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הערותסיכוםמ"בצמוקד עירייה

אביזרים נילווים, IPמצלמות .א

המשווק בישראל בשנים , כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג מוכר: הערה
המחירים כוללים אספקה והתקנה כבילה וחיווט במחיר אביזר . האחרונות

הקצה הפעלה והדרכה ובהתאם לספעיפים הרלוונטים במפרט הטכני

, CRISP, OPGAL ,BOSCHהמצלמות שיוצעו יהיו מתוצרת   : הערה
AVIGILION , AXIS, SONY,  GRUNDIGע מאושר" או שוו

1
לילה כנדרש במסמכי המפרט כדוגמת \ראש תצפית משולב תרמי ומצלמת יום

CRISP VIDEOTEC-אופגל 
1111001005'יח

0001000001'יח.מ" מ150~26ל עבור עדשת זום רציף "תוספת לנ2

3
 35מ ועד " מ19לילה להתקנה  עם עדשה \מצלמה קבועה תרמית משולבת יום

מ לבחירת המזמין כדוגמת אופגל"מ
0000020002'יח

4
, Sony, Groundigכדוגמת ) ברזולוציית IPא חיצונית "מצלמה צינור א

Bosch, Panasonic, AXIS, Avigilon ) כנדרש במסמכי המכרז
0000600006'יח

5
, Sony, Groundig, Boschכדוגמת ) Full HD ברזולוציית IPמצלמה גוף 

Panasonic, AXIS)  מ" מ5-50כולל עדשה
44540240023'יח

6
 270א ל .הכולל פנס א (domeלא מצלמת ) PTZ יום לילה חיצונית IPמצלמה 

VIDEOTECמטר כדוגמת  
0001100002'יח

7
מ כמוגדר " מ5 - 50: תוספת לעדשה צמצם אוטומטי באורך מוקד משתנה

במפרט
0000000000'קומפ

8

  VERSO HI-POE IPMזיווד למצלמות קבועות מסוג גוף כדוגמת  
VIDEOTECע מיועד לתנאי חוץ אנטי וונדאלי ברמת " או שווIK10 , עשוי

, י תרמוסטט"מחמם ומאורר מבוקרים ע, פוליקרבונט או פיברגלס משוריין
מאורר )לחלוקת מתחים לאביזרי המיגון  (בתוך הזיווד) פנימי POEכרטיס 

 NEMA לפחות או IP66/IP67תקן ,  Sun Shroudסוכך שמש , (ומפשיר אדים
4X.

44440240022'יח

9
ע " או שוVIDEOTEC של GEKOכדוגמת פנסי (א.א)פנס אינפרא אדום 

 מטר60מאושר לטווח של עד 
0000600006'יח

10
ע " או שוVIDEOTEC של GEKOכדוגמת פנסי (א.א)פנס אינפרא אדום 

 מטר200מאושר לטווח של עד 
44540240023'יח

11
 400מ המסוגלת לזהות ולעקוב אחר מטרה אנושית בטווח של עד "מערכת מכ

ולעקוב אחר מטרה , -30°- ל 30°+בטווח זוויות אזימוט בין ,  מהחיישן' מ
  כמפורט במפרט הטכני45°מהחיישן בזווית של '  מ500אנושית בטווח של עד 

1111001005'יח

0000000000'קומפהעתקת מערכת ראש תצפית למיקום החדש12

אביזרים נילווים, IPכ מצלמות "סה.א

מערכת הקלטה.ב

13

כולל תוכנת  ערוצים 40ל   (DELL, HPשרת מותג כדוגמת )שרת הקלטה 
כל הממשקים וכל הנדרש במפרט , כולל הרישיונות, ניהול הוידאו כמפורט

 יום לפחות לכל 21הכולל נפח אחסון וידאו של VMS NVRהטכני למערכות 
המצלמות כולל הפעלת מערכת הכריזה

0000000101'יח

14

, רשיון,כולל תוכנה- כולל  -  מגה פיקסל IP מצלמות 16 עבור NVRמערכת  
STORAGE30- מצלמות ל16נפח האחסון יותאם להקלטת ,   להקלטה 

יסופק הדגם המעודכן .  לפחות20FPS ב FHD ברזולוציה Raid5יממות  
כולל רשיונות צד . על המציע להגיש חישוב נפח אחסון. לתקופת הגשת ההצעה

