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  כתב כמויות -לטופס ההצעה נספח א' 
  

  הקמה עלויות -  1טבלה 
  

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

   – חומרה

  עצי מוצר

1.  A1 - נתב"ג מערכת ניהול מרכזית  
  

  1 נתב"ג -  1
_____________  ______________  

  .כולל רישוי נדרש

  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

2.  A2 - עמדת ניהול מקומית  
  

  נתב"ג - 18

  רמון -  2
20  

_____________ ______________  

  .כולל רישוי נדרש

  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

3.  A3 - עמדת שרות לקוחות  
  

  נתב"ג -  4

  רמון -  1
5  

_____________ ______________  

  .כולל רישוי נדרש

  מטה בטבלת עץ מוצר.פירוט 

4.  A4 - אתר  מערכת ניהול מרכזית
    מרוחק

  1  רמון -  1
_____________ ______________  

  כולל רישוי נדרש.

  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

5.  B1 - נויים ומזדמנים)עמדת כניסה  (מ  
  

  נתב"ג - 29

  רמון -  2
31  

_____________ ______________  
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

6.  B2 - (מנויים)  עמדת כניסה  
  

  נתב"ג - 12

  רמון -  3
15  

_____________ ______________  
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

7.  B3 - עמדת מעבר תפעולית    
  2  נתב"ג -  2

_____________ ______________  
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

8.  B4 - עמדת מעבר מנהלתית  
  

  נתב"ג -  3

  רמון -  3
6  

_____________ ______________  
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

9.  B5 -  עמדת מעבר מנהלתית עםLPR   
  1  רמון -  1

_____________ ______________  
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול
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)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

10.  B6 -   בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________  26 נתב"ג - 26    מחסומים לסגירת קומות  

11.  C1 - בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________  13 נתב"ג - 13    עמדת יציאה עם אשראי  

12.  C2 - בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________  13 נתב"ג - 13    עמדת יציאה  

13.  C3 -  עמדת יציאה עם אשראי ומצלמה 

    לאימות מסמכים

  נתב"ג - 21

  רמון -  4
25  

_____________ ______________ 
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

14.  C4 -    גלאים לספירת התפוסה בקומות  
  24 נתב"ג - 24

  לת עץ מוצר.בטב הפירוט תכול ______________ _____________

15.  D2 - קיוסק שירות עצמי  
  

  נתב"ג -  1

  רמון -  1
2  

_____________ ______________ 
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

16.  R1 - עמדת כניסה מנויים רמון  
  

  4  רמון -  4
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________

17.  R2 -  עמדת יציאה מנויים וזכיינים
    רמון

  4  רמון -  4
  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________

18.  R3 - עמדת כניסה מוגבהת  
  

  2  רמון -  2
_____________ ______________ 

  בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול

19.  R4 - בטבלת עץ מוצר. הפירוט תכול ______________ _____________  2  רמון -  2    עמדת יציאה מוגבהת  

  –ומרה ח

פריטים 

20.  
 4K 6.3 ,6.5" באיכות 50צגי 

  נתב"ג -  2

  רמון -  2
4  

_____________ ______________ 
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)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

עמדת מכונות תשלום נגישה (כולל   .21  בודדים
  מט"ח)

  QR  +UPSקורא משולבת  ______________ _____________  3  נתב"ג -  3  2.2.4

עמדת מכונות תשלום נגישה (ללא   .22
  מט"ח)

  QR  +UPSקורא משולבת  ______________ _____________  1  מוןר -  1  2.2.4

  QR  +UPSקורא משולבת  ______________ _____________  36 נתב"ג - 36  2.2.4   עמדת מכונות תשלום (כולל מט"ח)  .23

  QR  +UPSקורא משולבת  ______________ _____________  1  רמון -  1  2.2.4   עמדת מכונות תשלום (ללא מט"ח)  .24

