטען וסוללת גיבוי  /כח

המערכת תאפשר אחזקת מערך המנעולים למשך של 

.  שעות לפחות6עד 

0 ₪קומפלט1

1.4

בדיקה והפעלה של יחידת , חיבור, התקנה, אספקה

 וולט להתקנה בארון 220התראה לנפילת מתח רשת 

בקרים

0 ₪קומפלט1

1.5
יפ 'צ\בדיקה וקידוד של כרטיס קרבה, אספקה

DS - K7Mכדוגמת 
0 ₪קומפלט1

1.6
חשמליות כולל / ביצוע התחברות לדלתות ממונעות 

תשתיות והחלק היחסי בבקר
0 ₪יחידה1

1.7

 2- אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל 

 דלתות מבוקרת הכולל תשתיות לריכוז בקרים  ראשי 

דלת חשמלית /או ידית בהלה/מנעול אלקטרו מכאני ו

לרבות ביצוע השחלות הכבילה לציר עליון של 

המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים 

של הדלת עד להפעלה מושלמת של הדלת העבודה 

תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות 

משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים וצנרת 

עד לנקודות הקצה  עלות הפריט תכלול את החלק 

טמפר , היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת

.המערכת וספק מתח מנוהל

ע" או שRosslare AC-215IPכדוגמת 

0 ₪יחידה40

דלתות רק כניסה בלבד 2

1.8

 2- אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל 

 דלתות מבוקרת הכולל תשתיות לריכוז בקרים  ראשי 

דלת חשמלית /או ידית בהלה/מנעול אלקטרו מכאני ו

לרבות ביצוע השחלות הכבילה לציר עליון של 

המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים 

של הדלת עד להפעלה מושלמת של הדלת העבודה 

תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות 

משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים וצנרת 

עד לנקודות הקצה  עלות הפריט תכלול את החלק 

היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת

ע" או שRosslare AC-225IP +MD - D02כדוגמת 

0 ₪יחידה40

דלתות כניסה ויציאה 2

1.9

 4- אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר ל 

 דלתות מבוקרת הכולל תשתיות לריכוז בקרים  ראשי 

דלת חשמלית /או ידית בהלה/מנעול אלקטרו מכאני ו

לרבות ביצוע השחלות הכבילה לציר עליון של 

המשקוף וביצוע חיבור והפעלה לכבילת האלמנטים 

של הדלת עד להפעלה מושלמת של הדלת העבודה 

תכלול ביצוע עבודות השלמה נדרשות בדלתות 

משקופים קירות קיימים לצורך הכנסת רכיבים וצנרת 

עד לנקודות הקצה  עלות הפריט תכלול את החלק 

היחסי בארון הבקרים של יצרן המערכת

ע" או שRosslare AC-825IPכדוגמת 

0 ₪יחידה30

 12 וניתן להגדיל עד 4מגיע עם 

X4כרטיסים 

1.10

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס 

 בעל נורית שולחני  ) PROXIMUTY(קירבה 

אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם 

לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים 

הדרושים לשם הפעלתו

ע" או שDR – 8000כדוגמת 

0 ₪יחידה1

 אנשים7000 אצבעות ל7000עד 

1.11

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס 

ביומטרי לתנאי חוץ כולל קורא קרבה קורא 

MIFER )PROXIMUTY (  בעל נורית אינדיקציה

להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים אנטי 

ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים הדרושים 

לשם הפעלתו

ע"  או שRosslare AY-B8650 כדוגמת 

0 ₪יחידה5

1.12

קורא אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של 

בעל נורית אינדיקציה  ) PROXIMUTY(  פנים

להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים אנטי 

ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים הדרושים 

 או Rosslare AY-B8550כדוגמת .  לשם הפעלתו

ע"ש

0 ₪יחידה2

-  הבהרה

י הקבלן הזוכה "כלל המערכות אשר יותקנו ע

נדרשים להתממשק למערכות הליבה קיימות 

.(ב"שו, פריצה, ס"טמ, בקרת כניסה)

שרת האחסון של בית החולים מבוסס על פתרון 

 HIKVISIONשל חברת 

כלל הכמויות הינן להמחשה בלבד ואין המזמין 

.מתחייב לביצוע כמויות אלו

ח ברזילי"ביה- מכרז מוביל - כתב כמויות 

בקר לדלתות

, קוראי  כרטיסים

קוראים 

'ביומטרים וכו

בקרת כניסה

ארון בקרים 

ואביזרים נלווים



1.13

 

