
כמותתאור הפריטסידורי
מחיר יחידה כולל 

התקנה ב- ₪

מחיר תמיכה ושירות 
24X7 ל-24 חודשים 

כולל עדכוני תוכנה 

ליחידה ב- ₪

סה"כ מחיר ליחידה 
כולל התקנה,תמיכה, 

שירות 24X7  ועדכוני 

תוכנה ב- ₪

סה"כ עלות לפי כמות ב- ₪

מחיר הרחבת 

אחריות ושירות 

7X24 ועדכוני 

תוכנה ליחידה לתקופה 
של 12 חודשים (מהשנה 

השלישית עד השנה 

השביעית) ב- ₪

הערות

11

21

31

41

51

61

71

81
כולל מערכת ניהול ו 5 

OTP טוקנים

920

המשך בדף הבא:

1

מערכת לסינון דואר -       

Mail-Relay

הפריט

שרת Firewall - ראשי

שרת Firewall - גיבוי

IPS מערכת ניטור

 Content Checker מערכת 

URL Filter &

מערכת ניהול ובקרה + דוחות

OTP מערכת 

כתב כמויות ומחירים

חתימה וחותמת המציעתאריך

OTP התקן

Proxy מערכת



כמותתאור הפריטסידורי
מחיר יחידה כולל 

התקנה ב- ₪

מחיר תמיכה ושירות 
24X7 ל-24 חודשים 

כולל עדכוני תוכנה 

ליחידה ב- ₪

סה"כ מחיר ליחידה 
כולל התקנה,תמיכה, 

שירות 24X7  ועדכוני 

תוכנה ב- ₪

סה"כ עלות לפי כמות ב- ₪

מחיר הרחבת 

אחריות ושירות 

7X24 ועדכוני 

תוכנה ליחידה לתקופה 
של 12 חודשים (מהשנה 

השלישית עד השנה 

השביעית) ב- ₪

הערות

101

111Fix Price -יש לתמחר ב

121Fix Price -יש לתמחר ב

131Fix Price -יש לתמחר ב

א

ב

ג

ד

ה

המשך בדף הבא:

2

14

אחר - 

רכיבי מערכת נוספים 

הנדרשים לצורך מענה 

לדרישות המפרט הטכני 

ו/או לצורך אינטגרציה 

כללית

חתימה וחותמת המציע

ניהול פרוייקט ובדיקות קבלה 

למערכת

תיק תיעוד

הדרכה

מערכת הקלטה – תוכנה בלבד

הפריט

תאריך



כמותתאור הפריטסידורי
מחיר יחידה כולל 

התקנה ב- ₪

מחיר תמיכה ושירות 
24X7 ל-24 חודשים 

כולל עדכוני תוכנה 

ליחידה ב- ₪

סה"כ מחיר ליחידה 
כולל התקנה,תמיכה, 

שירות 24X7  ועדכוני 

תוכנה ב- ₪

סה"כ עלות לפי כמות ב- ₪

מחיר הרחבת 

אחריות ושירות 

7X24 ועדכוני 

תוכנה ליחידה לתקופה 
של 12 חודשים (מהשנה 

השלישית עד השנה 

השביעית) ב- ₪

הערות

ו

ז

ח

ט

י

151 

לא לסיכום - תעריף 

מקסימום 300 ₪ 

לשעת עבודה

(A(B

אישור

3

חתימה וחותמת המציעתאריך

סה"כ הצעה ( A + B ) ב- ₪

תעריף ש"ע - מומחה ו/או 

מהנדס ו/או טכנאי אבטחת 

מידע מחוץ למסגרת האחריות 

סה"כ מחיר

14

אחר - 

רכיבי מערכת נוספים 

הנדרשים לצורך מענה 

לדרישות המפרט הטכני 

ו/או לצורך אינטגרציה 

כללית

הפריט

אני הח"מ, _____________ עו"ד (מ.ר. ______), מרחוב __________, ________, מאשר/ת בזה כי ביום ______ בחודש _______ שנת _______ נחתם בפני 

כתב הכמויות והמחירים דלעיל המוגש בשם __________ (להלן - "התאגיד") על ידי מר/גברת ___________ נושא/ת ת.ז. ___________ ומר/גברת ___________ 

נושא/ת ת.ז. ______________, המוסמכים על פי מסמכי היסוד של התאגיד ועל פי כל דין לחייב בחתימתם את התאגיד לכל דבר ועניין.

__________________

עו"ד ,           