25.  
  2.2.16  סככת קירוי למכונת תשלום

  נתב"ג -  3

  רמון -  1
4  

_____________ ______________ 
  

תפוסת חניונים   -שילוט אלקטרוני   .26
)Outdoor(  

  2  נתב"ג -  2  2.2.14
_____________ ______________ 

כולל ממשק למערכת ניהול, שליטה 
  .ובקרה מרכזית

ות תפוסת קומ  -שילוט אלקטרוני   .27
)Outdoor(  

  5  נתב"ג -  5  2.2.14
_____________ ______________ 

תפוסה + הכוונה   -שילוט אלקטרוני   .28
  )Indoorבקומה (

  10 נתב"ג - 10  2.2.14
_____________ ______________ 

 –אמצעים לזיהוי מקום חניה פנוי   .29
  )Indoor( 3טרמינל 

  6  נתב"ג -  6  2.2.15
_____________ ______________ 

תאי חניה  200המונה  לקומהמחיר 
לרבות תשתיות, חיישנים 

  .גושיםושילוטים אלקטרוניים לפי 

 –אמצעים לזיהוי מקום חניה פנוי   .30
  )Indoor( 1טרמינל 

  3  נתב"ג -  3  2.2.15
_____________ ______________ 

תאי חניה  300המונה  לקומה מחיר
לרבות תשתיות, חיישנים 

  .גושיםרוניים לפי ושילוטים אלקט

 –אמצעים לזיהוי מקום חניה פנוי   .31
  )Outdoor( 3טרמינל 

  1  נתב"ג -  1  2.2.15
_____________ ______________ 

תאי חניה  200המונה  לקומהמחיר 
תשתיות, חיישנים לרבות 

  .גושיםלפי  ושילוטים אלקטרוניים
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)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

32.  
  6.1-6.5  מדפסת רשת לייזר שחור/לבן

  נתב"ג -  5

  רמון -  1
6  

_____________ ______________ 
  

33.  
 )25( 1.4  מחשב אשראי

  נתב"ג -  2

  רמון -  1
3  

_____________ ______________ 
  

   ______________ _____________  1  נתב"ג -  1 )27( 1.4  קופה רושמת  .34

   ______________ _____________  1  נתב"ג -  1 )29( 1.4  שער גרר חשמלי  .35

   ______________ _____________  4  נתב"ג -  4  2.2.12  יםנייד מסופונים  .36

37.  
 )26( 1.4  נוריות אשראי

  נתב"ג -  2

  רמון -  1
3  

_____________ ______________ 
  

38.  
  2.2.7  עמדת ניהול שיחות אינטרקום

  נתב"ג -  7

  רמון -  2
9  

_____________ ______________ 
  

39.  
  Online 2.2.8מקודד  

  נתב"ג - 12

  רמון -  2
14  

_____________ ______________ 
  

   ______________ _____________  3  נתב"ג -  3 )28( 1.4  קודנים  .40

        אחר  .41
_____________ ______________   

  חומרה:סיכום סעיפי   .42  
______________   
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)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

 ______________ _____________  1    2.2.15  מערכת זיהוי מקום חניה פנוי  .43  תוכנה
למערכת ניהול, שליטה  כולל ממשק

  ובקרה מרכזית

  אפיון מפורט, בדיקות והתקנה   .44
    1  _____________ ______________   

 ______________ _____________  30    2.2.2  דו"חות ייעודיים  .45
נוספים ללא תמורה דו"חות  10עד 

  .נוספת

  אחר  .46
  

  
  

_____________ ______________   

  _____________  סיכום סעיפי תוכנה:   .47  

מערכת ממשק חד כיווני נכנס מ  .48  ממשקים 
ארגונית פנימית לניהול מורשי חניה 

  )Magic(מבוססת 
3.16   1 

_____________ ______________   

למערכת פנים יוצא ממשק חד כיווני   .49
העברת מספרי רישוי של  - רשותית

  רכבים שנכנסו לחניונים נבחרים 
3.16   1 

_____________ ______________   

מהשעון האטומי נכנס ממשק חד כיווני   .50
  ______________ _____________ 1   3.16 הרשותי