ע " או שווHIKVISION של DS-9632NI-I8שלישי נדרשים כולל כדוגמת  
מאושר

0000000000קומפלט

15
יכולות אנליטיקה למצלמות יום לילה קבועות וממונעות , מערכת ניתוח וידאו

מ"עבור ערוץ גילוי ללא הגבלת חוקים כולל שילוב וממשק למערכת המכ
0002000002'יח

16
יכולות אנליטיקה למצלמות תרמיות קבועות עבור ערוץ , מערכת ניתוח וידאו

מ"גילוי ללא הגבלת חוקים  כולל שילוב וממשק למערכת המכ
0000020002'יח

17

יכולות אנליטיקה למערכת מצלמות משולבות תרמיות , מערכת ניתוח וידאו
ומצלמת יום לילה עבור ערוץ גילוי משולב ללא הגבלת חוקים לראשי התצפית 

לגילוי  (בראש תצפית משולב) הערוצים כלול במחיר 2המשולבים הגילוי ל 
מ "ואו גילוי רצוף בזמן תנועה כולל שילוב וממשק למערכת המכ" פריסט"ב

.כפי המפורט

' יח
קומפלט

1111001005

18
צפייה ,  עמדת צפייה לניהולVMS- NVRאספקה והתקנה של רישיון 

.כולל מטריצה וירטואלית,  מסכים4במצלמות ובהקלטות עד 
0000000303'יח

19
 צגי 3שחזור מידע הכוללת , צפיה, ס עבור שליטה"תחנת עבודה למערכת הטמ

"24 FULL HD LED עבור התחנה וכל הנדרש לחיבור והפעלה כולל הרשת   
(GUI)וכן רישיונות כנדרש בהתאם למפרט הטכני 

0000000101'יח

20

 30עד )שרת מערכת ניתוח וידאו יכולות שיחזור ואחזור למערכות האנליטיקה 
, מחשבים, שרתים, כולל  כל מערכות, מ"כולל משק למערכת מכ (ערוצים

ד זה על הקבלן לשכלל את "כולל כל הנדרש למס" 19ד "ספקים יותקנו במס
ד"מחירו בהתאם לכל הציוד שיותקן בו כולל המס

0000000101'יח

21

 2-3 הכוללת IPי הקבלן מערכת "מערכת כריזה קומפלט ל לתכנון ולחישוב ע
ג " עIP בתקשורת W 60 ל 45ג כל עמוד שופרים לתנאי חוץ הספק "שופרים ע

כל עמוד בנפרד  כולל : התקשורת האלחוטית כולל יכולת הפעלת אזורים 
, מגברים, חווטים, יכולת הפעלה כללית של כל האזורים המחיר יכלול שופרים

 קונזולת כריזה ושליטה והפעלה 1מערבלים ו , מחברים, מתאמים, מפצלים
VMSב ה "ג תוכנת השו"מלאה כולל תתצוגה גראפית דרך וע

1111011006קומפלט

כ מערכת הקלטה"סה.ב

מערכת ניהול הביטחון- שליטה ובקרה .ג
 כחלק ממערך קיר מסכים כמפורט במפרט הטכני Full HD 55"מסך 22

 וכל הנדרש להתקנה popupהמחיר כולל כל החיווט הנדרש זרוע 
.והפעלה מלאה

0000000404'יח

פריסת מערך מיגון טכנולוגי , התקנה הפעלה  ותחזוקה של מוקד שליטה ובקרה, לאספקה- ' מסמך ג- ת מעלה אדומים "א
ומצלמות ביטחון היקפי בתחומי אזור התעשיה מעלה אדומים

כבילה , חיווטים כולל סיבים אופטיים, חדשנות, סכמות, שרטוטים, הכנת ספרות, הוצאת היתרים מכל גוף או רשות ככל שיידרש, תיאום מול כל הגופים הנדרשים, שירות ואחריות לשלוש שנים, הכנסה לשירות, הרצה, הפעלה, התקנה, אספקה, הובלה, יבוא, תיכנון סופי: י הקבלן את"למען הסר ספק כל הסעיפים ללא יוצא מן הכלל יכללו במחיר היחידה המוגש פה ע
מנופים לכל סוגיהן בהתאם לכל הנדרש לפי התכנון המאושר כתב הכמויות ותנאי השטח וכל זאת ללא , סולמות, רמפות, עגלות, ציוד כגון מחפרון, עובדים מומחים, כל כלי העבודה, תומכים מאושרי קונסקטורקטור, קונזולות, זרועות',  וכוODTRבדיקות - מתאמים-מחברים- השמטה-כולל לסיבים האופטים הלחמה, מרחיקים, מפצלים, מתאמים, מחברים, מלאה

תוספת מחיר מעבר למחיר הנדרש על ידכם בכתב הכמויות



 6 כניסות 8בקר קיר וידאו לניהול קיר המסכים כמפורט במפרט הטכני 23
מחברים וכל , מתאמים, מרחיקים, מפצלים, יציאות כולל חיווט ייעודי