קורא כרטיס  אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה 

קודן , טביעת אצבע, קורא ביומטרי כלל זיהוי פנים 

בעל נורית  ) PROXIMUTY( .וכרטיס קרבה

אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית ומותאם 

לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים 

הדרושים לשם הפעלתו

ע" או שRosslare AY-B9350כדוגמת 

0 ₪יחידה5

בדיקת,  אצבעות2עם  10,000  

בלוטוס וכרטיס, חיות

1.14

בדיקה והפעלה של לחצן , חיבור, התקנה, אספקה

EX-H22Nקרבה  

ע"  או שRosslare AYK-12Cכדוגמת 

0 ₪יחידה30

1.15
חיבור ובדיקה של לוח , הפעלה, התקנה, אספקה

AY-T6350  MIFARE.מקשים עם תאורה לתנאי חוץ

.ע" או שRosslare AYC-Q64Bכדוגמת 

0 ₪יחידה50

1.17

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס   

)PROXIMUTY (  בעל נורית אינדיקציה להתקנה

פנימית או חיצונית ומותאם לתנאים אנטי ונדליים כולל 

חיווטו לבקר וכל האביזרים הדרושים לשם הפעלתו

ע"  או שRosslare AY-6255כדוגמת  

0 ₪יחידה5

 AY-6255- כל סדרת  קוראים 

, קו-רב" קליפסו"תומכת בכרטיסי 

NFC+שוטרים וחיילים 

1.18

ספקה והתקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר 

 כולל tcp/ipלנטרול ודריכה של אזעקות עם תקשורת 

  וכל LCD TUCHSCREENמקשים ותצוגה 

האביזרים הדרושים להתקנתו

ע" או שRosslare AY - H63כדוגמת  

0 ₪יחידה3

1.19

\ אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס  

בעל נורית אינדיקציה  ) PROXIMUTY(. קרבה

ולהתקנה במעליות כלל ,להתקנה פנימית או חיצונית

כבילה ייועדית ומותאם , החיבור לבקר מעליות

לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל האביזרים 

: הדרושים לשם הפעלתו  יעודית הכלל

125Khz,13.56Mhz,mfiresmart.

ע" או שAY - K25Bכדוגמת 

0 ₪יחידה100

1.20

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה קורא כרטיס  

קודן , טביעת אצבע, קורא ביומטרי כלל זיהוי פנים 

בעל נורית  ) PROXIMUTY(. וכרטיס קרבה

ולהתקנה ,אינדיקציה להתקנה פנימית או חיצונית

כבילה ייועדית , במעליות כלל החיבור לבקר מעליות

ומותאם לתנאים אנטי ונדליים כולל חיווטו לבקר וכל 

: האביזרים הדרושים לשם הפעלתו  יעודית הכלל

125Khz,13.56Mhz,bluetooth,nfc.

