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02.03.2022

הצעת מחיר מס 14.2022
המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור ציוד וחליפות מיגון למחלקת
רווחה לפי הפירוט בטבלה המצורפת:
• נא לשלוח את ההצעה חתומה במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת הרכש במשרד גזבר
המועצה עד  13/03/2022שעה .10:00
• נא למלות את ההצעה אך ורק בפורמט הטבלה המצורפת.
• התחייבות בתחילת ביצוע עבודה מיידית אחרי קבלת הזמנה חתומה ומסירת העבודה תוך שבוע
מיום ההתחלה.
• אחריות עבור הציוד ל  3שנים ,אחריות עבור השירות לשנה.
• הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל.

בכבוד רב
אחמד דבאח
ראש המועצה

_______________________________________________________________________

ת.ד ,1.מיקוד -20188 :טל - 04-9886655-9885444-9885445 .פקס04-9989591.

www.deiralasad.net

مجلس دير االسد المحلي

מועצה מקומית דיר אל אסד

دير االسد

דיר אל אסד

DEIR El ASSAD LOCAL COUNCEL

EMAIL:DEIRELASSAD@GMAIL.COM

פירוט הטבלה:
מס"ד

תיאור ציוד  /שירות

כמות

1

כספת להפקדת נשק –שתי תאים עם שני ברחים לכל
בריח לפחות שתי מפתחות  -על פי תקן משטרת ישראל
אל פסק KVA 1

1

3

אל פסק  KVA 1.5למערכת המצלמות

1

4

שילוט אסור כניסה עם נשק עשויים מעצם קשיח
מפלסטיק 40/40ס"מ
שילוט שטח מצולם ומוסרט  40/40עשויים מעצם קשיח
מפלסטיק 40/40ס"מ
מערכת אינטרקום הכוללת  2מסכים  7אינש

2

7

מערכת נעילת דלת כניסה ראשית הכוללת  :מחזיר שמן -
אלקטרו מגנט  600ק"ג -לחצן פתיחה רגיל -לחצן פתיחה
חירום (קופסה ירוקה)
מערכת נעילת דלת מטבחון הכוללת  :מחזיר שמן -
אלקטרו מגנט  600ק"ג  -לחצן פתיחה חירום (קופסה
ירוקה ) קודן קורא קרבה
צ'יפים לקורא קרבה

10

10

מערכת טמ"ס (טלוויזיה במעל סגור) אספקה והתקנה

1

11

מצלמה  HIKVISION IP 4MPצינור

4

12

מצלמה כיפה HIKVISION 4MP 2.8MM

5

13

מכשיר הקלטה NVR HIKVISION 16 4K

1

14

סוויץ  16ערוצים POE GIGA

1

15

ארון תקשורת  + 10Uציוד (פנל שערות  /פנל ריק )

1

16

מסך  + HDMI 27דיסק קשיח TB10

1

17

עכבר אלחוטי GENIUS NX-7005 BlueEye Black
2.4GHz

1

2

5
6

8
9

מחיר יח'
לפני מע"מ

סה"כ
מחיר לפני
מע"מ

1

10
1
1
1

ס"ה מחיר לפני מע"מ

________
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