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08.09.2021 

 
 202143.מס   הצעת מחיר

 

וחליפות מיגון למחלקת  ציוד  מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 : תוהמצורפ אותבטבלהפירוט  לפי רווחה

  וא mnkal@deiralasad.muni.il לדוא"ל:   PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

שעה   15/09/2021ד ע מועצה ל המשרד מנכ"ב ש רכה תתיבלבמעטפה סגורה במסירה ידנית 

12:00 . 

 .הטבלה המצורפתאך ורק בפורמט  עהת ההצא למלות נא  •

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב 
 אחמד דבאח 

 עצה ראש המו
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 :1מס   פירוט הטבלה
 

  מחיר יחידה כמות שירות   /ציוד מס"ד 
 לפני מע"מ 

  סה"כ מחיר 
 לפני מע"מ 

       בניין ראשי  -מערכת אזעקה ומצוקה   
     1 אזורים  128-רכזת גילוי פריצה ניתנת להרחבה ל 1
     TCP/IP 1מתאם תקשורת   .2
     1 לוח מקשים )כולל לעמדת מאבטח(  .3
     1 אזורים  16 -מרחיב אזורים ל  .4
     7A 2סוללה  .5
     1 מבוקר ספק כוח  .6
     1 יציאות   16-ס ממסרים לטיכר .7
     9 צופר פנימי כולל נצנץ   .8
     9 לחצן מצוקה נייח  .9

     1 כרטיס חיוג הודעות  .10
     1 חיווט והתקנה  .11
12.     
13.     
 _________   ס"ה מחיר לפני מע"מ 
 

 :2פירוט הטבלה מס 
 

  מחיר יחידה כמות שירות   /ציוד מס"ד 
 לפני מע"מ 

  סה"כ מחיר 
 לפני מע"מ 

       לשכת רווחה  -מערכת מצלמות  
     1 מצלמות  16-ל NVRמכשיר הקלטה   1
     1 פורטים   16-ל  POEסוויטצ'  .2
     3 כיפה   IP 4MP משתנה  מצלמה עדשה .3
     2 צינור   IP 4MP משתנה  מצלמה עדשה .4
     1 כולל פס שקעים  6Uארון תקשורת  .5
     1 מ  27דת" מסך עמ .6
     HDMI 1מפצל   .7
     1 מטר על גבי סיב אופטי  HDMI 30כבל   .8
     1 חיווט והתקנה  .9

10.       
11.       
12.     
13.     
 _________   ס"ה מחיר לפני מע"מ 
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 :3פירוט הטבלה מס 
 

  מחיר יחידה כמות שירות   /ציוד מס"ד 
 לפני מע"מ 

  סה"כ מחיר 
 "מ י מעלפנ

       רווחה מפעל הפיס  -מערכת מצלמות  
     1 מצלמות  16-ל NVRמכשיר הקלטה   1
     1 פורטים   16-ל  POEסוויטצ'  .2
     5 צינור   IP 4MP משתנה  מצלמה עדשה .3
     1 כולל פס שקעים  6Uארון תקשורת  .4
     1 מ  27מסך עמדת"  .5
     HDMI 1מפצל   .6
     1 מטר על גבי סיב אופטי  0HDMI 3כבל   .7
     1 חיווט והתקנה  .8
 _________   ס"ה מחיר לפני מע"מ 
 

 :4פירוט הטבלה מס 
 

  מחיר יחידה כמות שירות   /ציוד מס"ד 
 לפני מע"מ 

  סה"כ מחיר 
 לפני מע"מ 

       נעילת דלתות  
     1 מחזיר שמן לדלת כניסה ראשית  1
כולל מתאמים לדלת   ק"ג  600מנעול אלקטרומגנטי  .2

     2 כניסה ראשית 

     2 לחצן פתיחת דלת  .3
     1 קודן לדלת כניסה כולל ספק כוח  .4
     2 מחזיק שמן לדלת  .5
     2 ק"ג כולל מתאמים לדלת  300מנעול אלקטרומגנטי  .6
     2 לחצן פתיחת דלת  .7
     1 חיווט והתקנה  .8
 _________   ס"ה מחיר לפני מע"מ 
 

 :5פירוט הטבלה מס 
 

  מחיר יחידה כמות שירות   /ציוד מס"ד 
 לפני מע"מ 

  סה"כ מחיר 
 לפני מע"מ 

       מערכת אינטרקום  
     1 "7פאנל אינטרקום כולל מצלמה וקודן כולל מסך   1
     2 מוניטור נוסף לעמדת מאבטח ולעמדת מזכירות  .2
     1 חיווט והתקנה  .3
4.       
 _________   ר לפני מע"מס"ה מחי 
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