ע" או שAY - K35כדוגמת 

0 ₪יחידה1

הקורא עובד בכל הפורמטים של 

WIEGANDכולל פורמט הפוך  ,

הקורא ,  OSDPתקשורת מוצפנת  

מצופה  , IK09הוא אנטי ונדאלי 

טווח , בחומר דוחה בקטריות

מתאים ,  מטר12קריאה עד 

.לכניסה לרכבים

1.21
ספקה והתקנה חיבור בדיקה והפעלה שלכרטיס 

maifare 1kקרבה 

TRP4S38A3000 Rosslareכדוגמת 

1.22
אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של עמדת 

קורא , בקר: קליטה וניפוק תגים מקומית הכוללת

וספק כח ) PROXIMUTY(קירבה 

0 ₪יחידה1

1.23

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

ELECTRO MAGNET להתקנה על דלתות 

המנעול יכלול  שני  ,KG 300בעוצמת סגירה של עד 

מגעני סף אינטגרלי במנעול ויהיה כדוגמת מנעול 

BRINKכולל את כל האביזרים , ע מאושר" או שו

.הדרושים לשם התקנתו

0 ₪קומפלט50

1.24

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

ELECTRO MAGNET להתקנה על דלתות 

המנעול יכלול  שני  ,KG 600בעוצמת סגירה של עד 

מגעני סף אינטגרלי במנעול ויהיה כדוגמת מנעול 

BRINKכולל את כל האביזרים , ע מאושר" או שו

.הדרושים לשם התקנתו

0 ₪קומפלט30

1.25

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של מחזיר 

  המותאם למידות הדלת HEAVY  DUTYדלת מסוג 

מתכת/עץ/ג דלתות זכוכית"להתקנה ע,

0 ₪יחידה5

1.26

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

  בעל צריכת normally open/closeחשמלי  מסוג 

כל , כולל דיודה במקביל, 200mA/dcזרם נמוך של 

נגדי + האביזרים הנלווים הדרושים להתקנה בדלתות 

. מתכת/זכוכית/חשמלי עץ

eff 118 כדוגמת profixדגם המנעול יהיה מסוג 

עלות הפריט תכלול את ביצוע פינוי המשקוף בדלתות 

.הקיימות

0 ₪קומפלט80

1.27

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של מנעול 

 בעל צריכת זרם  NORMAIIY OPENחשמלי מסוג 

 כולל דיודה במקביל כל 200MA/DCנמוך  של 

האביזרים הנלווים הדרושים להתקנת בדלתות  

 NEMEF1976מתכת המנעול יהי תוצרת  /זכוכית/עץ

 EFF138" עם זיכרון"נגדי חשמלי + ע מאושר "או ש

ע מאושר "או ש

עלות הפריט תכלול את ביצוע פינוי המשקוף בדלתות 

.הקיימות

0 ₪קומפלט10

1.28

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של מנעול 

 בעל צריכת זרם  NORMAIIY OPENחשמלי מסוג 

 כולל דיודה במקביל כל 200MA/DCנמוך  של 

האביזרים הנלווים הדרושים להתקנת בדלתות  

 NEMEF1976מתכת המנעול יהי תוצרת  /זכוכית/עץ

 או EFF27" עם זיכרון"נגדי חשמלי + ע מאושר "או ש

ע מאושר"ש

0 ₪קומפלט10

1.29

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

המנעול יכלול  שני ,אלקטרו מכאני להתקנה על דלת 

מגעני סף אינטגרלי במנעול ויהיה כדוגמת מנעול 

ABLOY E-160כולל את כל , ע מאושר" או שו

.האביזרים הדרושים לשם התקנתו

0 ₪קומפלט20

1.30

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

המנעול יכלול  שני ,אלקטרו מכאני להתקנה על דלת 

מגעני סף אינטגרלי במנעול ויהיה כדוגמת מנעול 

ABLOY E-163/360כולל את כל , ע מאושר" או שו

.האביזרים הדרושים לשם התקנתו

0 ₪קומפלט10

1.31

בדיקה והפעלה של מנעול , חיבור, התקנה, אספקה

המנעול יכלול  שני ,אלקטרו מכאני להתקנה על דלת 

מגעני סף אינטגרלי במנעול ויהיה כדוגמת מנעול 

ABLOY E-520כולל את כל , ע מאושר" או שו

.האביזרים הדרושים לשם התקנתו

0 ₪קומפלט10

1.32

בדיקה והפעלה של צופר , חיבור, התקנה, אספקה

וזמזם התראה מעל דלת מוגנת  מופעל כתוצאה 

או  )דלת מוטרדת(מהפעלה בלתי חוקית של הדלת 

אפשרות להשמעת הודעות (. מניסיון פריצה כולל נצנץ

.)קוליות מוקלטות

0 ₪יחידה30

1.33

בדיקה והפעלה של לחצן , חיבור, התקנה, אספקה

0 ₪יחידה150פתיחה  עבור יציאה חוקית

, קוראי  כרטיסים

קוראים 

'ביומטרים וכו

מנעולים אלקטרו 

מגנטים

מנעולים 

חשמליים

- מנעול אלקטרו 

מכאני

לחצני שבירה 

ופתיחה



1.34

בדיקה והפעלה של לחצן , חיבור, התקנה, אספקה

פתיחת דלת להתקנה בדלפק כולל חיבורו לבקר 

הלחצן ימומש גם בחומרה פיזית וגם בכתוב על גבי 

.מסך המערכת

0 ₪יחידה50

1.35

בדיקה והפעלה של מתג , חיבור, התקנה, אספקה

חירום לפתיחת דלת מוגן בקופסת שבירה כולל 

 TEMPER(התרעת ניפוץ או ניסיון ניטרול 

SWITCH(.