.הנדרש להתקנה והפעלה מלאה
0000000101'קומפ

0000000101'קומפ לצורך ניהול ושליטה  על קיר המסכים10"מסך מגע 24
0000000101'קומפמחשב שרת ראשי עבור רשת מערכת הבטחון25

 לצורך הפעלת רשת ניהול ביטחון כך ל עבור שרת גיבוי נוסף"תוספת לנ26
שרתי רשת בטחון המחוברים בינהם  (2)שתיווצר מערכת גיבוי של שני 

 כולל מתג העברה  אוטומטי בן המחשבים HOT STAND BYבשיטת 
נתבים ומתגים וחיווט סלילתו  , W.Dכולל  תוכנת הרשת וכן מערכת 

והתקנתו בין השרתים לתחנות העבודה בחדר הציוד המרכזי
0000000101'קומפ

תוכנת )שליטה והפעלה מרכזית של מערכות בטחון - ב "תוכנת שו27
, כולל אפשרות להפעלת תרחישים ואפליקציות על בסיס מפות (ב"השו

וגילוי פריצה כולל , בקרת כניסה, ס"שילוב מערכות הטמ, ת"תאצו
בניית אינטגרציה והפעלת אפליקציות בהתאם לנדרש ועד לסיום 

מושלם הכל כפי שמפורט במפרט הטכני

0000000101'יח

כולל , ת"תאצו, הקמת והפעלת תרחישים ואפליקציות על בסיס מפות28
גילוי פריצה ובקרת כניסה , ס"שילוב והקפצת מצלמות ממערכת הטמ

0000000101'קומפי הגדרות המזמין והמפורט במפרט הטכני"עפ

  עבור כל תחנה Full HD 24" צגי 3תחנת עבודה לרשת בטחון הכוללת 29
0000000101'קומפוכל הנדרש לחיבור והפעלה עם הרשת וכן רשיונות כנדרש

  עבור כל תחנה Full HD 27"תחנת עבודה לרשת בטחון הכוללת  צג 30
0000000101'קומפוכל הנדרש לחיבור והפעלה עם הרשת וכן רשיונות כנדרש

כולל מחברים ומתאמים - מתג תקשורת מנוהל לארון תקשורת מרכזי 31
 מתג ראשי L 3וכול הנדרש לתפעול מושלם של מתג ריכוז אופטי  

. יביק אופטי' מבואות ג4 ו 10/100/1000 מבואות נחושת 48הכולל 
 ו MULTICASTINGהמתג  יהיה מנוהל  מלא ותומך בניהול מלא של 

IGMP כולל POE.

0000000101'קומפ

 ו  POE, מתג רשת מנוהל המיועד להתקנה בשטח כולל כניסות אופטיות32
0000000022'יח פורטים כמוגדר במפרט8

מערכת ניהול הביטחון- כ שליטה ובקרה "סה.ג

מערכת הגנת סייבר לרשת הביטחון.ד

33
, מצלמות, מערכת אבטחת סייבר ביטחוני כנדרש על כלל אביזרי הביטחון

'מחשבים וכו, ים'סוויצ
0000000101קומפלט

כ מערכת הגנת סייבר לרשת הביטחון"סה.ד

תקשורת אלחוטית, אל פסק, ארונות תקשורת.ה
המותקן ב בצמוד לעמוד או רון תקשורת חיצוני אספקת והתקנת א34

לצורך התקנת הציוד המקומי הנמצא באתר , בתוך מבנה או מחוצה לו
מתגי , אל פסק מקומי, את כל הנדרש כדוגמת ספקי כחהמחיר כולל 

כולל חלוקת מתחים למצלמות . ב"ממירים אופטיים וכיו, תקשורת
מנעול עם מפתח לא , ספקי כוח למצלמות, הולכה על כבלי תקשורת

.ב"מפסק מגנטי להתראה וכיו, מאווררים ומסננים, סטנדרטי

1111111007'קומפ

י הנדרש בהתאם " עומק עפ44Uארון תקשורת ראשי למערכת בגובה 35
פס שקעי הזנה עם ,  מאוררים4ללעומק שרתי המערכות שיסופקו כולל 

מדף, ת"הגנת מאמ

0000000101'קומפ

מערכת אל פסק לאתר מקומי המותקן בתוך ארון הציוד מינימום 36
1KVA

1111111007'קומפ

ד ציוד המותקן בתוך ארון הציוד המרכזי במוקד "מערכת אל פסק למס37
10KVA

0000000101'קומפ

.עורק תקשורת אלחוטי בטכנולוגיית גלים מילימטריים38
.200mbרוחב הפס מינימלי של העורק לא ירד מ  