למערכת פנים יוצא ממשק חד כיווני   .51
  BIנתונים לצרכי ייצוא  – רשותית

3.16   1 
_____________ ______________  

עדכון נכנס לצרכי  ממשק חד כיווני  .52
  נתוני מוגבלי נגישות

3.16    1  _____________ ______________  

למערכת פנים יוצא ממשק חד כיווני   .53
עדכון אתר האינטרנט  -  רשותית 

  הרשותי והאפליקציה הרשותית 
3.16   1 

_____________ ______________  
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)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

  תחום

 
#  

  
  

  נושא
  

 

ף יסע
במפרט 
 הטכני

לפי  כמות
  אתר
  
  

 

סה"כ 
  כמות

מחיר ליח' 
במט"ח 

(יורו/דולר 
  ארה"ב)
 ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  רש"ת הערות
  

 

האפליקציות  עם כללממשק דו כיווני   .54
הסלולריות לתשלום בגין חניה 

  הפועלות בישראל
3.16   1 

_____________ ______________   

מערכת הזמנת  עםממשק דו כיווני   .55
 Valetמקום חניה מראש (כולל 

Parking(  
3.16   1 

_____________ ______________   

  ______________  סיכום סעיפי ממשקים:  .56  

 לכל תכולת ההדרכההינו  המחיר ______________ _____________ 1   4.5.7  שעות  100 -כבהיקף של  -הדרכה   .57  הדרכות
והטמעה הכלולה במפרט, לרבות 
 ______________ _____________ 1   4.5.7  שעות   100 -כבהיקף של  - הטמעה   .58  הטמעות  ערכות הדרכה ומדריך למשתמש.

   ______________ _____________ 1   4.5.8  תיעוד   .59  תיעוד

  60.  
  הקמה: יותעלו סיכום

______________   
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  תחזוקהעלויות  -  2טבלה 

)1(  )2( )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  

סעיף   נושא  #  תחום
במפרט 
 הטכני

שנתי קבוע  אחוז  כמות
 חישוב עלות התחזוקהל

 /מחיר לשעת עבודה
  (יורו/דולר ארה"ב)

לשנה מחיר סה"כ 
במט"ח (יורו/דולר 

  ללא מע"מ ארה"ב)

  הערות

תחזוקה 
שנתית 
עבור 

המערכת 
וכלל 
  מרכיביה

61.

נתית עבור תחזוקה ש
המערכת וכלל מרכיביה 

  באתר שאינו מרוחק 
  (בשלב המכרז נתב"ג בלבד)

5.4 ,5.5 

  

% ______  ____________ 

   .תחזוקת הציוד בנתב"ג קבוע בגין שנתי אחוז צייןיהמציע 

 7עלות התחזוקה לשנה בודדת (עמודה  חישוב לצורך
), עלות 1-41(שורות  בנתב"גהחומרה  תזו), סך עלו שורהב
, בניכוי עלות האפיון המפורט, שורה 43-46תוכנה (שורות ה

 באחוז השנתי וכפל) ת48-55(שורות  עלות הממשקים) ו44
  .בשורה זו) 6(עמודה  המוצע

המציע, ישמש גם לעלות  האחוז השנתי הקבוע אותו ינקוב
לתקופת האופציה ככל  לאתר שאינו מרוחקהתחזוקה 
  .שתמומש

62.

תחזוקה שנתית עבור 
ת וכלל מרכיביה המערכ

  באתר מרוחק
  (בשלב המכרז רמון בלבד)

5.4 ,5.5 

  

% ______  ____________ 

    .ברמוןחזוקת הציוד ת קבוע בגין שנתי אחוז צייןיהמציע 

 7עלות התחזוקה לשנה בודדת (עמודה  חישוב לצורך
 וכפל), ת1-41(שורות  ברמוןהחומרה  תזו), סך עלו שורהב

  .בשורה זו) 6 (עמודה המוצע באחוז השנתי

המציע, ישמש גם לעלות  האחוז השנתי הקבוע אותו ינקוב
  .התחזוקה לאתר מרוחק לתקופת האופציה ככל שתמומש

שעות 
  עבודה

 ____________ ________  215    שעת טכנאי.63

) בעבור שעת עבודה 7המציע נדרש לציין מחיר (עמודה 
אחת, כאשר מחיר זה יהא תקף לכל אורך תקופת 

  ת.ההתקשרו

  התשלום יבוצע על בסיס ביצוע בפועל.