0 ₪יחידה100

1.36

אספקה והתקנת עין אלקטרונית אשר תותקן 

מעל משקוף דלת הכניסה בצידה המאובטח של

הדלת ויאפשר יציאה מהירה ללא לחיצה על

הגלאי יסופק עם זוויותעדשה. לחצן היציאה

בהתאמה וחיבורו למערכת בקרת הכניסה

והתממשקות מלאה לדלת החשמלית

0 ₪קומפלט20

₪ 0

2

2.1

כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות 

, בדיקה, חיבור, התקנה, זה כוללים אספקה

והפעלה של כל הציוד והאמצעים הדרושים 

להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק 

, השלמות תיעול, הפעלה, בדיקה, שילוט, כבילה

. והחלק היחסי הנדרש בריכוזים למינהם ובבקרים

העבודה תכלול חיבור והתממשקות למערכת 

החלק היחסי בחיבור וחיווט , קיימת במידת הצורך

.ברכזת הראשית ואספקת זורועות במקרה הצורך

2.2

 אזורים לחיבור בתקשורת 128רכזת פריצה בעלת 

tcp/ipב כולל כרטיס תקשורת לוח בקרה " לתוכנת שו

 שעות72-ספק כח סוללת גיבוי ל

0 ₪קומפלט1

2.3

 אזורים 32אספקה והתקנה של מערכת פריצה עבור 

 בין המרחיבים והרכזת TCPIPמבוססת תקשורת 

 תתי 8אפשרות ל .ב"כולל ממשק מלא למערכת שו

.מערכות 

0 ₪קומפלט1

2.4

 אזורים 64אספקה והתקנה של מערכת פריצה עבור 

 בין המרחיבים והרכזת TCPIPמבוססת תקשורת 

 תתי 8אפשרות ל .ב"כולל ממשק מלא למערכת שו

.מערכות 

0 ₪קומפלט1

2.5
לוח מקשים 

לנטרול האזעקה

אספקה והתקנה חיבור בדיקה והפעלה של בקר 

 כולל tcp/ipלנטרול ודריכה של אזעקות עם תקשורת 

  וכל ICD TUCHSCREENמקשים ותצוגה 

האביזרים הדרושים להתקנתו

0 ₪יחידה5

2.6

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של גלאי נפח 

 מעלות תקרתי כולל חיבורו לבקר האזעקות 90פסיבי 

אנטי מסק

0 ₪יחידה70

2.7

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של גלאי נפח 

 מעלות תקרתי כולל חיבורו לבקר 360פסיבי 

ע מאושר"האזעקות אנטי מסק כדוגמת רוקונט או ש

0 ₪יחידה50

2.8

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של גלאי 

זעזועים כולל החלק היחסי בבקר ובמערכת 

התקשורת

0 ₪יחידה20

2.9
אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של גלאי שבר 

זכוכית כולל החלק היחסי בבקר ובמערכת התקשורת
0 ₪יחידה150

2.10

אספקה התקנה חיבור בדיקה והפעלה של זוג גלאי 

צבע (קרן אקטבי כתובתי כדוגמת סורג אלקטרוני 

לקוח העלות תיכלול את עלות /י אדריכל"יקבע ע

חיבור היחידה לבקר לרבות עלות הכבילה והחלק 

)היחסי הנידרש בבקר

0 ₪יחידה5

צופר לאזעקה2.11

הצופר .  כולל טמפר סוויץ20Wהתקנת צופר חשמלי 

 ביעל צלילים 90DBיהיה  בעל יכולת צפירה  של 

משתנים להתקנה חיצונית כולל נצנץ המארז יהיה 

נרוסטה כולל החלק היחסי /בנוי ממתכת מגולבנת

בבקר ומערכת התקשורת

0 ₪יחידה30

₪ 0

3

3.1

כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות 

, בדיקה, חיבור, התקנה, זה כוללים אספקה

והפעלה של כל הציוד והאמצעים הדרושים 

להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק 

, השלמות תיעול, הפעלה, בדיקה, שילוט, כבילה

.  והחלק היחסי הנדרש בריכוזים למינהם ובבקרים

העבודה תכלול חיבור והתממשקות למערכת 

.קיימת במידת הצורך

3.2

בדיקה והפעלה של תוכנה , חיבור, התקנה, אספקה

הגדרת : ייעודית לבקרת כניסה ובקרת פריצה כולל 

הזנת שמות העובדים , בקרים, קוראים, נתוני הדלתות

הדרכה והרצה תוך אינטגרציה  וקוסטומיזציה , ונתונים

.י דרישות וצרכיי הלקוח"מלאה עפ
0 ₪קומפלט1

3.3
בדיקה והפעלה של מודול , חיבור, התקנה, אספקה

יציאה למערכת נוכחות כולל / ייצוא קבצי כניסה 

הדרכה והרצה

0 ₪קומפלט1

3.4

ביצוע אינטגרציה של מערכת בקרת הכניסה 

, והאזעקות עם מערכות שונות הקיימות באתר הלקוח

פ דרישות "מערכת גילוי אש ע, גילוי פריצה ' מע: כגון

.היועץ/צרכיי הלקוח

0 ₪קומפלט1

3.5
עמדת /)שרת(אספקת והתקנת מחשב בקרה מרכזי

עבודה
0 ₪קומפלט1

3.6
בדיקה והפעלה של והפעלה , חיבור, התקנה, אספקה

TCP/IPשל מתאם תקשורת 
0 ₪יחידה1

3.7
חיבור בקרים ואלמנטים ליחידות כתובת אשר יסופקו 

י קבלן גילוי אש"ע
0 ₪קומפלט1

₪ 0

4
, התקנה, כלל המערכות בפרק זה כוללים אספקה

עבודות ,  את כלל המחברים, הפעלה, בדיקה

תיקונים והחזרת , (במקרה הצורך)הבינוי 

אזור למצבו המקורי לרבות תיקוני טיח \השטח

.וצבע 

4.1
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

של מסגרת מודול יחיד להתקנה על הטיח

ע מאושר" או שDS-KD-ACW1כדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.2
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

של  מסגרת מודול זוגי להתקנה על הטיח

ע מאושר" או שDS-KD-ACW2כדוגמת 

0 ₪יחידה1

רכזות פריצה

גלאי פריצה

2כ לפרק "סה

תוכנות ייעודיות לבקרת כניסה ובקרת פריצה

3כ לפרק "סה

מערך אינטרקום

מודולים 

להתקנה על 

הטיח

מערכת פריצה

לחצני שבירה 

ופתיחה

1כ לפרק "סה



4.3
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

 מודולים להתקנה על הטיח3- של מסגרת ל 

ע מאושר" או שDS-KD-ACW3כדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.4
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

של מסגרת מודול יחיד להתקנה מתחת לטיח

ע מאושר" או שDS-KD-ACF1כדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.5
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

של מסגרת מודול זוגי להתקנה מתחת לטיח

ע מאושר" או שDS-KD-ACF2כדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.6
התקנה וכל עבודות הביוני לטובת התקנה , אספקה

