
   

 

 

 

 

       

 002/30/מכרז 
 

להקמת מערכת ניהול, 
תיזמון ומכירת כרטיסים 

 במתחם שרונה
 
 – IIIחלק א'
 

 נספח העלות –הצעה כספית 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 טופס ההצעה הכספית

 כללי 1

 ותתייחס לכל הסעיפים שמופיעים בפרק זה.הצעת המחיר תוגש בשקלים חדשים ללא מע"מ 

 את כל הדרוש לפעולת המערכתבהצעתו הספק מצהיר בעצם הגשת ההצעה כי כלל 

נדרש וכל פרט  כל ציוד התשתיות ובקרת הכניסה ,באופן תקין ומושלם שבתחום אחריותו

   .על פי הוראות מסמכי המכרז אחר

 .ם אופציונאלייםהצעת המחיר תתייחס בנפרד לכל אותם מרכיבים שה

 

 למרכז המבקרים עלויות הקמה 2

 תוכנה 2.1

 הערות מחיר בש"ח כמות נושא

משתמשים  8-רשיונות )ל

  לפחות(
   

    עבודה–הקמה 

    סה"כ הקמה

  

 )המחירים הם סופיים והם כוללים התקנה( חומרה 2.2

 הערות מחיר בש"ח כמות נושא

   1 שרת 

   2 עמדת מכירה )קיוסק(

בינוי להתקנת התאמות 

העמדות בקיר בנוי של 

 המבנה

פתיחת פתח בקיר בנוי,   2

התאמות בקיר לצורך 

ההתקנה, התקנת 

מסגרת עמידה בתנאי 

חוץ ככל שתדרש וכפי 

שתאושר ע"י האדריכל, 



   

 

 

 

 הערות מחיר בש"ח כמות נושא

החזרת מצב לקדומו של 

קיר המבנה העשוי 

בלוקי איטונג, טיח 

תיקון מינראלי צבעוני ו

כל פגיעה אחרת בחלקי 

המבנה, בתשתיות 

ובסביבתו אם תקרנה 

 במהלך ביצוע העבודות.  

סבסבת מרכז מבקרים 

ברקוד מובנה + מסך )מנגנון 

 כניסה(

1   

סבסבת יציאה למרכז 

 המבקרים

1   

אינטרקום ומצלמה לסבסבת 

 למרכז המבקרים

1   

שער נכים + קורא בר קוד 

 מנגנון כניסה ויציאה
1   

אינטרקום ומצלמה לשער 

 הנכים
1   

לכניסה עם למנהרה  סבסבת

מנגנון של מנית נכנסים 

וחסימת כניסה מעבר למספר 

)קישור לסבסבת  מסוים

 יציאה(

1    

מנהרה יציאה מהל סבסבת

עם מנגנון ברקוד מובנה 

למנית יוצאים וקישור 

 לסבסבת הכניסה

1     

    סה"כ הקמה

 

  



   

 

 

 

 עלויות רשיונות נוספים 3

המציע יפרט עלויות למשתמשים נוספים במקרה שהמזמין ירצה להגדיל את מספר 

 משתמשים(:למספר היא למשתמש אחד או הכספית )המציע יציין אם התוספת הרישיונות 

 הערות מחיר בש"ח כמות נושא

    עלות למשתמש נוסף

    

 

 עלויות נוספות )אופציונאליות( 4

 הערות מחיר בש"ח כמות נושא

    ממשק אוטומאטי להנה"ח

    קישור למערכת טלפוניה

    קישור לאתר אינטרנט נוסף 

     facebook-קישור ל

   1 מדפסת כרטיסים

  לסבסבתומצלמה  אינטרקום

 אופציונאלי -למנהרה 

1   

 

 מחירון לשעת עבודה לאנשי מקצוע לשינויים ושיפורים )שו"שים(   5

שאינה כלולה בתכולת העבודה הנדרשת במסמכי  לעבודה נוספתהמחירון המציע ימלא את 

  .המכרז

 

 לשעת עבודה מחיר מקצוע

  מנהל פרויקט 

מנתח מערכות/ארכיטקט 

 מערכת

 



   

 

 

 

 לשעת עבודה מחיר מקצוע

  מפתח

  בודק

  מדריך

 