.מ" ק5האנטנות יותאמו לטווח תקשורת של לא פחות מ 
.המחיר יכלול מערכת סינכרון מלאה על כלל העורקים

מחיר העורק האלחוטי יכלול את התשלום למשרד התקשורת לכל אורך 
 חודשים ולכל אורך התקופה בה קיים הסכם 36הפרויקט לתקופה של 

. שרות ותחזוקה בין המזמין לספק

21121111010'יח

תקשורת אלחוטית, אל פסק, כ ארונות תקשורת"סה.ה

שונות.ו
0000000000א"מלהתקנה פנימית (מחיר עבור מטר רץ) כולל צנרת 6005חווט 39
0000000000א"מלהתקנה חיצונית (מחיר עבור מטר רץ) כולל צנרת 6005חווט 40
00000001000100א"מלהתקנה פנימית (מחיר עבור מטר רץ) CAT 7חווט כבל תקשורת  41
1005050505005010000900א"מלהתקנה חיצונית (מחיר עבור מטר רץ) CAT 7חווט כבל תקשורת  42
0000000000א"מלהתקנה חיצונית (מחיר עבור מטר רץ) NYYחווט כבל 43
050005000000550א"מ(מחיר עבור מטר רץ)מ " מ23צנרת מרירון או מריכף לתנאי חוץ 44
000000050050א"מ(מחיר עבור מטר רץ)מ " מ23צנרת מרירון או מריכף לתנאי פנים 45
0000000000א"ממ" ס60x40תעלת פח 46
0000000000'קומפבלוקים (רגיל)ביצוע מעבר עבור תשתית תקשורת או חיווט בקיר 47
0000000000'קומפביצוע מעבר עבור תשתית תקשורת או חיווט בקיר בטון48
0000000000א"מכורכר/ חול / ביצוע חפירה באדמה 49
000050000050א"מבין שני עמודים (ברזל)כבל מתיחה 50
כולל כל , להתקנה על מבנה או גדר,  מטר4גובה עד , עמוד ברזל קונזולה51

החיזוקים הנדרשים
0100200104'קומפ

להתקנה בצמוד לקו ,  מטר8 - 6גובה עד , עמוד עמוד להתקנת מצלמות52
כולל כל יסוד בטון ואישור קונסטרוקטור, גדר

0101011004'קומפ

להתקנה בצמוד ,  מטר12 -10גובה עד , עמוד עמוד להתקנת מצלמות53
כולל כל יסוד בטון ואישור קונסטרוקטור, לקו גדר

1010000002'קומפ

כ שונות"סה.ו

י'שעות עבודה ברג+ אחריות שרות ותחזוקה .ז
שעת עבודה ברגי עבור טכנאי שרות למשך כל תקופת האחריות לתמיכה 54

טכנית
שעת 
עבודה

0000000000
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  עבודה חומרים ציוד ואבזרים לתיקון  תקלות  כולל חלקי חילוף

בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת כולל עבודה חומרים ציוד ואבזרים 
לתיקון  תקלות  בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת

0000000000שנה

 מעלות 5%המחיר הוא 
וכל ציוד , יחידות הקצה

, תקשורת, המיחשוב
לא כולל )תוכנה בלבד 

, עמודים, כבילה מכל סוג
, הטמעה, סעיפי הדרכה

'תיעוד וכד
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עבור מערכת הגנת סייבר לרשת הביטחון כולל עבודה חומרים ציוד 

ואבזרים לתיקון  תקלות  בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת
ל"כנ0000000000שנה
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(לאחר הנחה)סיכום הצעת המחיר 

סופי. א

סופי. ב

סופי. ג

סופי. ד

סופי. ה

סופי. ו

סופי. ז

'  יא-' א
סופי

_________________חותמת המציע + חתימת מ"המחירים אינם כוללים מע

הרכישה  ככל שידרש תבוצע באמצעות הזמנת עבודה 
י מורשה חתימה"חתומה ע

 3כוללים  (התקנת מערכות חדשות, לאספקה)המחירים 
שנות שרות אחריות ותחזוקה כולל חלקי חילוף

כל הפרקים הינם אופציונאליים למזמין

 שנים 3התקנה ומתן שירותי אחריות ותחזוקה למשך , כ הצעת מחיר לאספקה"סה
מ"מ וביטחון לאחר הנחה לא כולל מע"מנ

מערכת ניהול הביטחון- כ שליטה ובקרה "סה

כ מערכת הגנת סייבר לרשת הביטחון"סה

תקשורת אלחוטית, אל פסק, כ ארונות תקשורת"סה

אביזרים נילווים, IPכ מצלמות "סה

כ מערכת הקלטה"סה

כ שונות"סה
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