 מודולים להתקנה מתחת לטיח3- שלמסגרת ל 

ע מאושר" או שDS-KD-ACF3כדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.7

 IPהפעלה ובדיקהאינטרקום , חיבור, התקנה, אספקה

אספקת האביזר כלל את . לחצן+ יחידת דלת מצלמה 

כלל האביזרים ואמצעים לטובת עבודה תקינה של 

.המוצר

ע מאושר"  או שDS-KD8003-IME1/HEכדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.8

הפעלה ובידקה מודול קודן , חיבור, התקנה, אספקה

לטובת הזנת סיסמא לפתיחת ,  למערכת אינטרקום

אספקת האביזר כלל את כלל האביזרים . הדלת

.ואמצעים לטובת עבודה תקינה של המוצר

ע מאושר" או שDS-KD-KPכדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.9

חיבור ובידקה של מודול , הפעלה, התקנה, אספקה

אספקת . 125MHZקורא קירבה לכרטיס בתדר 

האביזר כלל את כלל האביזרים ואמצעים לטובת 

.עבודה תקינה של המוצר

ע מאושר" או שDS-KD-Eכדוגמת 

0 ₪יחידה1

4.10

בדיקה והפעלה של מסך , חיבור, התקנה, אספקה

אספקת האביזר כלל . ''10וידאו לאינטרקום בגודל עד 

את כלל האביזרים ואמצעים לטובת עבודה תקינה של 

.המוצר

ע מאושר" או שDS-KH6320-TE1כדוגמת 

0 ₪יחידה1

סטנדים למסך4.11
''10תושבת שולחנית למסך עד 

ע מאושר" או שDS-KABH6320-Tכדוגמת 
0 ₪יחידה1

₪ 0

5

5.1

כל המערכות והאלמנטים הרשומים בכתב כמויות 

, בדיקה, חיבור, התקנה, זה כוללים אספקה

והפעלה של כל הציוד והאמצעים הדרושים 

להפעלה סופית של המערכות לרבות אך לא רק 

השלמות , הפעלה, בדיקה, שילוט, כבילה

זרועות במידה ויידרש והחלק היחסי הנדרש ,תיעול

העבודה תכלול חיבור .  בריכוזים למינהם ובבקרים

.והתממשקות למערכת קיימת במידת הצורך

5.2

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם ( מצלמות 256המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר  ) נוספים 50%אפשרות לגידול של 

 16חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת . מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים

 MPEG 25F/S ,4/2 4CIFתבצע דחיסה בפורמט  

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת 

ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל "השו

 VNDהמערכת תכלול . המצלמות המותקנות באתר

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

)STORAGE( י בית החולים אולם באחריות "יסופק ע

המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע 

תוכנת הניהול . המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט

צריכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר 

גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

IPומגה פיקסל )HYBRID(  וכן תתמשק למערכות

הקיימות בבית החולים

HIKVISION של DS-96256NI-I16דגם המוצר 

0 ₪קומפלט1

5.3

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם ( מצלמות 128המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר  ) נוספים 50%אפשרות לגידול של 

 16חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת . מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים

 MPEG 25F/S ,4/2 4CIFתבצע דחיסה בפורמט  

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת 

ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל "השו

 VNDהמערכת תכלול . המצלמות המותקנות באתר

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

)STORAGE( י בית החולים אולם באחריות "יסופק ע

המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע 

תוכנת הניהול . המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט

צריכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר 

גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

IPומגה פיקסל )HYBRID(  וכן תתמשק למערכות

הקיימות בבית החולים

1₪ 0

5.4

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם ( מצלמות 64המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר  ) נוספים 50%אפשרות לגידול של 

 16חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת . מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים

 MPEG 25F/S ,4/2 4CIFתבצע דחיסה בפורמט  

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת 

ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל "השו

 VNDהמערכת תכלול . המצלמות המותקנות באתר

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

)STORAGE( י בית החולים אולם באחריות "יסופק ע

המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע 

תוכנת הניהול . המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט

צריכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר 

גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

IPומגה פיקסל )HYBRID(  וכן תתמשק למערכות

הקיימות בבית החולים

1₪ 0

NVRמערכות 

4כ לפרק "סה

מודולים 

להתקנה על 

הטיח

מודולים 

להתקנה מתחת 

לטיח

אינטרקום 

ואביזרים נלווים

שרתי ניהול



5.5

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם ( מצלמות 32המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר  ) נוספים 50%אפשרות לגידול של 

 16חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת . מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים

 MPEG 25F/S ,4/2 4CIFתבצע דחיסה בפורמט  

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת 

ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל "השו

 VNDהמערכת תכלול . המצלמות המותקנות באתר

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

)STORAGE( י בית החולים אולם באחריות "יסופק ע

המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע 

תוכנת הניהול . המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט

צריכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר 

גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

IPומגה פיקסל )HYBRID(  וכן תתמשק למערכות

הקיימות בבית החולים

1₪ 0

5.6

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם ( מצלמות 16המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר  ) נוספים 50%אפשרות לגידול של 

 16חלוקת יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת . מצלמות לכל יחידת קצה לרבות דוחסים

