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81.2.5.81 

לאספקת שרותי אחריות ותחזוקה   4/2011 מכרזוכן תיקונים ל – 5מס'  שאלות הבהרהמסמך 

 למערכות מנ"מ

 ובטחון במרכז לבריאות הנפש שער מנשה 

 

למציעים בכתב ויהוו  המפורסמים במסגרת מסמך זה על ידי המזמין, נמסריםתיקונים, הבהרות, שינויים ותוספות 

כשהיא חתומה בחתימתו, לאישור הודעה זו, יצרף למסמכי ההצעה  המציעמכי המכרז. חלק בלתי נפרד ממס

 קבלתה, הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

את ומתחייב לבצע  הכאמור  יראוהו  כמי שקיבל על עצמו את האמור בהודע הקבלן, אשר לא יצרף את ההודע

 , לפי בחירת המזמין.או שהצעתו תפסל ה כלשונההעבודות נשוא ההודע

, בצירופו למסמכי המכרז מאשר המציע כי קיבל וקרא גם את פרוטוקול כנס 5* מסמך זה הינו מסמך הבהרות מספר 

 .8ואת מסמך הבהרות מספר  51.1.81הספקים מיום 

 

 לתשומת לב הקבלנים: –כללי 

 

נפלו מס'  1מסמך שאלות הבהרה מס'  . בכתבי הכמויות מסמך ד' שפורסמו והופצו לאחר סיור הקבלנים ובמסגרת1

. חלק מהמס' הרשומים בקבצים אלה נרשמו לצורך בדיקת הנוסחאות ואין להתייחס אליהם בשום ואי דיוקים טעויות

 בטעות הופצו גרסאות לא עדכניות. פנים ואופן.

 2.5.81..81ך ומסומן בתארי. המציעים מתבקשים להגיש את הצעתם אך ורק על גבי קובץ מסמך ד' )המצ"ב( 2

 . הצעה שתוגש בקובץ אחר תיפסל!!!3

 

 כתב הכמויות. -להלן הסבר נוסף לאופן מילוי מסמך ד' . 4

 

 ליונות.יג 2א. בקובץ האקסל  

יש למלא את המחיר )בש"ח( עבור שנת שרות  8אחד  )הראשון( "הצעה לשרותי תחזוקה" בסעיף גיליון בב. 

 .ואחריות לכל המערכות הקיימות

יש למלא את המחיר )בש"ח( עבור שנת שרות  5ליון אחד  )הראשון( "הצעה לשרותי תחזוקה" בסעיף ג. בגי

. המחיר הוא הסה"כ היוצא לאחר ואחריות למערכות חדשות שיותקנו בהמשך על סמך מחירי המחירון

 המחיר ישוקלל לחמש שנים.אחוז ההנחה שנרשם לכל מחירי המחירון. 

אך ורק את אחוז ההנחה שניתן לכל  E117יש למלא בתא מס' חלקי חילוף" ד. בגיליון השני  "מחירון 

כמות או מחיר בטבלת המחירון. המחיר הסופי תאור, בשום מצב אין לשנות שום נוסח,  המחירים במחירון.

 .לחמש שנים 2שיסוכם בטבלה לאחר אחוז ההנחה שיירשם ישוקלל בגיליון אחד סעיף 
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)להבדיל  חלקי החילוףם במכרז בכל הקשור למחירון מובהר כי התחרות בין המציעי

מהתחזוקה( הינה תחרות על שיעור ההנחה שיינתן ממחירון תעריפי אמדן מקסימליים 

 שסיפק המזמין. כלומר: המציעים מתחרים על אחוזי ההנחה שיציעו.

 

 מסמך א'(:ל 8..8סעיף התנאי הבא לתנאי המכרז ) יודגשין זה, ילענ

מוחלט בין ההצעות, וועדת המכרזים תהא רשאית לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים  "במקרה של שוויון

 המוצעים, לפסול את הצעותיהם או את המכרז, הכול על פי שיקול דעתה".

 

כי במקרה של הצעות זהות, וועדת המכרזים רשאית לנהל תחרות נוספת בין  :תובהר משמעות סעיף זה

שתיבחר  הטובה ביותרם שוויוניים כמובן, וזאת עד לקבלת ההצעה המציעים שהצעותיהם זהות, בתנאי

 כזוכה.

