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 מפרט טכני 1-נספח ג'
 

 המציע ישכיר למועצה מכונות צילום על פי המפורט להלן: .1

המציע יספק למועצה שירות תיקונים מלא למכנות הצילום המושכרות במהלך כל תקופת  .2

 השכירות.

 .בהתאם לצורך המציע יספק למועצה טונרים .3

 

  בהמשך הוספהעם אופציה ל -(לגני הילדים  חדישות מכונות צילום 24 ) –ת צילוםומפרט מכונ

  צילומים בדקה 35-40מכונות במהירות של 

  גודל צילום מרביA4 

 יכולת הדפסה מובנית 

 חיבור למחשב ולרשת 

  דף 500*1קיבולת נייר 

 דופלקס מובנה 

 סריקה צבעונית מובנית 

 עם אופציה להוספה בהמשך  -מכונות צילום למחלקות המועצה ( 8)  –ת צילוםומפרט מכונ

  צילומים בדקה 65-75מכונות במהירות של 

  גודל צילום מרביA3 

 יכולת הדפסה מובנית 

 חיבור למחשב ולרשת 

  דף 500*2קיבולת נייר 

 דופלקס מובנה 

 סריקה צבעונית מובנית 

  תפעול באמצעות קוד/ סיסמא למשתמש 
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 עם אופציה להוספה בהמשך  -מכונות חדישות לבתי הספר ( 8)  –צילוםת ומפרט מכונ

  צילומים בדקה 65-75מכונות במהירות של 

  גודל צילום מרביA3 

 יכולת הדפסה מובנית 

 חיבור למחשב ולרשת 

  דף 500*3קיבולת נייר 

 דופלקס מובנה 

 סריקה צבעונית מובנית 

 תפעול באמצעות קוד/ סיסמא למשתמש 

 דכן מובנהכולל פינישר/ ש 

 

 בהמשך הוספהעם אופציה ל -(5מפרט מדפסת לייזר משולבת )

  צילומים בדקה 35-40מדפסות במהירות של 

  גודל צילום מירביA4 

 יכולת הדפסה מובנית 

 חיבור למחשב ולרשת 

 פקס מובנה 

 סריקה צבעונית מובנית 
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 צילוםרשימת מכונות  – 2נספח ג' 

  כיום. הצילומים השנתיוממוצע מכונות הצילום רשימת להלן 

 ./ שנהלמספר צילומים בחודשמועצה של הלשהי בות כירשימה זו אינה מהווה התחי

למען הסר ספק מובהר כי מכונות הצילום חייבות לעמוד בדרישות המפרט הטכני 

 בהתאם למס' הצילומים המפורט בנספח זה. 

  

 השכרת מכונות צילום למחלקות המועצה -הצעת מחיר 

 מחלקה
ות כמ

 מכונות

ממוצע צילומים 

 שנתי

 מחיר

כולל מע"מ 

 לפעימה

 סה"כ מחיר

 כולל מע"מ

 צילום 240,000 24 חינוך גנים מ. צילום

 למכונה ( 10,000) 

  

   12,000 1 מ. צילום  -מתנ"ס

 60,000 3 מ. צילום -מועצה 

 אלף למכונה ( 20) 

  

   25,000 1 מ. צילום -חינוך

   20,000 1 צבעהנדסה מדפסת 

   10,000 1 הנדסה מדפסת שחור

   5,000 1 רווחה  מ. צילום

   5,000 1 חשבונות מדפסת לייזר משולבת

   5,000 1 גזברית מדפסת לייזר משולבת

   2,000 1 רכש מדפסת לייזר משולבת

   10,000 1 פסיכולוגיה מ. צילום

      36 סה"כ 
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 בתי הספר ביישוב

   380,000 1 יסודי אלזהראא

   120,000+ 80,000 2 יסודי אבן רושד

   380,000 1 יסודי אלפארוק

   240,000 1 חט"ב אלביירוני

   150,000 1 חט"ב אגיאל

   110,000+150,000 2 תיכון ג'ת

    8 סה"כ

 

 המחיר כולל עלות השכרת המכונות+ תחזוקה שוטפת וטיפול בתקלות+ החלפת דיו+ שירות

 

 

                        ________________ 

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 


