
סעיף

A

כמותסוגט"מקד"מס

מחיר מקסימלי 

דולר )ליחידה 

(ב"ארה

- כ מחיר "סה

דולר )מקסימום 

(ב"ארה

1CPAP-SG6800-Plus2$27,012$54,023חומרה

2
CPSB-NGTX-6800-

PLUS-2Y
2$32,414$64,828תוכנה

3
CPSB-UPG-6800-

Plus-NGTX-1Y
2$5,403$10,805תוכנה

4CPSM-NGSM52$2,626$5,251תוכנה

5CPSB-EVS-5-2Y2$1,335$2,670תוכנה

6CPSB-VS-3-VSLS1$1,068$1,068תוכנה

7CPSB-VS-31$1,335$1,335תוכנה

8
CPAC-RAM32GB-

6800
2$2,000$4,000חומרה

9

CPCES-CO-

STANDARD-ADD1שירות ואחריות
$20,178$20,178

$164,158

כתב כמויות  - מכרז מערכת פיירוול 

(מ"ללא מע)אחריות יצרן לשלוש שנים + עדכוני תוכנה  + תוכנה +  חומרה Checkpoint 6800פיירוול 

Support Program

Standard Collaborative Enterprise Support For 3 Years

כ מחיר מקסימום"סה

3 Virtual Systems package for HA/VSLS 

3 Virtual Systems package

3 Virtual Systems package

Memory upgrade kit from 32GB to 64GB for 6800 appliance

Memory upgrade kit from 32GB to 64GB for 6800 appliance

SmartEvent and SmartReporter blade for 5 gateways (Smart-

1 & open server) 2 year subscription

3 Virtual Systems package for HA/VSLS 

Next Generation Threat Prevention and SandBlast (NGTX) 

Package subscription for 2 years for 6800 Plus Appliance

Next Generation Threat Prevention (NGTP) to SandBlast 

(NGTX) Package subscription for 1st year for 6800 Plus 

Appliance

2x Security Management Software for 5 gateways Solution with  service package for 3 years

Next Generation Security Management Software for 5 

gateways (SmartEvent & Compliance 1 year)

השירות/ הפריט 

2x 6800 Appliance - Plus Package  Solution  with NGTP service package for the 1st year and NGTP & 

Sandblast for the next 2 years 

Including:  

6800 Next Generation Threat Prevention Appliance - Plus 

Package 



B

כמותסוגט"מקד"מס

מחיר מקסימלי 

דולר )ליחידה 

(ב"ארה

- כ מחיר "סה

דולר )מקסימום 

(ב"ארה

10
1$56,000$56,000תוכנה ואחריות יצרן

11
1$56,000$56,000תוכנה ואחריות יצרן

$112,000

ללא ) (מעבר לשלוש שנים הראשונות)עדכוני תוכנה ואחריות יצרן לשנתיים נוספות +  רישוי תוכנה Checkpoint 6800פיירוול 

(מ"מע

עדכוני + עדכוני תוכנה + אחריות יצרן + רישוי תוכנה : שנה חמישית 

חתימות

כ מחיר מקסימום"סה

בליידים עבור מכונת +הרחבת זכרון+ 6800 מכונות 2 עבור NGTX שנה חמישיתבליידים ל+ תחזוקה

 לשנה חמישיתVSו, סים+ניהול

השירות/ הפריט 

בליידים עבור מכונת +הרחבת זכרון+ 6800 מכונות 2 עבור NGTXבליידים לשנה רביעית + תחזוקה

 לשנה רביעיתVSו, סים+ניהול
עדכוני + עדכוני תוכנה + אחריות יצרן + רישוי תוכנה :  שנה רביעית

חתימות



C

כמותסוגט"מקד"מס

מחיר מקסימלי 

דולר )ליחידה 

(ב"ארה

- כ מחיר "סה

דולר )מקסימום 

(ב"ארה

12
CP-MTP-DVC-1Y50$34$1,680תוכנה

13
CPSB-MOB-50-HA1$861$861תוכנה

14
CPSB-MOB-501$1,078$1,078תוכנה

15
CP-CGS-1Y10033.5$3,350תוכנה

16

CPCES-CO-

STANDARD-ADDכלול שירות ואחריות
כלול במחיר הפריטים$0

$6,969

$34,845

(מ"ללא מע) (המחירים לשנה)מודולים נוספים - הרחבות תוכנה לפיירוול 

Support Program

Standard Collaborative Enterprise Support For 1 Year

לשנה- כ מחיר מקסימום  "סה

לחמש שנים - כ מחיר מקסימום "סה

100 x CloudGuard SaaS for 1 year

CloudGuard SaaS for 1 year

Mobile Access Blade for 50 concurrent connections

50 x Check Point SandBlast Mobile per device subscription for 1 year

Check Point SandBlast Mobile per device subscription for 1 

year

Mobile Access Blade for 50 concurrent connections - HA

Mobile Access Blade for 50 concurrent connections - HA

Mobile Access Blade for 50 concurrent connections

השירות/ הפריט 



D

כמותסוגט"מקד"מס
מחיר מקסימלי 

ליחידה

- כ מחיר "סה

מקסימום

17
50,000 50,000₪ 1₪עבודהFIX Price- חד פעמי 

18
 FIX Priceלא לסיכום250 1₪עבודה

₪ 50,000

E

כמותסוגט"מקד"מס
מחיר מקסימלי 

ליחידה

- כ מחיר "סה

מקסימום

19
 FIX Price 90,000 2,500₪ 36₪עבודהחודשי

20
 FIX Price 60,000 2,500₪ 24₪עבודהחודשי

21
 FIX Priceלא לסיכום250 1₪עבודה

₪ 150,000 כ מחיר לשירות ואחריות"סה

(מ"ללא מע)התקנה ושדרוג מערכת פיירוול , תכנון, ניהול פרוייקט

(מ"ללא מע)תמיכה ותחזוקת מערכת פיירוול לחמש שנים , שירות

השירות/ הפריט 

(י החברה"לאחר אישור מסירת הפרוייקט ע) SLA שירות ותמיכה חודשי 

(הרחבת שירות ואחריות לשנתיים נוספות) SLA שירות ותמיכה חודשי 

Checkpointמומחה - מחיר שעת עבודה 

השירות/ הפריט 

Checkpointמומחה - מחיר שעת עבודה 

כ מחיר מקסימום לעבודה "סה

, הגשת מסמכי תכנון, ניהול פרויקט: שדרוג והקמת מערכת חדשה כולל 

(4כמפורט בפרק )בדיקות קבלה , תיק תיעוד, התקנה



סעיף

- כ מחיר "סה

מקסימום 

ח"למכרז בש

A+B+C$311,003

D₪ 50,000

E₪ 150,000

סיכום כתב כמויות 

התוכנה ואחריות יצרן לחמש שנים , תמורה מבוקשת עבור רכיבי החומרה– ' פרק א

Checkpoint 6800למערכת הפיירוול 

התקנה ושדרוג מערכת הפיירוול, תכנון, תמורה מבוקשת עבור ניהול פרויקט– ' פרק ב

תמיכה ותחזוקה של מערכת הפירוול לחמש שנים, תמורה מבוקשת עבור שירות– ' פרק ג


