
ט יצרן"מק/דגם₪-כ מחיר ב"סה₪-מחיר יחידה בכמותיחידהתאור הפריט או העבודה'מס
הצעת /תוספות נדרשות

דגם חלופי
הערות

1

1.1

 NVRמערכת צפיה והקלטה דיגיטלית מסוג , אספקה והתקנת

  4M Pixelהקלטה רזולוציה  , H265+/H264,  מצלמות32לעד 

 דיסקים 3כולל תוכנת צפיה והקלטה בשרתים כולל  , לפחות 

במארז להתקנה  , SATA  לפחות מסוג 4Teraקשיחים בנפח  

התקנה , כולל ליווי והדרכה, כולל צפיה מרחוק וכול הנדרש , 19"

.בארון תקשורת על פי המפרט הטכני

30קומפלט

HIKVISION DS-

7732NI-I4 ע"או שוו  

טכני

 31הקלטה עד 

- ימים קלנדרים 

התקנה בחדר 

תקשורת ראשי

1.2

 בתצורת NVRאספקה והתקנה מערכת ניהול ווידאו רשתית 

CMS מסכים כולל מחשב עם 2 עם מטריצה וירטואלית לעד 

 .LED LCD HD 24" כולל מסך ,  מסכים2-כרטיס רשת התומך ב

10קומפלט
HIKVISION IVMS-

ע טכני"או שוו 4200
דלפק בקרה

1.3

א "אספקה חיווט והתקנת מצלמה צבע מתנייעת עם תאורת א

ברזולוציה ,   להתקנה חיצוניתP.T.Z  DOME IP D/N IRמסוג  

2MP  זום X36 ,  אפשרויות מיסוך פרטיות, כולל מערכת עקיבה ,

כולל השחלה וחיווט כבל , כולל זרוע, ממונעת להתקנה חיצונית 

.כולל רישונות כנדרש להפעלה מלאה, IP66תקן , (אופציה)פיקוד 

10יחידה

HIKVISION DS-

2DF8236I-AEL או 

ע טכני"שוו

החלטה על פי 

לקוח בשטח/היועץ

1.4

, צבע אנטי וונדל, אספקה והתקנת מצלמת צינור להתקנה חיצונית

 IP  ANTI,  א"תאורת א,  חשמליVF 2.8-12 mmעדשה : כולל

VANDAL IR, D/N 8M / 4K  Pixel CMOS, ,WDR, H265  ,

כולל הגבהות , כולל רישונות, IP66בתקן  , 12VDC / POEמתח 

.וכל  הנדרש להפעלה מלאה

420יחידה

HIKVISION DS-

2CD4A85FWD-

IZS ע טכני"או שוו

החלטה על פי 

לקוח בשטח/היועץ

1.5

, צבע אנטי וונדל, אספקה והתקנת מצלמת כיפה להתקנה חיצונית

 IP  ANTI,  א"תאורת א,  חשמליVF 2.8-12 mmעדשה : כולל

VANDAL IR, D/N ,8M / 4K  Pixel CMOS, ,WDR, H265  ,

כולל הגבהות , כולל רישונות, IP66בתקן  , 12VDC / POEמתח 

.וכל  הנדרש להפעלה מלאה

20יחידה

HIKVISION DS-

2CD4585FWD-

IZS ע טכני"או שוו

החלטה על פי 

לקוח בשטח/היועץ

כלולכלול1קומפלט.ס קיימת על הגדר"פירוק מערכת טמ1.6

1.7
 LCD FULL HD 4K 49" אספקה והתקנת מסך מקצועי בגודל 

 .HDMIכולל כבלי , כולל מתקן תלייה מתכונן
20LG. SAMSUNGיחידה

החלטה על פי 

לקוח בשטח/היועץ

1.8
 48אקטיבית וחשמל להתקנת ,תכנון והקמת תשתית פאסיבית 

מצלמות
10קומפלט

₪ 0

היחידה המשפטית- שער מנשה - ס "מערכת טמ

ס"מערכת טמ

1כ פרק "סה



יחידהתאור הפריט או העבודה'מס
כמות 

מעודכן
הערותט יצרן"מק/דגם₪-כ מחיר ב"סה₪-מחיר יחידה ב

2

כלולכלול1קומפלט. חודשים48- שירות ואחריות ל2.1

2.2
שירות ואחריות לשנה נוספת מעבר לתקופת השירות ואחריות 

הראשונה
10קומפלט

10קומפלטאספקת במת הרמה למשך כל הפרוייקט2.3

20קומפלט  .AS-MADEתיק תיעוד 2.4

₪ 0

₪ 0

המחיר הסופי יחושב בהתאם לספירה ומדידה בפועל

מ"המחיר אינו כולל מע

המחירים הינם בשקלים חדשים

ס"כ כללי טמ"סה

כללי

2כ פרק "סה