יודגש כי בגין ביצוע שעות עבודה באתר מרוחק תשולם 
  לעלות שעת העבודה 10%תוספת של 

 ____________ ________  50    שעת טכנאי בכיר.64
 ____________ ________  20    שעת תוכניתן.65
 ____________ ________  20    שעת תוכניתן בכיר.66
 ____________ ________  30    הדרכה/הטמעהשעת .67
 ____________ ________  10    שעת מנהל מערכת.68
 ____________ ________  System   10שעת איש .69

  ___________  :תחזוקה יותעלו סיכום.70  
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  עלויות תפעול -  3טבלה 
  

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  )9(  

סעיף   נושא  #  תחום
במפרט 
 הטכני

כמות צפי   בודדת הזמנהלטווח 
כרטיסים 
   לצורך שקלול

  (באלפים)

במט"ח מחיר 
(יורו/דולר 

  ארה"ב)

  ללא מע"מ

במט"ח סה"כ 
 (יורו/דולר ארה"ב)

  ללא מע"מ

  הערות

כרטיסים 
  ומדבקות

71.  
 ___________ _________  12    6.8  גלופת כרטיסים/מדבקות

המציע נדרש לציין מחיר (עמודה 
ת, כאשר ) בעבור גלופה בודד7

) 8בעמודת סה"כ (עמודה 
  תחושב העלות הכוללת.

 ___________ _________  100  200,000עד   6.8  כרם 3כרטיס חניון   .72

המציע נדרש לציין מחיר (עמודה 
, כאשר כרטיסים 1,000) בעבור 7

) 8בעמודת סה"כ (עמודה 
תחושב העלות המשוקללת לפי 

) 7מכפלת המחיר (עמודה 
  ).6דה בכמות לשקלול (עמו

  

 ___________ _________  300  200,001-1,000,000  6.8  כרם 3כרטיס חניון   .73

 ___________ _________  1,600  1,000,001-3,000,000  6.8  כרם 3כרטיס חניון   .74

 ___________ _________  50  200,000עד   6.8  כרטיס חניוני טווח ארוך  .75

 ___________ _________  400  200,001-500,000  6.8  כרטיס חניוני טווח ארוך  .76

 ___________ _________  200  200,000עד   6.8  כרטיס מולטי חניונים  .77

 ___________ _________  500  200,001-1,000,000  6.8  כרטיס מולטי חניונים  .78

 ___________ _________  2,800  1,000,001-3,000,000  6.8  כרטיס מולטי חניונים  .79

 ___________ _________  10  60,000עד   6.8  ס קבלהכרטי  .80

 ___________ _________  100  60,001-150,000  6.8  כרטיס קבלה  .81

כרטיס הפנייה "שמור   .82
  ליציאה"

  10  20,000עד   6.8
_________ ___________ 

כרטיס לבן חלק (חץ וסמל   .83
  צבע אחד  –רש"ת) 

  2  10,000עד   6.8
_________ ___________ 

כרטיס לבן חלק (חץ וסמל   .84
  צבע אחד  –רש"ת) 

6.8  10,001-60,000  13  
_________ ___________ 
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 ___________ _________  0.5  1,000עד   6.8  כרטיס כ"ד  .85

 ___________ _________  2.5  1,001-5,000  6.8  כרטיס כ"ד  .86

כרטיס קירבה כולל   .87
  מספור

  7  10,000עד   6.8
_________ ___________ 

כרטיס קירבה כולל   .88
  מספור

6.8  10,001-30,000  15  
_________ ___________ 

 ___________ _________  0.5  2,000עד   6.8  כרטיס מנוי כולל מספור  .89

 ___________ _________  3.5  2,001-6,000  6.8  כרטיס מנוי כולל מספור  .90

 ___________ _________  0.5  2,000עד   6.8  כרטיס מנוי ללא מספור  .91

 ___________ _________  3.5  2,001-6,000  6.8  כרטיס מנוי ללא מספור  .92

המדבקות יופקו בשני יצוין כי  ___________ _________  5  10,000עד   6.8  מדבקות חלון ברקוד   .93
צבעים שונים, בחלוקה שווה בין 

