
 
 

 
 

 

 

 
 01-04-2021תאריך :                                                                                                          

 
 : לכבוד 

 
 חב' ___________________ 

 
 א.ג.נ.,  

 
 לאספקת קופות רושמות  הצעת מחירקבלת בקשה ל

 
קופות   05  לקבל הצעות מחיר להקמת אתר תשלומים והצבת    בע"מ, מבקשת  וף הגלילנ  חלפיתוהחברה  

 . בנוף הגליל )בהקמה( "פארק אלון" באתר הפארק העירוני 
 
 

 של הקופות הנדרשות :  כללי המפרט להלן ה
 

 הפארק.  כניסה למתחם למכירת כרטיסי הקופ .1

 השכרת פריטים שונים . ) כגון: "גלגיליות" "קורקינט" וכו'( ל למכירת כרטיסים הקופ .2

 כרטיסי כניסה לפינת החי/ גל בוטני וכו' .  ת למכירתקופ .3

 למתחם הפלנטריום.  ה למכירת כרטיסי כניסהקופ .4

 .מכון העתקות ותשלום למערכת ניהול  .5

ברה ו/או  הקמת מערך רכישה ותשלומים לכל האופציות הנ"ל באמצעות אתר האינטרנט של הח .6
 הפארק ו/או של העירייה.  

  קישור לאתרלאפשר למכון העתקות או לחילופין  ותשלומים  הזמנותייעודי לביצוע אתר  .7
   החברה. 

 
 מחשב נייח על פי המפרט הבא:  השכרת או אספקת  .8

 
 : דגם נייח מחשב 

 
 hP290 G3,i7-10210                 מעבד  

 
 16GB,  זיכרון

,512GB SSD דיסק              

 .  לקוח באתר שנים שלוש :האחריות תקופת  .עברית  Pro 10 Winמערכת הפעלה 

NBD –  מדגם   זהה מחשב  או  LENOVO/ DELL 
 27.5-26.5 גודל IPS LED מחשב מסך

 רזולוציה  16:10 או 16:9 תצוגה  אינטש                      

1920x1080                       HD Full 4. לפחות ריענוןms יציאות ,HDMI VGA הפחות לכל.  

 VESA לחיבור רגל והכנה מעמד    כולל                 

 NBD    הלקוח באתר שנים שלוש :אחריות  תקופת                      
 
 
 



  דף  
 

2 

 :   על המציע להבהיר כי ההצעה תכלול את הרכיבים והנתונים שלהלן 
 

 .  ממשק לחשבשבת  -
 .  קוד-בקרת הכניסה אפשרית ע"י קוראי בר -

 ( .  לאתר החברה הקיים )מול חברת א.ש בינה "לינק"קישור 
 .  קישור לממשק מערכת ניהול במכון ההעתקות -

 
 
 

 הערה : מצ"ב פירוט של הרכיבים והאמצעים הדרושים להגשת ההצעה הכוללת .  
 

 להלן מפרט להשלמה ע"י המציעים
 

 
 הערות להשלמת והגשת ההצעה :  

 
   באתר הלקוח  חודשים  36-תקופה של באחריות הספק ל תהיינה הקופות

"נפילת  במקרה של  להבטת רצף פעילות  ללא ענן וללא אינטרנט "אוף ליין"ב גם העבודה בקופות תתאפשר
 מתח" ו//או "בעיות קליטה ותקשורת באינטרנט".  

 המחירים אינם כוללים מע"מ
 .  וגיבוי בענן המחיר כולל עבודה בענן 

 
למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או איזו מההצעות והיא רשאית  

 לנהל מו"מ ו/או לערוך התמחרות.  
 

 על המציע להתחייב לזמינות ועל כל מציע לפרט בהצעתו זמן תגובה ומענה במקרה של תקלות.  
 

 . nidev.co.ilShimon@  בדוא"ל לכתובת  14:00שעה    05/04/2021את ההצעות המלאות יש להגיש עד ליום  
 
 

הצעות שתוגשנה שלא בהתאם למפרט הנ"ל ו/או שלא במועד הקבוע לעיל, לא תיבדקנה ולא תובא  
 במכלול ההצעות התקינות.  

 
 
 
 
 

 מפרט 
 אחזקה חודשית  עלות חד פעמי  כמות נדרשת   תיאור 
 I5" מעבד 15מסך  ' " טאצ"  ת קופ 1

 מגירת כסף ומדפסת טרמית 
5    

    EMV 5מכשיר סליקה  2

     1 מסוף אשראי + הקמה בשב"א 3

ת ניהול קופה ממוחשבת כולל  כמער 4
 עבודה בענן  

1    

    1 ש "ממשק להנח 5

    1 רשיונות משתמשים ללא הגבלה  6

    1 יח'  20שעות הטמעה  7

    1 מערכת כרטיסים עם בר קוד  8

    1 ניהול מנויים  9

    1 אתר מכירת כרטיסים ותשלומים  10

 backOffice   3עמדות משתמשים  11
 עמדות 

1     

   2 מחשב על פי מפרט טכני מצורף   12
    סה"כ   

mailto:Shimon@nidev.co.il