 

 אחרי סיור הקבלנים שהוגשו שאלות הקבלנים 

 
 תשובה שאלה סעיף מס"ד

1  

האם קובץ האקסל המצורף והכולל 

מחירי ציוד ושרות הינו הקובץ אליו 

יחס כלומר לציין את % יצריך להת

 ,או שזו דוגמא  ההנחה שניתן לציוד

 .בלבד לאופן מילוי המכרז

 

 

 

הנושא את לקובץ אך ורק יש להתייחס 

 2.14....14תאריך 

2  

שנקבל פרטי נאמר בסיור הקבלנים 

של החברות שהקימו את  אנשי קשר

גדר הזעזועים ) סמארט סקיוריטי או 

לא ברור ( ושערי מגנומטר  –ג.מ. 

על מנת לקבל הצעות מחיר  )אפקון( 

הייחודיות לתחזוקה של המערכות 

נודה על קבלת פרטי אנשי  שלהם.

הקשר בחברות כדי שנוכל לפנות 

 .אליהם

סעיפים אלה בוטלו. ראו מסמך שאלות 

+ קובץ מסמך ד' מעודכן  1הבהרה מס' 

 המצ"ב למסמך זה.
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3  

, מדבר על   1.3.. –הסעיף הרלוונטי 

מערכות מנ"מ וביטחון )פריצה 

 ,טמ"ס ,אינטרקום , כריזה וכו'(

רק  מצוין  –ילו בטופס למילוי וא

 מערכות טמ"ס.

 

מערכות  1.3..הכוונה לרשום בסעיף 

מנ"מ וביטחון )פריצה ,טמ"ס 

 .,אינטרקום , כריזה וכו'(

4  

מאחר ויש עיכוב בקבלת מענה 

לשאלות הבהרה, אנו מבקשים 

לאפשר דחייה במועד ההגשה לשבוע 

 נוסף כדי שנוכל לתת מענה מיטבי 

המרכז הרפואי  לבקשת המציעים,

החליט להאריך את המועד האחרון 

להגשת שאלות הבהרה עד ליום 

; מועד האחרון 57:11בשעה  .72.1.5

 .51.1.5להגשת ההצעות עד ליום 

 .57:11בשעה 

 

 

מסמך זה, אני הח"מ__________________ מאשר בחתימתי, קבלת העתק 

י ו/או תיקון ו/או הבהרה ומצהיר כי מובן לי כי הנתונים הנכללים בו מהווים שינו

 לתנאי המכרז כחלק בלתי נפרד ממנו. 

 תאריך____________ חתימה ____________

 

*יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה.
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 14.05.2014 מסמך ד' -הצעה לשרותי תחזוקה מערכות בטחון ומנ"מ קיימות  -מרכז לבריאות הנפש שער מנשה 

 כמות יחידה תאור  מס"ד 
₪  מחיר יח'

 לא כולל מע"מ
₪ סה"כ מחיר 

 לא כולל מע"מ
 הערות

ביצוע שרות ותחזוקה למערכות בטחון   
           ומנ"מ

לכל שנת שירות בשקלים חדשים  מחיר  1
ואחריות על כל מערכות הביטחון והמנ"מ 

הקיימות במרכז הרפואי שער מנשה לפי 
תנאי המכרז ובכפוף למסמך ג' במכרז 

 החילוף הנדרשים המחיר כולל כל חלקי

     1 שנה
המחיר שיצויין 

 2 -ישוכלל ל 
 שנים

בשקלים חדשים מתוך מחירון חלקי מחיר  2
החילוף, לפרויקט או מערכת חדשה 

שתותקן ע"י המציע על בסיס כתב כמויות 
מתוך המחירון. המחיר יהיה לכל שנת 
שירות ואחריות מעבר לשנת האחריות 

 הכלולה במסגרת ההתקנה

     . שנה

המחיר שיצויין 
באחוזים יחושב 
בש"ח לפי סה"כ 

מחירון חלקי 
החילוף  וישוכלל 

 שנים 2 -ל 
סה"כ ביצוע שרות ותחזוקה למערכות   

 בטחון ומנ"מ
       ₪0   

  
     

           שרות ותחזוקה למערכות ייחודיות  

מחיר שנת שרות ואחריות כולל חלקי חילוף  3
מת המותקנת למערכת גדר זעזועים קיי

באגף המחלקה המשפטית. השרות יבוצע 
 ע"י חברת ג.מ. 