 ___________ _________  15  10,001-30,000  6.8  מדבקות חלון ברקוד   .94  הצבעים.
  עלויות תפעול: סיכום   .95  

___________ 
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  עלויות אופציות – 4טבלה 
  

)1(  )2(  )3(  )4(  )5(  )6(  )7(  )8(  

  תחום

 
סיעוף  נושא  #

במפרט 
 הטכני

במט"ח מחיר ליח'  כמות
(יורו/דולר 

  ארה"ב)

 ללא מע"מ

במט"ח  סה"כ
  (יורו/דולר ארה"ב)

 רש"ת הערות ללא מע"מ

 חומרה

96.  
אמצעים לזיהוי מקום חניה 

  )Outdoor( 3טרמינל  –פנוי 
2.2.15  1  _________ _________ 

תאי  200 המונה לקומההינו  המחיר
תשתיות, חיישנים לרבות  חניה

  ושילוטים אלקטרוניים לפי שורות

97.  
אמצעים לזיהוי מקום חניה 

  )Outdoor( 1טרמינל  –פנוי 
2.2.15  1  _________ _________ 

תאי  300המונה  לקומהינו המחיר ה
תשתיות, חיישנים חניה לרבות 

  לפי שורות ושילוטים אלקטרוניים

98.  
אמצעים לזיהוי מקום חניה 

  )Outdoorטווח ארוך ( –פנוי 
2.2.15  1  _________ _________ 

 לרבותתאי חנייה  500 - להמחיר הינו 
תשתיות, חיישנים ושילוטים 

  לפי שורות. אלקטרוניים

  1,000/1,500/2,000של בגין ביצוע 
  .3%תאי חנייה תוענק הנחה של 

  2,500/3,000/3,500בגין ביצוע של 
  .6%חנייה תוענק הנחה של 

  4,000/4,500/5,000בגין ביצוע של 
  .10%תאי חנייה תוענק הנחה של 

  
  סיכום עלויות אופציות הרחבה  .99

_________  
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  טבלאות עצי מוצר:

  דגשים למילוי הטבלאות:  

  .כ, כמכפלה של הכמות במחיר המוצעיש למלא בכל שורה מחיר ליח' וכן עלות סה"  .1

  .עלות עץ המוצרסה"כ לעץ המוצר בשורות הסה"כ כל סכום את עלות יש ל  .2

  .)1(טבלה מס'  הקמה לעיל עץ המוצר המוצעת בטבלת עלויותסה"כ עלות זהה ליהא  הטבלכל עלות עץ המוצר בסה"כ יש להקפיד כי   .3

  .בכל עצי המוצר זהה בכל אחת מהשורות בהן הוא מופיע אהמחיר המוצע לפריט מסוים המופיע במספר עצי מוצר, יהכי יש להקפיד   .4

  

A1   -  מערכת ניהול מרכזית נתב"ג 

מחיר ליח' במט"ח   כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

במט"ח  סה"כ
  ארה"ב) (יורו/דולר

 מע"מללא 

 הערות

1 

פיתוח  תוכנה לניהול מגרשי החניה,
  כולל: והתאמות,

  תוכנת מערכת הפעלה
  בסיס נתונים

 תוכנה לניהול בסיס הנתונים

1 _________ _________ 

כמו כן, כולל רישוי לעמדות המערכת עבור  
כלל המשתמשים ורישוי תוכנות צד ג' 

ללא הגבלה. (רכש ואחריות)

 _________ _________ 2  שרת 2 

מינימום בשני אזורים גיאוגרפיים שונים 
שרתים, כאשר  2הינה  תמינימלי(כמות 

אחד מהשרתים יותקן בחדר בקרה 
והשרת השני יותקן בחדר  3בטרמינל 

)1בקרה טרמינל 

  _________ _________ 1 כונן קלטות 3 
כולל קלטות בכמות מספקת לגיבוי יומי, 

שבועי וחודשי

   _________   סה"כ 4 
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 A2  -  עמדת ניהול מקומית 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  מחשב מלא הכולל:
  עכבר ומקלדת אלחוטיים" + 24מסך 

