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5'יח1080P מטר ברזולוציית 70 למרחק של עד USB למחשב כולל KVMיחידת הרחקה 1

20'יח1080P מטר ברזולוציית 70 למרחק של DVIיחידת הרחקה 2

15'יחHDMI/DVI עם חיבורי 1080p ברזולציית 4 ל 1מפצל וידאו 3

 מטר1.8לחיבור הארון באורך של   (' וכוDVI, HDMI, DVI TO HDMI, MDP)כבלי וידאו 4
'קומפ

60

5
 כניסות לקיר המסכים בחדר 20 יציאות ו 6בקר קיר וידאו כולל מתאמי חיבורים כנדרש בעל 

'יחהבקרה
1

ל" כניסות לקיר המסכים בחמ20 יציאות ו 4בקר קיר וידאו כולל מתאמי חיבורים כנדרש בעל 6
'יח

1

2'יח וקירות הוידאוKVMה , בקר שליטה לניהול המטריצה7

70'קומפ מטר1.5 פיגטייל Cat6Aכבל רשת  8

9
ל כולל כבילה " יציאות להטמעה בשולחן החמ4 כניסות ו 12 בעלת HDMIמטריצת וידאו 

'יח כמפורטRETRACTABLEנמתחת 
1

6'יחPOPUPמ כולל זרוע " מ1.8 של BEZEL לקיר מסכים עם 49מסכי תצוגה 10

4'יחPOPUPמ כולל זרוע " מ1.8 של BEZEL לקיר מסכים עם 55מסכי תצוגה 11

11'יח כנדרש24/7 עבור מפעילי המערכות המותאמים לעבודה 24"מסכי תצוגה 12

13
 תומכת רזולוציות USB ו DVI, HDMIעכבר לארון שרתים עם כניסת , מקלדת, יחידת מסך

'יח כניסותKVM 8 כולל 1920X1080@60Hzעד 
1

מדפים מאווררים וכל הנדרש להפעלה מלאה של הארון,  כולל פנלים42Uארון תקשורת 14
'קומפ

3

15

 תחנות עבודה 16 מפעילים ו 5 יכיל KVMה ,  לשליטה על כלל המחשביםKVMמטריצת 

 50%מחיר יכלול אופציה להרחבה של , (חלק מתחנות העבודה כוללת יותר ממסך אחד)

'יחUSBכלל היציאות יכילו חיבור אודיו ו , לפחות

1

2'קומפ אינטש לשליטה במערכת המולטימדיה10.1 שליטה בגודל T.Sמסך מגע 16

17
מחיר המסך כולל זרוע תלת ,  עבור מנהל חדר הבקרה55 בגודל 16/9מסך בגודל מקצועי 

'קומפמפרקית
1

18
פנימיות '  יח3 פנלים ו 2מערכת אינטרלוק לכניסה לחדר הבקרה הכוללת אינטרקום טלוויזה 

'קומפלחצני שבירה וכל הנדרש להפעלה מלאה, למענה וכוללות לחצני יציאה
1

60'קומפCAT7 4x2x23/1 AWG U/FTPנקודות תקשורת עבור המערכת הכוללת כבילה 19

כ מערכות מולטימדיה"סה.א

.ב

 מוקדנים2של שולחן חדר הבקרה הראשי כמוגדר במפרט הטכני עבור , התקנה, אספקה1
1'קומפ

2

 12- מ המתאים ל" ס150X220- של שולחן חדר ישיבות במידות של כ, התקנה, אספקה

, CAT7 כבלי 12, נשלפים והתקנת מערכת מולטימדיה" קלפות "8כסאות כולל הכנות של 

יש להביא את התכנון  (משולב) נקודות תקשורת מחשבים וטלפוניה 12,  נקודות חשמל14

1'קומפ.וההדמיה לאישור היועץ והלקוח לפני אישור ביצוע

3

ג " מחיצות ע3מחולקת ל - התקנה קוממפלט של מחיצת זכוכית בידודית מחוסמת , אספקה

 מטר ובגובה של 4.8מסילות ייעודיות מאסיביות מריצפה ועד תיקרה ברוחב כולל של כ 

1'קומפ(על המציע לבצע בדיקות מדוייקות לפני אישור ביצוע ולהציג ליועץ וללקוח) מטר 3.21