 MPEG 25F/S ,4/2 4CIFתבצע דחיסה בפורמט  

לכל הערוצים בו זמנית המערכת תתמשק למערכת 

ב באופן מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל "השו

 VNDהמערכת תכלול . המצלמות המותקנות באתר

מובנה כולל יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

)STORAGE( י בית החולים אולם באחריות "יסופק ע

המציע ביצוע התממשקות מלאה וניהול המידע 

תוכנת הניהול . המאוחסן בהתאם לדרישות במפרט

צריכה לעבוד בגיבוי חם ולתמוך במידע המוקלט אשר 

גם הוא יאוחסן בגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

IPומגה פיקסל )HYBRID(  וכן תתמשק למערכות

הקיימות בבית החולים

1₪ 0

5.7

אספקה והתקנה של תוכנת ניהול ייעודית למערכת 

NVR  )בהתאם למפרט הטכני)תוכנה+ שרת .

עם אפשרות ( מצלמות 8המערכת תאפשר חיבור עד 

המערכת תאפשר חלוקת  ) נוספים 50%לגידול של 

 מצלמות לכל 16יחידות הקלטה לאזורים נפרדים של 

המערכת תבצע דחיסה . יחידת קצה לרבות דוחסים

 לכל הערוצים MPEG 25F/S ,4/2 4CIFבפורמט  

ב באופן "בו זמנית המערכת תתמשק למערכת השו

מלא ותאפשר שליטה מלאה על כלל המצלמות 

 מובנה כולל VNDהמערכת תכלול . המותקנות באתר

 )STORAGE(יכולת נעילה וזיהוי מערכך החיסון 

י בית החולים אולם באחריות המציע ביצוע "יסופק ע

התממשקות מלאה וניהול המידע המאוחסן בהתאם 

תוכנת הניהול צריכה לעבוד בגיבוי . לדרישות במפרט

חם ולתמוך במידע המוקלט אשר גם הוא יאוחסן 

 ומגה IPבגיבוי מלא המערכת תתמוך מצלמות 

וכן תתמשק למערכות הקיימות  )HYBRID(פיקסל

בבית החולים

1₪ 0

5.9
התקנה וחיבור של דיסק הרחבה נוסף , אספקה

6Tלמערכת 
10

קומפלט
₪ 0

5.10
התקנה וחיבור של דיסק הרחבה נוסף , אספקה

8Tלמערכת 
10

קומפלט
₪ 0

וידאו אנליטיקה5.11

עלות . VA. בדיקה והפעלה של , הגדרה, אספקה

הפריט תכלול את החלק היחסי בשרת ואת עלות 

.הרישיון לכל תקופת האחריות

10

קומפט

₪ 0

מתג תקשורת5.12

 התומך 10/100/1000 מבואות 48מתג מנוהל בעל 

בעל שני  ) 740wלפחות  (FULL POE- ו + POE-ב

המתגים בריכוז הקומה . ביתירות הדדית.   ספקי כח

יחוברו במערום ביניהם בכל אחד מריכוזי הקומות עם 

המערום יקושר בשני .  אחתIPניהול תחת כתובת 

יביקים '  כולל גBackbone-  למתגי ה10Gמבואות 

SFP+ ,דגם המתגים יהיה כדוגמאת . ביתירות הדדית

CISCO 9200

4

'יח

₪ 0

5.13

:1שרת חומרה רמה 

פ המפרט "מפרט השרת יהיה לכל הפחות ע

 @ CPU: Intel® CoreTM i3-8100k: הבא

3.60 GHz

RAM: 8G

Network: GbE network interface card

The Graphics Card & Memory: Intel ®

UHD Graphics 630+GT1030

 WINDOWSהעלות תכלול מערכת הפעלה 

10.

0 ₪קומפלט1

5.14

:2שרת חומרה רמה 

פ המפרט "מפרט השרת יהיה לכל הפחות ע

 @ CPU:Intel® CoreTM i7-8700k: הבא

3.70 GHz

RAM: 16G

Network: GbE network interface card

The Graphics Card & 

Memory:NVIDIA® GeForce GTX 2080

 WINDOWSהעלות תכלול מערכת הפעלה 

10.