  תוכנת מערכת ההפעלה
 ניהתוכנה לניהול מקומי של מגרשי הח

1 _________ _________ 
  

   _________    סה"כ 2
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 A3  -  עמדת שרות לקוחות 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  מחשב מלא הכולל:
  עכבר ומקלדת אלחוטיים" + 24מסך 

  רכת ההפעלהתוכנת מע
 תוכנה לניהול מקומי של מגרשי החניה

1 _________ _________ 
  

   _________ _________ 1 כרטיסים מנפיק 2 

   _________ _________ 1 מקלדת ייעודית 3 

   _________ _________ 1 מדפסת קבלות 4 

   _________ _________ 1 מדפסת תווי חניה 5

ראה הגדרות מינימום למדפסת הכרטיסים  _________ _________ HID High class(  1מדפסת כרטיסים ( 6
  במפרט הטכני. 6.8ולכרטיסים במוסף 

   _________ _________ 1 סורק תעשייתי 7 

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1 קורא תג קרבה 8 

   _________ _________ 1 ראיקורא כרטיס אש 9 

   _________  סה"כ 10
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 A4  -  מערכת ניהול מרכזית אתר מרוחק  

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

פיתוח  תוכנה לניהול מגרשי החניה,
  כולל: והתאמות,
  ת הפעלהתוכנת מערכ

  בסיס נתונים
 תוכנה לניהול בסיס הנתונים

1 _________ _________ 

 

   _________ _________ UPS 1שרת, כולל  2 

   _________  סה"כ 3
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 B1  -  (מנויים ומזדמנים)  עמדת כניסה  

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

"ח סה"כ במט
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :2מנפיק סוג 
 . מנגנון הנפקת כרטיסי קרטון עם ברקוד1

  מנגנון קורא קרבה. 2
  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד3

  הודעותגרפי ל. צג 4
  IP . אינטרקום5

  (ספירה) . בקר יחידה6
 QR. קורא 7

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1  מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ LPR 1מצלמת  3

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 4

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________ סה"כ 7 
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 B2  -  (מנויים)  עמדת כניסה 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

  הערות

1 

  :1מנפיק  סוג 
  מנגנון קורא קרבה .1

  פתח לקריאת כרטיסי ברקוד .2
  להודעות צג גרפי .3

  IP אינטרקום .4
 (ספירה) יחידה. בקר 5

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1  מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ LPR 1מצלמת  3

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 4

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________  סה"כ 7
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 B3  -  עמדת מעבר תפעולית 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :1מנפיק  סוג 
  מנגנון קורא קרבה .1

  לקריאת כרטיסי ברקוד פתח .2
  להודעות צג גרפי .3

  IP אינטרקום .4
 (ספירה) . בקר יחידה5

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 3

   _________ _________ 4 גנהעמודי ה 4

   _________  סה"כ 5 
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 B4  -  עמדת מעבר מנהלתית 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

   _________ _________ 1 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 1

   _________ _________ 1 מטר  3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2  עמודי הגנה 3

   _________  סה"כ 4
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 B5  -   עמדת מעבר מנהלתית עםLPR 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 ערותה

1 

  :4מנפיק  סוג 
  פתח לקריאת כרטיסי ברקוד .1

  להודעות צג גרפי .2
  IP אינטרקום .3

 (ספירה) . בקר יחידה4

1 _________ _________ 

  

   _________ _________ 1 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 2

   _________ _________ 1 מטר  3.5זרוע  - מחסום 3

   _________ _________ 1 עמודון אינטרקום 4

   _________ _________ LPR 1מצלמת  5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________  סה"כ 7
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 B6  -   מחסומים לסגירת קומות 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 לא מע"מל