1'קומפ(רגיל) מפעיל 1ל עבור "של שולחן מפעיל חדר החמ, התקנה, אספקה4

1'קומפ(רגיל) מוקדנים 2של שולחן מפעילי חירום עבור , התקנה, אספקה5

1'קומפ(רגיל) מגירות 4כולל " ר"של שולחן מנהל חדר הבקרה שולחן , התקנה, אספקה6

7
 ארגונומי כולל גלגלי סיליקון לשימוש עמדות מוקדן 24/7 לעבודה Heavy Dutyכסאות 

3קומפלטבחדר הבקרה ומנהל חדר הבקרה

8
, ל סביב שולחן הישיבות" כולל גלגלי סיליקון לשימוש בחדר החמHeavy Dutyכסאות 

17קומפלט.עמדות חרום, מפעיל

ל"כ ריהוט לדר הבקרה והחמ"סה.ב

.ג

23

תקופת האחריות כולל עבודה חומרים  חודשים 36שרות תחזוקה גלובלי לשנה נוספת לאחר 

 365 שעות 24כולל מוקד . ציוד ואבזרים לתיקון  תקלות  בדיקות תקופתיות ותחזוקה מונעת

 שעות לכל חלקי 24 שעות כולל שישי שבת ותיקון רצוף עד 8יום בשנה זמן הגעה לקריאה 

5שנה  מערך המערכת לשנה7% ביקורות וטיפול מונע בשנה המחיר לא יעלה על 2+ חילוף 

20שעהשעת עבודה ברגי עבור מהנדס למשך כל תקופת האחריות לתמיכה טכנית24

כ תחזוקת המערכת"סה.ג

כ מערכות מולטימדיה"סה.א

ל"כ ריהוט לדר הבקרה והחמ"סה.ב

כ תחזוקת המערכת"סה.ג

, חשמל)אספקת שירותי בינוי ותשתיות נלווים על ידי קבלן משנה מאושר לעבודות אלו ד

.1 במסמך 1.12הכול לפי סעיף ,  (בינוי וכל דרישה של המזמין

או יפסול את הקבלן לפי שיקול דעתו \המזמין יאשר ו,  קבלן המשנה יוגש לאישור מראש

.הבלעדית

קבלן , מרחק) ללא כל תוספת שהיא 10%העבודות יתומחרו לפי מחירון דקל בהנחה של 

.('משנה וכו

, הסכום הכולל  הינו הערכה בלבד לכל העבודות הנלוות. סעיף זה אינו נדרש למילוי

.הסכום ייגדל או ייפחת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין

.סעיף זה אינו לסיכום

סעיף 

תמחור לפי 

מחירון דקל

1

מ "כ  וללא מע"סה

טבלת ציוד

מערכות מולטימדיה

תחזוקת המערכת

ל"ריהוט לחדר הבקרה והחמ

, התקנה, ביקורת כנדרש, בדיקה כנדרש, אספקה, הובלה, יבוא: למען הסר ספק כל הסעיפים ללא יוצא מן הכלל יכללו במחיר היחידה

, הוצאת היתרים מכל גוף או רשות ככל שיידרש, תיאום, תכנון, שירות ואחריות, הכנסה לשירות, הרצה, הפעלה, כבילה מלאה, חיווט

ציוד    בהתאם , עובדים מומחים, כלי עבודה, מתאמים, מחברים, חיווטים מלאים, שמירה על חדשנות, סכמות, שרטוטים, הכנת ספרות

לכל הנדרש לפי התכנון המאושר כתב הכמויות ותנאי השטח וכל זאת ללא תוספת מחיר מעבר למחיר הנדרש בכתב הכמויות

'מסמך ג-   מוקד שליטה ובקרה נאות חובב -  כתב כמויות ומחירים 