   מבוטל מבוטל 1 קומפ'

מחיר שנת שרות ואחריות כולל חלקי חילוף  4
לשער גילוי מתכות )מגנומטר( קיים תוצרת 

חברת אפקון בקרה ואוטומציה. השרות 
 יבוצע ע"י חברת אפקון בקרה ואוטומציה

   מבוטל מבוטל 2 קומפ'

   ₪0        "כ שרות ותחזוקה למערכות ייחודיותסה  

              
           סיכומים  

סה"כ ביצוע שרות ותחזוקה למערכות   
 בטחון ומנ"מ

       ₪0   

   ₪0        סה"כ שרות ותחזוקה למערכות ייחודיות  

   ₪300,464        סה"כ מחירון חלקי חילוף וציוד  

   ₪0        זוקהסה"כ שרותי תח  

 

 

 רשמה: ליאת גואטה, מרכזת לשכת מנהלת אדמיניסטרטיבית               
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 14.05.2014 מסמך ד' -מחירון ציוד וחלקי חילוף  -מרכז לבריאות הנפש שער מנשה 

 כמות יחידה תאור  מס"ד 
₪ מחיר יח' 

לא כולל 
 מע"מ 

₪ סה"כ מחיר 
 לא כולל מע"מ

 הערות

           פריצה מערכת גילוי  

הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג   
שנים האחרונות.  .מוכר, המשווק בישראל ב 

     המחירים כוללים אספקה והתקנה

  

  

  

אזורים  מתוצרת "פימא" או "ריסקו" או  8רכזת  1
שוו"ע מאושר כולל לוח מקשים תצוגה מוארת 

דית לעבודה בעברית, ספק כח ומטען,  אפשרות עתי
 ברשת תקשורת

   ..3,2 ..3,2 1 קומפ'

אזורים מתוצרת "פימא" או "ריסקו" או  11רכזת  2
שוו"ע מאושר כולל לוח מקשים תצוגה מוארת 

בעברית, ספק כח ומטען,  אפשרות עתידית לעבודה 
 ברשת תקשורת

   ..3,1 ..3,1 1 קומפ'

אזורים מתוצרת "פימא" או "ריסקו" או  24רכזת  2
ו"ע מאושר כולל לוח מקשים תצוגה מוארת שו

בעברית, ספק כח ומטען,  אפשרות עתידית לעבודה 
 ברשת תקשורת

   ..4,2 ..4,2 1 קומפ'

אזורים מתוצרת "פימא" או "ריסקו" או  32רכזת  3
שוו"ע מאושר כולל לוח מקשים תצוגה מוארת 

בעברית, ספק כח ומטען,  אפשרות עתידית לעבודה 
 ברשת תקשורת

   ..3,1 ..3,1 1 קומפ'

אזורים מתוצרת "פימא"  8עבור  1331מערכת תקן  4
או "ריסקו" או שוו"ע מאושר כולל לוח מקשים 

תצוגה מוארת בעברית, ספק כח ומטען,  אפשרות 
 עתידית לעבודה ברשת תקשורת

   ..8,. ..8,. 1 יח'

   ..1,4 ..1,4 1 קומפ' IPתוספת לרכזת עבור כרטיס לחיבור ברשת  .

לוח מקשים לרכזת גילוי כולל תצוגה מוארת כיתוב  1
 בעברית

   ..1 ..1 1 יח'

   .11 .11 1 יח' H.A 7מצבר נטען  1

   .32 .32 1 יח' צופר + נצנץ חיצוני מוגן 8

   ..1 ..1 1 יח' מספרי טלפון 4חייגן עד  9

   ..3,2 ..3,2 1 יח' משדר אלחוטי  9

   ..2 ..2 1 יח' מתג מגנטי בדלת  .1

   ..2 ..2 1 יח' גלאי אקוסטי ) שבר זכוכית( 11

   ..3 ..3 1 יח' ANTI-MASKגלאי  12

   .29 .29 1 יח' D.Hמתג דלת  13

   .19 .19 1 יח' גלאי א.א. פאסיבי 14

   .23 .23 1 יח' גלאי זעזועים )סנסור( .1

   ..1,2 ..1,2 1 יח' מ' .1טכנ' + אנטי מסק לטווח  2גלאי חיצוני  11

   .33 .33 1 יח' D.Hהגנת מזגן  11
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   .1,23 .1,23 1 קומפ' מטר .1גלאי א.א. אקטיבי דו קרן  18

