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 לכבוד:

_______ 

 

מסמך  - ברמת השרון להקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ 05/2018מכרז פומבי מס' הנדון: 

 4הבהרות מס' 

טבלה עדכנית, אשר תחליף את . להלן (מסמך ז', 1)חוברת  כתב הכמויותב 01.060 -ו 01.050היחידה של מק"טים  החברה מבקשת להודיע על שינוי במחירי .1
 :הטבלה המופיעה במסמך ז' שבמסמכי המכרז

 

 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

    0 0 הערה המערכת הקמת 01.000

01.010 

לימוד מצב קיים ותכנון מערכת לרבות  

תכנון ארכיטקטורת מוקד רואה בחברה 

)מרכז שליטה ובקרה, אשר בו יוצב מסך 

המקרין את כלל המצלמת שהותקנו(, קווי 

1 10,000 10,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

תקשורת באתרי החברה על תשתית בזק או 

 סלולארית או אלחוטית.

 לכלל המתקניםתוצר: סקר תיק אתר 

 -הכולל סקר תקשורת מלא. התיק יכלול

, BOM ,IP, חשמל, SLDמפה/שרטוט, 

שרטוטי תיבות החשמל והחיבורים 

 הקיימים.

01.020 

אספקה והתקנת תוכנת ניהול והקלטת 

 -בעלת רישיון לצפייה וניהול עד כוידיאו 

 75עם יכולת גידול עד  IPמצלמות   50

היצרנים  מצלמות כדוגמת

 ,PELCO ,AXIS, Panasonicהבאים:

HIKVISION  המערכת תהיה בתצורת

קליינט / סרבר עם יכולות אנליטיקה 

, אפשרות Failoverמובנות, תמיכה בשרתי 

שינוי רזולוציה בהקלטה בזמן זיהוי 

או  MacroScop LS Verתנועה, כדוגמת 

MILESTONE כולל ממשק ווה ערך או ש

   JPEG/bmp/pdfלמפה גראפית כדוגמת 

1 20,000 20,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

ע"ג  צלמותואתרי המ החברהלרבות מפת 

 .GISמפת 

01.030 

אספקה התקנה והפעלה של תוכנת ניהול 

 4מצלמות ב 64מטריצה וירטואלית עבור 

 25FPSבקצב של   FHDמסכים באיכות 

. ערוצים למסך 64לערוץ אחד מתוך 

המערכת תותקן על מחשבים ושרתים 

 שיסופקו על ידי החברה. 

1 15,000 15,000 

   

01.040 

-TVSדגם  QNAPמסוג שרת הקלטות 

871U-RP-i5-8G: Quad-core Intel® 

Core™ i5-4590S 3.0 GHz Processor 

\8GB DDR3 RAM ; 8x 3.5-inch 4TB 

SATA 6Gb/s. 

שנים באתר  3אחריות  rackmountתצורת 

 לקוח. 

1 30,000 30,000 

   

 Full HDגוף אספקה והתקנת מצלמת  01.050

2MP פורמט וידאו.  ,יום/לילה ,לתנאי חוץ
30 4,500 135,000    
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

Dual Streaming תקן. תואם H264/5ל. כול 

אפשרות להקלטה על  , עדשה וריפוקלית

. כולל עדשה 64Gבגודל  Micro SDוכרטיס 

במארז   )של יצרן המצלמות( מ"מ 11-40

נירוסטה לתנאי חוץ קשים כולל זרוע 

וקופסת מעבר בהתאמה להתקנה על עמוד 

-HIKVISION DSתאורה  מתוצרת 

2CD6626B/E-HIRA/IR5   ווה ערך.או ש 

01.060 

עבור מצלמת דום כיפה  01.050בסעיף כנ"ל 

 HIKVISIONבמארז נירוסטה מתוצרת 

DS-2CD6626DS-IZ  כולל זרוע וקופסת

תאמה להתקנה על עמוד תאורה מעבר בה

  ווה ערך.או ש

10 4,500 45,000 

   

01.070 

עבודות הגדרה, קונפיגורציה והתאמה של 

לרבות הגדרות  החברהמערכת לצרכי ה

תקשורת, עורקי תקשורת אלחוטיים 

וקוויים, תכנות, אנליטיקה, קונפיגורציה 

והתאמה וכל דרישה טכנית מעבר לנדרש 

 בכתב הכמויות.

1 30,000 30,000 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

01.080 

מדגם   Wave-IPלינק אלחוטי  מתוצרת 

WipAir Wave-IP 8000 בטופולוגית  או ש"ע

Point-to-Point  &Point-to-Multipoint 

מגה סימטרי כולל  50ברוחב פס של 

אנטנות בהתאמה וכל הנדרש עד הפעלה 

מלאה של היחידה באתר המצלמות בקצב 

למצלמה בהתאם לדרישת   25fpsשל 

המזמין ותכנון האלחוט שיבוצע ע"י הקבלן 

הזוכה בהתאם לרשימת האתרים  באיכות 

 4. העורק יכיל לפחות HDלטה צפייה והק

 יחידות: באתרי החברה.  

2 20,000 40,000 

   

01.090 

  POEפורטים  8תעשייתי מנוהל  מתג

  port 8לתנאים קשים מותקן על פס דין 

Industrial 1000TP + 4* 7/1000F SFP Full 

Managed Ethernet Switch (-40 to 75 

degree C, 2*DI, 2*DO, 12V-72VDC 

IN)IP30 ווה כדוגמת סימנס שניידר או ש

 ערך.

12 1,600 19,200 
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 כמות תיאור מקט
 ₪ חידהמחיר י

 )לא כולל מע"מ(

)לא ₪ סה"כ 

 כולל מע"מ(
 אחוז הנחה

סה"כ לאחר 

 הנחה

 ₪ 

 הערות

01.100 

אספקה והתקנה של ארון סעף פולי 

הכולל   60/80/25בגודל  IP-67קרבונט בתקן 

פתחי אוורור ומאוררים  משני צידי הלוח 

כולל וסת טמפרטורה תאורת לד טמפר 

לפתיחה עם דלת ננעלת כולל כל החיבורים 

הנדרשים תקשורת וחשמל עד הפעלה 

על הספק הזוכה לתכנן ולהעביר  .מלאה

מפרטי המערכת לרבות  החברהלרשות 

 ישראלי חשמל מאושר תקןמפרט ארון 

61439. 

10 3,500 35,000 

   

    379,200   סה"כ מחירון 

 

 יתר תנאי המכרז יוותרו ללא שינוי. .2

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .3

יתנת הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז והוראותיו גוברות על האמור מסמכי המכרז. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או תשובה לשאלות הנ .4
 במסמך זה יתקנו/יפרשו/יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 

 בכבוד רב,   אילנה ניצן, מנכ"לית          
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 בע"מ שרונים תשתיות מים וביוב       

 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום על ידי המציע מסמך זה על נספחיו מהווה

     