 הערות

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 1

   _________ _________ 1 מטר 3זרוע  מתקפלת - מחסום 2

   _________ _________ 2 עמודי הגנה 3

   _________  סה"כ 4
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 C1  -  עמדת יציאה עם אשראי 

מט"ח מחיר ליח' ב כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

במט"ח  סה"כ
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :1בולע סוג 
    . קורא כרטיסי אשראי1

  . מנגנון קורא קרבה2
  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד3

  להודעות  . צג גרפי4
  IP . אינטרקום5

  (ספירה) . בקר יחידה6
 . מדפסת קבלות7

  HID High classל יכולת קריאת כרטיס מסוג בע _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ LPR 1מצלמת  3

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 4

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________  סה"כ 7
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 C2  -  עמדת יציאה  

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

  ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

  ללא מע"מ

 הערות

1 

  :2בולע סוג 
  מנגנון קורא קרבה .1

  פתח לקריאת כרטיסי ברקוד .2
  ותלהודע צג גרפי .3

  IP רקוםאינט .4
 (ספירה) . בקר יחידה5

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ LPR 1מצלמת  3

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 4

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________  סה"כ 7
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 C3  -  עמדת יציאה עם אשראי ומצלמה לאימות מסמכים 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :3בולע סוג 
  . קורא כרטיסי אשראי1

  . מנגנון קורא קרבה2
  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד3

  ותלהודע . צג גרפי4
  IP . אינטרקום5

  . מצלמה לאימות מסמכים6
  (ספירה) . בקר יחידה7

 . מדפסת קבלות8

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ LPR 1מצלמת  3

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 4

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 5

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 6

   _________  סה"כ 7
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 C4  - קומות   גלאים לספירת התפוסה ב 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

 _________ _________ 1 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 1
נדרשת יכולת ספירת תפוסה בכל קומה, על 
 כן במידת הצורך יש לשלב אמצעים נלווים

 (בקר/מחשב)

   _________  סה"כ 2
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 D2  -  קיוסק שירות עצמי  

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

  ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  קיוסק הכולל:
  ומזומן . מנגנון תשלום אשראי1

  להודעות . צג מגע גרפי2
  קבלות . מדפסת3

  . מנגנון קריאת כרטיס מנוי4
  . מנגנון טעינת כרטיס מנוי5

 IP . אינטרקום6

1 _________ _________ 
  .UPSכולל זיווד, משולבת 

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג 

   

   _________  סה"כ 2
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 R1  -  עמדת כניסה מנויים רמון 

ליח' במט"ח  מחיר כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :1מנפיק  סוג 
  מנגנון קורא קרבה .1

  פתח לקריאת כרטיסי ברקוד .2
  ותלהודע צג גרפי .3

  IP אינטרקום .4
 (ספירה) . בקר יחידה5

 HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 3

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 4

   _________  סה"כ 5
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 R2  -  עמדת יציאה מנויים וזכיינים רמון 

יח' במט"ח מחיר ל  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :1בולע סוג 
  . קורא כרטיסי אשראי1

  . מנגנון קורא קרבה2
  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד3

  ותלהודע . צג גרפי4
  IP . אינטרקום5

  (ספירה) . בקר יחידה6
 . מדפסת קבלות7

  HID High classבעל יכולת קריאת כרטיס מסוג  _________ _________ 1

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 3

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 4

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 5

   _________  סה"כ 6
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 R3  -  עמדת כניסה מוגבהת 

מחיר ליח' במט"ח  כמות פירוט רכיבים/פונקציות #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

  :3סוג מנפיק 
 . מנגנון הנפקת כרטיסי קרטון עם ברקוד1

  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד2
  ותלהודע . צג גרפי3

  IP . אינטרקום4
 (ספירה) . בקר יחידה5

1 _________ _________ 

ציוד מוגבה 

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 3

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 4

   _________  סה"כ 5
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 R4  -  עמדת יציאה מוגבהת 

מחיר ליח' במט"ח  כמות רוט רכיבים/פונקציותפי #
 (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

סה"כ במט"ח 
  (יורו/דולר ארה"ב)