כולל צנרת )מחיר עבור מטר רץ( להתקנה  ...1חווט  19
 פנימית

   23 23 1 מ"א

כולל צנרת )מחיר עבור מטר רץ( להתקנה  ...1חווט  .2
 חיצונית

   32 32 1 מ"א

   28 28 1 מ"א )מחיר עבור מטר רץ( להתקנה חיצונית NYYחווט  21

   ₪31,403        סה"כ מערכת גילוי פריצה  

             

           מערכת טלביזיה במעגל סגור )טמ"ס(  

הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג   
שנים האחרונות.  .מוכר, המשווק בישראל ב 

           המחירים כוללים אספקה והתקנה הפעלה והדרכה

להתקנה  Domeקבועה בתצורת   HD IPמצלמת  22
   ..3,8 ..3,8 1 יח' במפרט הטכני( 4.1פנימית )סעיף 

רזולוציה  Domeקבועה בתצורת   IPמצלמת  23
4CIF/D1  במפרט  4.2להתקנה פנימית )סעיף

 הטכני(

   ..3,2 ..3,2 1 יח'

להתקנה  Domeקבועה בתצורת   HD IPמת מצל 24
   ..4,9 ..4,9 1 יח' במפרט הטכני( 4.3חיצונית )סעיף 

להתקנה  Domeקבועה בתצורת  IPמצלמת  .2
   ..3,1 ..3,1 1 יח' במפרט הטכני( 4.4)סעיף  4CIFחיצונית ברזולוציית 

 ..4)סעיף  HDקבועה ברזולוציה  IP BOXמצלמה  21
   ..4,1 ..4,1 1 יח' במפרט הטכני(

רזולוציה  BOXקבועה בתצורת   IPמצלמת  21
4CIF/D1   3,2 ..3,2 1 יח' במפרט הטכני( 4.1)סעיף..   

אנטי   DOMEפנימית בזווד  IPמצלמת א"א  28
   ..3,8 ..3,8 1 יח' במפרט הטכני(  4.1ונדלית )סעיף 

 4.8פנימית )סעיף  PTZ HDמצלמה מתנייעת  29
   ...,12 ...,12 1 יח' במפרט הטכני(

פנימית)סעיף  IP  PTZ 4CIF/D1מצלמה מתנייעת  .3
   ..9,1 ..9,1 1 יח' במפרט הטכני( 4.9

 .4.1חיצונית )סעיף  PTZ HDמצלמה מתנייעת  31
   ...,18 ...,18 1 יח' במפרט הטכני(

חצונית )סעיף  IP  PTZ 4CIF/D1מצלמת מתנייעת  32
   ...,14 ...,14 1 יח' במפרט הטכני( 4.11

   ..1 ..1 1 יח' HDמ"מ חמצלמת  .. – .עדשת וריפוקל  33

   .42 .42 1 יח' D1מ"מ למצלמת  .. – .עדשת וריפוקל  33

   ..9 ..9 1 יח' IP66מיגון חיצוני למצלמה  34

   .18 .18 1 יח' זרוע למיגון מצלמה להתקנה חיצונית .3
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ודית חווט כבל תקשורת לרשת המצלמות הייע  31
CAT 5 לפחות 

   11 11 1 מ"א

)מחיר עבור מטר רץ( להתקנה חיצונית  RG59חווט  31
 או פנימית

   12 12 1 מ"א

)מחיר עבור מטר רץ( להתקנה חיצונית  RG11חווט  38
 או פנימית

   14 14 1 מ"א

צנרת מרירון או מריכף לתנאי חוץ )מחיר עבור מטר  39
 רץ(

   19 19 1 מ"א

   .18 .18 1 יח' ור מצלמה בודדת כמוגדר במפרטספק כח עב .4

   .48 .48 1 קומפ' מצלמות כמוגדר במפרט 8ספק כח מרכזי עבור  41

הקלטה מקומית   NVRמערכת הקלטה דיגיטלית  42
יום  14מצלמות ל  4מבוססת דיסק קשיח בלבד עבור 

