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מדים וציוד אישי  רכישת עבור דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר   –המועצה המקומית  

 הפירוט הנ"ל: לפי וני לפקחי שיטור עיר

במעטפה  או  kniot@deiralasad.muni.il לדוא"ל:  PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

 .11:00שעה  03/01/2023ד צה עועש במכ רהלתיבת סגורה במסירה ידנית 

 נא למלות את ההצעה אך ורק בפורמט הטבלה המצורפת. •

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •
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 טבלה:

 
 

ס"ה מחיר   מותכ פריט  רתיאו מס'

 לפני מע"מ 

 הערות

שנים   LEDLENSER -7דגם  -םפנס סריקה אישי כולל נרתיק תוא 1

 אחריות 

7   

   7 כולל נרתיק גר' 55 פלפל רסיס ת 2

ר  די ממ. – דה אכיפה עירוניתיחי" ניםמסומ שחור/כובע זיהוי אפור 3

 ל אסד" א

7   

   7 דיר אל אסד" ממ. – דה אכיפה עירוניתיחי" ניםמסומפ"צ שכ 4

   7 קסדה 5

   28 וראפ צבע,  PENAGON RANGERטקטית  םימכנס 6

  משני  שרוול קצרופתרת כמ PLATO PENAGON טקטית ותצלוח 7

המשרד  וסמל  תג שם  כולל  אחיד צמד תג שרוולהזרועות יוצידי 

 ראל   באישור משטרת יש בט"פ ל

14   

משני   שרוול ארוךמכופתרת  PLATO PENAGONטקטית ת לצחו 8

  רדהמש  וסמלאחיד כולל תג שם  צמד תג שרוולהזרועות יוצידי 

 ראל   אישור משטרת יש ב"פ בטל

14   

חזה   כולל הדפס ולשרו כולל דגל ישראלבצבע אפור  DFה קצר חולצה 9

   + גב

14   

חזה   כולל הדפס שרוול כולל דגל ישראלבצבע אפור  DF הכארו חולצה 10

   + גב

14   

   7 חורש PENTAGONס"מ  4.5טקטית חגורה  11

 מדצוובצדדי הזרעות י DELTAדגם  כחול כהה/שחור  צבע סיירמעיל  12

    כולל תג שם  לעיל  ריםכהסמליים הנז

7   

   HAIX 7של דגם  –נעליים שחורות גבוהות איכותיות  13

מ.מ.דיר   - יחידת אכיפה עירונית" רשוםעליו שדגם מד"א זוהר  טסוו 14

 " אל אסד

7   

   28 רף דוגמה מצו -שרוול תג  15

   14 פ המשרד לבט"תג  16

   14 שם תג 17

  

 ס"ה מחיר לפני מע"מ 
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