0 ₪קומפלט1

5.15

 דלתות 8,  מצלמות12רישיון בסיסי הכלל בתוכו 

 בקרים32ו, מבוקרות

ע מאושר" או שHCP-Unified-Global/12כדוגמת 

0 ₪קומפלט1

0 ₪קומפלט1הטמעת מצלמה במערכת5.16

0 ₪קומפלטLPR1הטמעת ערוץ 5.17

0 ₪קומפלט1הטמעת למסך אינטרקום5.18

5.19
 של זיהוי OOSTO - Anyvisionרישיון תוכנת 

ביומוטרי
0 ₪מצלמה10

₪ 0

6

NVRמערכות 

5כ לפרק "סה

דיסק הרחבה

ס"מצלמות טמ

חומרת שרתים

רישיון והטמעות



, כלל האיבזרים בפרק זה כוללים אספקה

בדיקה וכלל האביזרים , הפעלה, התקנה

הנדרשים להפעלה תקינה של המוצר 

מתאמים לקיר , מתאמים לתקרות, לרבות

וכדומה

6.1

 4.0  צבעונית IP ס"אספקה והתקנת מצלמת טמ

megapixel פנימית להתקנה MINI DOOM כולל 

 בעל רגישות מיוחדת WDR 120DB,א.תאורה א

בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה , לתנאי חשיכה

)VIDEO MOTION DETECT(,כולל , אנטי ונדאלית

. כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

-varifocal 2.8עדשה אינטגרלית המערכת תיכלול 

. Anti smoke  מותאמת לתוואי השטח לרבות 12

כולל . H.264/MJPEG ודחיסה LUX 0.1רגישות 

 )DOM(כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום ,כיסוי 

ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו 

.בתיקרה אקוסטית או תיקרת גבס

DS-2CD2742FWD-I HIKVISIONכדוגמת 

0 ₪יחידה50

6.2

 8.0  צבעונית IP ס"אספקה והתקנת מצלמת טמ

megapixel פנימית להתקנה MINI DOOM כולל 

 בעל רגישות מיוחדת WDR 120DB,א.תאורה א

בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה , לתנאי חשיכה

)VIDEO MOTION DETECT(,כולל , אנטי ונדאלית

. כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

-varifocal 2.8עדשה אינטגרלית המערכת תיכלול 

. Anti smoke  מותאמת לתוואי השטח לרבות 12

כולל . H.264/MJPEG ודחיסה LUX 0.1רגישות 

 )DOM(כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום ,כיסוי 

ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו 

.בתיקרה אקוסטית או תיקרת גבס

DS - 2CD2142FWD - Iכדוגמת 

0 ₪יחידה5

6.3

 4.0  צבעונית IP ס"אספקה והתקנת מצלמת טמ

megapixel חיצונית להתקנה MINI DOOM כולל 

 בעל רגישות מיוחדת WDR 120DB,א.תאורה א

בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה , לתנאי חשיכה

)VIDEO MOTION DETECT(,כולל , אנטי ונדאלית

. כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

-varifocal 2.8עדשה אינטגרלית המערכת תיכלול 

. Anti smoke  מותאמת לתוואי השטח לרבות 12

כולל . H.264/MJPEG ודחיסה LUX 0.1רגישות 

 )DOM(כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום ,כיסוי 

ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו 

.בתיקרה אקוסטית או תיקרת גבס

DS-2CD2742FWD-I HIKVISIONכדוגמת 

0 ₪יחידה5

6.4

 4.0  צבעונית IP ס"אספקה והתקנת מצלמת טמ

megapixel פנימית להתקנה BULLET כולל 

 בעל רגישות מיוחדת WDR 120DB,א.תאורה א

בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה , לתנאי חשיכה

)VIDEO MOTION DETECT(,כולל , אנטי ונדאלית

. כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

 מותאמת varifocal 2.8עדשה  המערכת תיכלול 

 0.1רגישות . Anti smokeלתוואי השטח לרבות 

LUX ודחיסה H.264/MJPEG . כיסוי ,כולל כיסוי

ויכיל את כל  )DOM(יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום 

האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו בתיקרה 

.אקוסטית או תיקרת גבס

DS - 2CD2T42WD-I5כדוגמת 

0 ₪יחידה2

6.5

 4.0  צבעונית IP ס"אספקה והתקנת מצלמת טמ

megapixel חיצונית  להתקנהBullet כולל תאורה 

 בעל רגישות מיוחדת לתנאי WDR 120DB,א.א

 VIDEO(בעל התקן פנימי  לזיהוי תנועה , חשיכה

MOTION DETECT(,כולל כל , אנטי ונדאלית

. האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

-varifocal 2.8עדשה אינטגרלית המערכת תיכלול 

. Anti smoke  מותאמת לתוואי השטח לרבות 12

כולל . H.264/MJPEG ודחיסה LUX 0.1רגישות 

 )DOM(כיסוי יהיה כיסוי כיפה אופטי אטום ,כיסוי 

ויכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו 

.בתיקרה אקוסטית או תיקרת גבס

 DS-2CD2646G2-IZS(2.8-Cכדוגמת 

HIKVISION

0 ₪יחידה2

6.6

  צבעונית IPס "אספקה והתקנת מצלמת צינור טמ

8.0 megapixel בעלת רגישות חיצונית להתקנה 

חיצוני /בעל התקן פנימי , מיוחדת לתנאי חשיכה 