לתמונה  K.4באיכות של  FPS ..12הקלטה ב 
4CIF  כולל מערכתVMD  

   ..1,1 ..1,1 1 פ'קומ

הקלטה מקומית  NVRמערכת הקלטה דיגיטלית  43
יום  14מצלמות ל  8מבוססת דיסק קשיח בלבד עבור 

לתמונה  K.4באיכות של  FPS ..12הקלטה ב 
4CIF  כולל מערכתVMD 

   ...,14 ...,14 1 קומפ'

הקלטה מקומית  NVRמערכת הקלטה דיגיטלית  44
 14מצלמות ל  11 מבוססת דיסק קשיח בלבד עבור

לתמונה  K.4באיכות של  FPS ..12יום הקלטה ב 
4CIF  כולל מערכתVMD 

   ...,22 ...,22 1 קומפ'

הקלטה מקומית  NVRמערכת הקלטה דיגיטלית  .4
 14מצלמות ל  32מבוססת דיסק קשיח בלבד עבור 

לתמונה  K.4באיכות של  FPS ..12יום הקלטה ב 
4CIF  כולל מערכתVMD 

   ..33,1 ..33,1 1 קומפ'

   ..1,1 ..1,1 1 קומפ' 22מסך צפיה איכותי למערכת הקלטה דיגיטלית " 41

   ..3,2 ..3,2 1 קומפ' 32מסך צפיה איכותי למערכת הקלטה דיגיטלית " 41

אספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת  48
 שתותקן

   כלול כלול 1 קומפ'

   165,217 ₪       )טמ"ס(סה"כ מערכת טלביזיה במעגל סגור   

              

           מערכת אינטרקום  

הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג   
שנים האחרונות.  .מוכר, המשווק בישראל ב 

           המחירים כוללים אספקה והתקנה הפעלה והדרכה

   ..9 ..9 1 קומפ' רכזת אינטרקום עבור שלוחה אחת  49

   ..1,2 ..1,2 1 קומפ'  שלוחות 3רכזת אינטרקום עד  ..

   ..1,1 ..1,1 1 יח  שלוחות .רכזת אינטרקום עד  1.

שלוחת אינטרקום המיועדת להתקנה חיצונית  2.
   .23 .23 1 יח' המותקנת בצמוד לדלת או כניסה מבוקרת 

מערכת אינטרקום טלביזיה ש/ל עבור שלוחה אחת  3.
   ..2,2 ..2,2 1 יח'  ית ושלוחה בדלת כולל עמדת שולחנ

   ..3,1 ..3,1 1 קומפ' כנ"ל אך בצבע 4.
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שלוחות  3מערכת אינטרקום טלביזיה ש/ל עבור  ..
   ..4,8 ..4,8 1 קומפ'  שלוחות בדלת  3 -כולל עמדה שולחנית ו 

   ..4,. ..4,. 1 קומפ' כנ"ל אך בצבע 1.

שלוחות  .מערכת אינטרקום טלביזיה ש/ל עבור  1.
   ...,1 ...,1 1 קומפ'  שלוחות בדלת  . -כולל עמדה שולחנית ו 

   ...,8 ...,8 1 קומפ' כנ"ל אך בצבע 8.

מתאם / ממסר ברכזת אינטרקום לצורך חיבור  9.
   .32 .32 1 קומפ' למנעול חשמלי / אלקטרומגנטי

( הנ"ל עבור 1., .., 3.תוספת מחיר לסעיפים ) .1
טלביזיה ש/ל המיועדת להתקנה  שלוחת אינטרקום

   ..1 ..1 1 קומפ'  חיצונית המותקנת בצמוד לדלת או כניסה מבוקרת

(הנ"ל עבור 8., 1., 4.תוספת מחיר לסעיפים ) 11
שלוחת אינטרקום טלביזיה צבע המיועדת להתקנה 
   ..9 ..9 1 קומפ'  חיצונית המותקנת בצמוד לדלת או כניסה מבוקרת