 ללא מע"מ

 הערות

1 

   :4בולע סוג 
   . קורא כרטיסי אשראי1

  . פתח לקריאת כרטיסי ברקוד2
  ותלהודע . צג  גרפי3

  IP . אינטרקום4
  . בקר יחידה(ספירה)5

 . מדפסת קבלות6

1 _________ _________ 

ציוד מוגבה 

   _________ _________ 1 מטר 3.5זרוע  - מחסום 2

   _________ _________ 2 גלאי לולאה מגנטיים (כולל חריצה) 3

   _________ _________ 1 רמזור אדום/ירוק 4

   _________ _________ 4 עמודי הגנה 5

   _________  סה"כ  6
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  בחתך לפי אתר (נתב"ג/רמון) מוצר וט כמויות עצי פיר :עצי מוצר טבלת

חניון

מערכת 
 ניהול 
מרכזית 
 נתב" ג
(A1)

עמדת 
ניהול 

מקומית 
(A2) 

עמדת 
שרות 
לקוחות 
(A3) 

מערכת 
 ניהול 
מרכזית 
 אתר 
מרוחק
(A4)

עמדת 
כניסה 
מנויים 

ומזדמנים 
(B1)

עמדת 
כניסה 

למנויים      
(B2)

עמדת 
מעבר 

תפעולית  
(B3) 

עמדת 
מעבר 

מנהלתית 
(B4) 

עמדת 
מעבר 

מנהלתית 
 LPR עם

(B5)

מחסומים 
 לסגירת 

קומות 
(B6)

עמדת 
יציאת 
(כולל 

אשראי)   
(C1)

עמדת 
יציאה 
(ללא 

אשראי)  
(C2)

עמדת 
יציאת 
(כולל 
אשראי 

ומצלמת 
אימות 

מסמכים )
(C3)   

גלאים 
לספירת 
התפוסה 
בקומות 
(C4)

קיוסק 
שירות עצמי

(D2) 

 
עמדת 
כניסה 
מנויים 
רמון 
(R1)

 עמדת 
יציאה 
מנויים 

וזכיינים 
רמון 
(R2)

עמדת 
כניסה 

מוגבהת 
(R3)

עמדת 
יציאה 

מוגבהת 
(R4)

01001ממ"ן 10
101ממ"ן 11
101ממ"ן 12
1001ממ"ן 13
101ממ"ן 14
111חניון 5
101חניון 7
101חניון 9

3015טרמינל 1  
1111חניון 4 + חדש 

110מצדה
50231טווח ארוך 15
220חניון תמך 21

202חניון עובדים 19
2020חניון מנויים 17

00גרר 
2120חניון מוניות + חניון 280

21003חניון מיוחד 18
110אוטובוסים 24 (ציוד מוגבה)

101חניון 25
2002חניון 26

1100חניון מושכרות 
520010חניון טרמינל 3

1100חדר בקרה-טרמינל 3
200חדר בקרה-טווח ארוך 
1100חדר בקרה-טרמינל 1

13001שרות לקוחות 
300מנהלה
1260024כללי

118402912230261313212410000

1חניון 1 - מוניות זכיין
22 חניון 2 - ציבור רחב 

22 חניון 3 - עובדי השדה וזכיינים
 חניון 4 - חברות השכרה

13חניון 9 - צמוד טרמינל_מסלול 1
22חניון 10 - צמוד טרמינל_מסלול 2

11 חניון 7 - אוטובוסים_הורדת נוסעים  (ציוד מוגבה)
11חניון 6 - אוטובוסים_העלאת נוסעים  (ציוד מוגבה)

11חניון 5 - תפעולי שטח אווירי דרומי
11חניון 8 - תפעולי שטח אווירי צפוני 

211חדר בקרה/שרות לקוחות 
מנהלה
1כללי

0211230310004014422

120513115261261313252424422

נתב" ג

רמון

סה " כ (נתב" ג + רמון)
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  פירוט הפריטים הכלולים בעצי המוצר והפריטים הבודדים בחתך לפי אתר (נתב"ג/רמון) טבלת פריטים בודדים:
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