, ) VIDEO MOTION DETECT (לזיהוי תנועה 

. כולל כל האביזרים והעבודות הנדרשים להתקנתה 

המערכת תיכלול עדשה חשמלית אינטגרלית 

varifocal מותאמת לתוואי השטח לרבות Anti 

smoke .. בעלת תקן עמידות במיםIP67 ודחיסה 

H.265+/MJPEG . כיסוי יהיה כיסוי צינור ,כולל כיסוי

אופטי אטום ויכיל את כל האמצעים והאביזרים 

. הנדרשים להתקנתו על קיר לרבות קיר בטון

. המצלמה תכלול מערכת אנליטיקה מובנת

, מעקב אחר אובייקטים, כולל יכולות אנליטיקה

'זיהוי גופים דוממים וכו, ניתוחי אזורים

DS-2CD2686G2-IZS HIKVISIONכדוגמת 

0 ₪יחידה1

Bulletמצלמות 

DOMEמצלמות 



6.7
 PTZמצלמות 

ואביזרים

: בפורמט וידאו . PTZאספקה והתקנה של מצלמת 

H.264 )mpeg part 4( או /וH.265 ,  מעבר אוטומטי

, IR CUT FILTERכלל , לילה\בין מצב יום

,  עבור כל חלקי המצלמהIP66רמת עמידות .5.1.24

.' מ100 לפחות IR- מרחק הארה של פנסי ה 

יכיל את כל האמצעים והאביזרים הנדרשים להתקנתו 

.על קיר או תקרת בטון

ע" או שDS - 2DE7230IW - AEכדוגמת 

0 ₪יחידה1

6.8

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ30לטובת מצלמת תקשורת פנימית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

עלות ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף, למצלמה

 Bullet או Domeהפריט כללת התקנת מצלמה 

.לתנאי פנים

0 ₪קומפלט3

6.9

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ60לטובת מצלמת תקשורת פנימית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

עלות ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף, למצלמה

 Bullet או Domeהפריט כללת התקנת מצלמה 

.לתנאי פנים

0 ₪קומפלט3

6.10

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ90לטובת מצלמת תקשורת פנימית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

עלות ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף, למצלמה

 Bullet או Domeהפריט כללת התקנת מצלמה 

.לתנאי פנים

0 ₪קומפלט3

6.11

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ30לטובת מצלמת תקשורת חיצונית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

, הקדיחות הנדרשות, הצנרת הנדרשת, למצלמה

עלות הפריט כללת ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף

. לתנאי חוץBullet או Domeהתקנת מצלמה 

0 ₪קומפלט3

6.12

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ60לטובת מצלמת תקשורת חיצונית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

, הקדיחות הנדרשות, הצנרת הנדרשת, למצלמה

עלות הפריט כללת ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף

. לתנאי חוץBullet או Domeהתקנת מצלמה 

0 ₪קומפלט3

6.13

תקשורת ' בדיקה של נק, חייוט, התקנה, אספקה

.' מ90לטובת מצלמת תקשורת חיצונית עד 

, העלות הפריט תכלול החלק היחסי בפאנל הייצוג

מ " מ55 תקנית או בקופסה CIMA/ADAקופסת 

חיווט הקופסא , ג תעלת תקשורת"ט או ע"ט תה"עה

 מהקופסא עד CAT – 7מגשר ,המפורטת בסעיף 

, הקדיחות הנדרשות, הצנרת הנדרשת, למצלמה

עלות הפריט כללת ,הכבילה הנדרשת בהתאם לסעיף

. לתנאי חוץBullet או Domeהתקנת מצלמה 

0 ₪קומפלט3

0 ₪יחידה1תוספת עלות קדיחה בקיר בטון6.14

6.15

הכלל , PTZויסטיק לטובת שליטה על מצלמות 'ג

. PRE - SETכפתורי 

ע" או שDS - 1100KI:כדוגמת 

0 ₪יחידה1

₪ 0

7

7.1
הטמעה ובדיקה של  רישיון לעמדת קליינט , אפסקה

נוספת
0 ₪קומפלט1

7.1

ב כולל "תוספת הטמעת אביזר במערכת השו

כללל סעיפי האביזרים כוללים  (אינדיקציה והפעלה 

)הטמעה בשוב 

0 ₪אביזר10

₪ 0

8

8.1

ביצוע השלמת תשתיות צנרת לדלת מבוקרת או גלאי 

העברת , פינוי במשקוף, חריצה, לרבות ביצוע חציבה

עלות סעיף זה כללת החזרת . כנף דלת\צנרת בשקוף

סעיף זה יופעל רק באישור . המצב לקדמותו

מפקח ובתנאי שלא הוכנו תשתיות מראש \המזמין

כנדרש

0 ₪קומפלט10

8.2
 3קריאת שירות לצוות מתקינים לטובת התקנת עד 

.)מנעול\בקר\גלאי\קורא\מצלמה(אביזרים 
0 ₪קומפלט10

8.3
הפעלת הסעיף באישור המזמין - שעת עבודה לתכנת 

בלבד
0 ₪ע"ש50

8.4
הפעלת סעיף באישור המזמין - שעת עבודה לטכנאי 

בלבד
0 ₪ע"ש50

₪ 0

₪ 0

₪ 0

₪ 0

( חודשים36) שנים 3- כ עלות לתוספת אחריות מעבר ל "סה

למערך הקיים  ( חודשים12)אחריות ותחזוקה לשנה , כ עלות שירות"סה

לרבות חלפים

תקשורת ' נק

למצלמה

כללי

כ"סה

6כ לפרק "סה

7כ לפרק "סה

ב"מערכת השו

8כ לפרק "סה