   כלול כלול 1 קומפ' כל מערכת אינטרקוםספקי כח עבור  11

אספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת  12
 שתותקן

   כלול כלול 1 קומפ'

   ₪36,655        סה"כ מערכת אינטרקום  

              

           מערכת בקרת כניסה  

הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג   
שנים האחרונות.  .ל ב מוכר, המשווק בישרא

           המחירים כוללים אספקה והתקנה הפעלה והדרכה

   ..1 ..1 1 קומפ' מקודד )לוח מקשים(  13

   ..1,2 ..1,2 1 קומפ' קורא משולב כרטיס מגנטי או קירבה + לוח מקשים  14

טביעות אצבע(  ...1קורא משולב טביעת אצבע  )עד  .1
 + לוח מקשים  

   ...,4 ...,4 1 יח'

   ..8 ..8 1 יח' ק"ג( ..1מנעול אלקטרו מגנטי ) 11

   .2. .2. 1 יח' מנעול חשמלי 11

   ..1 ..1 1 יח' לחצן פתיחה למנעול חשמלי / אלקטרומגנטי 18

   כלול כלול 1 קומפ' ספקי כח עבור מערכת בקרת כניסה 19

אספקת תיעוד וספר הדרכה בעברית לכל מערכת  .1
 שתותקן

   כלול כלול 1 ומפ'ק

   ₪7,870        סה"כ מערכת בקרת כניסה  

              

           מערכת כריזה  

הערה: כל הפריטים המוצעים יהיו מוצרי מותג   
שנים האחרונות.  .מוכר, המשווק בישראל ב 

           המחירים כוללים אספקה והתקנה הפעלה והדרכה
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איזורים  .וואט, בעל  .24מגבר מיקסר בהספק  11
כולל הגנת  24VDCושליטת עוצמהלכל אזור, כניסת 

 פיוז ,קצר , חום  ועומס
   ..3,2 ..3,2 1 קומפ'

לנ"ל לצורך השמעת מוזיקה  CDתוספת מכשיר  12
   .21 .21 1 קומפ' במידת הצורך

עמדת כריזה שולחנית כולל אפשרות מיתוג  13
יזה לאזור או כמה אזורים. יכולת כר . -דיגיטלית ל

 אזורים.
   ..8 ..8 1 קומפ'

ואט תחום  9הספק  2WAYמדגם  ..1רמקול קוטר " 14
אוהם  עם גריל מתכת דקורטיבי  8הרץ,  ....11-.11

 וואט 3,1,9כולל שנאי קו בעל סנפים של 
   .18 .18 1 יח'

   .32 .32 1 יח' רמקול כנ"ל אך מיועד להתקנה חיצונית .1

   9 9 1 מ"א מ"מ. 8..( יעשה כבל עובי Audioולים  )חיווט רמק 11

אינטגרציה מלאה כולל חיבורים, קופסאות  11
חיבורים, מהדקים, הפעלה, ניסוי וכל הדרוש 

להשלמת מערכת הכריזה ומוסיקה עם הציוד לעיל 
 כולל תרשימים וחוברת מתקן.

   ... ... 1 קומפ'

   ₪5,319        סה"כ מערכת כריזה  

              

           שעות עבודה ברג'י  

שעת עבודה ברגי עבור טכנאי שרות למשך כל  18
 תקופת האחריות לתמיכה טכנית

שעת 
 עבודה

1.. 18. 21,...   

   ₪27,000        סה"כ שעות עבודה ברג'י  

              
           סיכומים  

   ₪31,403        סה"כ מערכת גילוי פריצה  

   165,217 ₪       סה"כ מערכת טלביזיה במעגל סגור )טמ"ס(  

   ₪36,655        סה"כ מערכת אינטרקום  

   ₪7,870        סה"כ מערכת בקרת כניסה  

   ₪5,319        סה"כ מערכת כריזה  

   ₪27,000        סה"כ שעות עבודה ברג'י  

   300,464 ₪       סה"כ מחירון חלקי חילוף וציוד  

   ₪0  %.     סה"כ אחוז הנחה על כל המחירון  

   300,464 ₪       סה"כ מחירון חלקי חילוף וציוד  

 


