
נספח ב'-מפרט המדפסות ומחיר מקסימלי

כללי

1. במסגרת מכרז זה זה נערך אומדן גלוי, סכום השומה המקסימאלי עומד על סך  4.75 אגורות לפעימה בתוספת מע''מ/35 אגורות לפעימה צבעונית בתוספת מע"מ . המציע בהצעתו יציע מחיר על האומדן לעיל תוך שימת לב לפרטים הבאים:

2.כיום העיריה משכירה כ52 מדפסות ו16 מכונות צילום כאשר השימוש הכולל בהם עולה לכ 1,000,00 פעימות לשנה בכוונת הרשות להיקף התקשרות זהה.

3. המציע מתחייב לספק מדפסות חדשות בלבד תינתן אפשרות למכונות צילום שאינן חדשות בתקופת ההתקשרות עפ"י דרישת העיריה אשר מפרטן כאמור.
 מכונה שתזדקק ל3 תיקונים בתקופה של 3 חודשים תוחלף בחדשה  העירייה תהא רשאית לשכור את הציוד המפורט במסמך ב' או חלק ממנו - הכל לפי ראות עיניה.

סוג לדוגמאמחיר מקסימלי ליתרת התקופהמחיר מקסימלי לשכירות חודשית ל3 שנים ראשנותכמות ראשוניתמפרט טכניאיפיוןנומרטור

מדפסת לייזר רב-תכליתית1

A6-A4  184121         גודל צילום / הדפסה

lexmark 511

        מהירות הדפסה / צילום 42 עמודים בדקה/18 עמודים מדופלקס
        צילום / הדפסה שחור לבן,

Image Quality 1200- איכות הדפסה       
x 1200 dpi 1200

Image Quality 2400
 x 600 dpi 600

       מזין נייר אוטומטי :  50דף
      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)

      כולל: דופלקס, כרטיס פקס, צילום .
2

מדפסת לייזרמשולבת רב- 
תכליתית

A6-A4  139146         גודל צילום / הדפסה

lexmark 711

        מהירות הדפסה / צילום 66 עמודים בדקה/40 עמודים מדופלקס
        צילום / הדפסה שחור לבן,

Image Quality 1200- איכות הדפסה       
x 1200 dpi 1200

Image Quality 2400
 x 600 dpi 600

       מזין נייר אוטומטי 150 דף
      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)

      כולל: דופלקס, כרטיס פקס, צילום 

מדפסת לייזר אלחוטית

A6-A4  124121         גודל צילום / הדפסה

lexmark 811

        מהירות הדפסה - 60 עמודים בדקה3
     הדפסה שחור לבן,

Image Quality 1200- איכות הדפסה       
x 1200 dpi 1200

Image Quality 2400
 x 600 dpi 600

55025         גודל צילום / הדפסה  A6-A4מדפסת ליזר צבעונית רב תכליתית

    lexmark 725

        מהירות הדפסה / צילום 47 עמודים בדקה/38 עמודים מדופלקס4
     הדפסה צבעוני

dpi 1200*1200- איכות הדפסה       
       מזין נייר אוטומטי 100 דף

      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)
      כולל: דופלקס, כרטיס פקס, צילום 

         גודל צילום / הדפסה  A6-A4מדפסת מגנטית להפקת צקים ושוברים5
15025        מהירות הדפסה - 43 עמודים בדקה

lexmark 650     הדפסה שחור לבן על מעטפות שוברים וכו'
Image Quality 1200- איכות הדפסה       

x 1200 dpi 1200
Image Quality 2400

x 600 dpi 600
       מזין נייר אוטומטי :  100 דף

ברדר 28950         גודל צילום / הדפסה  A6-A4מדפסת משולבת6
4020        מהירות הדפסה / צילום 42 עמודים בדקה

        צילום / הדפסה שחור לבן,
dpi 1200*1200- איכות הדפסה       

       מזין נייר אוטומטי :  50דף
      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)

      כולל: דופלקס, כרטיס פקס, צילום .
1500bizhub283         גודל צילום / הדפסה  A5-A3מכונת צילום 7

        מהירות הדפסה / צילום 36 עמודים בדקה
        צילום / הדפסה שחור לבן,

dpi 600 איכות הדפסה       
       מזין נייר אוטומטי :   100 דף

      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)
      כולל: דופלקס, פקס-בהתאם לדרישה , צילום . מסך מגע בעברית,אופציה לחוברות,מתקן מטבעות-בהתאם לדרישה

213075bizhub353         גודל צילום / הדפסה  A5-A3מכונת צילום ציבעונית8
        מהירות לדקה הדפסה  / צילום 35 ש.ל  25 בצבע 

        צילום / הדפסה צבעוני
dpi 600*1800 איכות הדפסה       

       מזין נייר אוטומטי :   80 דף



      סריקה צבעונית למייל / רשת  (כרטיס רשת)
      כולל: דופלקס, פקס , צילום . מסך מגע בעברית

0.0475הדפסה שחור לבן9
0.35הדפסה צבעונית10


