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 חתימה וחותמת  תאריך  שם החותם

 
 

    

 או מכונות שוות ערך:המכונות הדרושות למועצה הינן המכונות כמפורט בטבלה להלן  .1.1

 דגם או שווה ערך מיקום
 2021ממוצע פעימות חודשי 

 (1)חציון 

 צבע שחור לבן  

 7801VT 867.67 711.50 איכות הסביבה

 7801VT 3,099.50 1,994.00 חברה ונוער 

 7801VT 896.00 2,664.17 וןמחלקת פיקוח, רישוי עסקים ובטח

 7802VF 704.00 3,428.00 לשכת ראש המעוצה

 7801VT 976.83 932.00 מטה מחשוב

 7801VT 4,064.83 3,145.50 פיתוח וחקלאות

 7801VT 8,020.00 1,001.67 חינוך

 MX2614N 1,385.83 2,919.83 כלביה -וטרינרים

 7801VT 5,613.17 3,178.83 ועדה )מכונה צבעונית(

 7801VT 4,583.83 931.33 גזברות)כללי(

 3335MFP 240.17 0.00 קציני ביקור סדיר 

 3325MFP 157.00 0.00 מבקר

 3325MFP 40.00 0.00 אגף ביטחון

 3335MFP 40.00 0.00 רישוי עסקים

 3325MFP 353.17 0.00 רווחה)מרכז לילד ולמשפחה(

 3325MFP 334.50 0.00 רווחת העובד

 3325MFP 303.00 0.00 ונן מנהלה ר

 3325MFP 2,255.00 0.00 רכש -גזברות 

 3300MFP 40.00 0.00 צובה -משרד שיטור 

 3300MFP 40.00 0.00 שריגים -נקודת שיטור 

 3335MFP 42.17 0.00 מרכז שיטור שריגים

 3335MFP 40.00 0.00 עמדת ביטחון 

 3300MFP 40.00 0.00 צור הדסה -משרד שיטור 
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 3335MFP 40.00 0.00 קד מועצה/אגף שרותמו

 3300MFP 40.00 0.00 משרד שיטור 

 3300MFP 334.33 0.00 מוקד )מאגרי מידע(

 3335MFP 1,177.33 0.00 חוזים ואינוורטר 

 3335MFP 662.67 0.00 חדר נהגים עין כרם 

 3335MFP 657.00 0.00 תכנון אסטרטגי 

 3335MFP 156.67 0.00 רכש

 LX-M314N 3,082.17 0.00 תחבורה

 X-M314N 5,324.00 0.00 משאבי אנוש

 X-M314N 225.00 0.00 ספרייה

 X-M314N 1,089.00 0.00 לשכה משפטית

 X-M314N 1,602.33 0.00 )ע.סוציאלים( רווחה

 X-M314N 3,095.33 0.00 שירות פסיכולוגי

 X-M314N 1,412.83 0.00 דת

 X-M314N 1,403.17 0.00 לשכת סגנים 

 X-M314N 2,095.50 0.00 גביה

 X-M314N 0.17 0.00 ועדה שחור לבן

 X-M314N 321.17 0.00 היכל התרבות

 LX-M314N 1,551.50 0.00 ףיד חרי

 LX-M314N 2,028.00 0.00 קידום נוער

 LX-M314N 5,846.17 0.00 קומה עליונה-רווחה 

 LX-M314N 1,035.17 0.00 צעירים

 3335MFP 787.83 0.00 עדות השמהחינוך מיוחד ו

 3335MFP 118.00 0.00 חינוך גני ילדים 

 3335MFP 543.17 0.00 חשבות מנהל החינוך

 3335MFP 156.50 0.00 מחלקת גני ילדים

 3335MFP 227.33 0.00 מחלקת מוסיקה יד חריף 
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 7801VTטבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדגם 

 
  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש *

 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"
 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 

 .הסף על ההצעה
 

 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  ים שנ 3לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זכרון

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

 וק סיכות / כמות דפיםהיד
 

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

  לכל גודל –כמות דפים במזין 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פרומטי קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות מספרים בזכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

 

המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת הנני מצהיר בזאת כי הפרטים 

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא
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 MX2614Nם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג

  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 
 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצוין "לא נדרש".

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על ההצעה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - יצור שנת

  שלחוד ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זכרון

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  הידוק סיכות / כמות דפים

  ודל חורים  דפיםחירור / סוג / כמות ג

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -מטי קובץ סריקה פרו
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

  כמות מספרים בזיכרון

  Active Directory –פקס ב חיבור למספרי 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

וות הערך המוצעת הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה ש

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא
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 MFP 3335ם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג

  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 
 יצויין "לא נדרש" * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על ההצעה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  דפסה דו צדדיתה

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זכרון

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassם להזנה "ידנית" כמות דפי

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  הידוק סיכות / כמות דפים

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –ירות הזנה מה

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פורומט קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

  כמות מספרים בזיכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת 

 המבוקשת שווים או עולים על מאפייני המכונה

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא
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 3325MFPם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג

  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 
 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט יניםמהמאפי התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על ההצעה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זיכרון

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 
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 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  הידוק סיכות / כמות דפים

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  ספותתכונות צילום מסמכים נו

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פורמט קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

  כמות מספרים בזיכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת 

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 3300MFPם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג

  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 
 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצוין "לא נדרש"

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על צעההה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .ניותש 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זכרון

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -וציה צילום רזול



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  הידוק סיכות / כמות דפים

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פרומטי קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 – לא תפחת מ -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

  כמות מספרים בזיכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPל תקשורת פרוטוקו

  תכונות תקשורת נוספות

 

הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת 

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 M314N-LXם ונה מדגטבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכ

  ה.הבא בטבלה והשורות הטורים כל את למלא יש* 
 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על ההצעה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - ריצו שנת

  לחודש ממוצעתעמידה בכמות דפים  –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  ח זיכרוןנפ

  נפח דיסק

  כמות מגשי הזנה פנימיים

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  הידוק סיכות / כמות דפים

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  ברשתסריקה למחשב 

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –חיבור לכתובות ב 

 PDFחובה  -פרומטי קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxקס מקובץ מחשב ברשת משלוח פ

  כמות מספרים בזיכרון

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

צהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הינם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת הנני מ

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 M314N-Xם טבלת פרוט התאמת מאפייני שוות ערך מכונה מוצעת למכונה מדג

  ה.הבא בטבלה והשורות וריםהט כל את למלא יש* 
 * בכל מקום שהמאפיין לא רלבנטי לסוג המכונה המבוקשת יצויין "לא נדרש"

 את לפסול- עלולהלנדרש במכרז,  להלן יםהמפורט מהמאפיינים התאמת אחדב עמידה אי* 
 .הסף על ההצעה

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  שנים  3לא יעלה על  - יצור שנת

  לחודש ממוצעתידה בכמות דפים עמ –עמידות 

 מערכת הפעלה 

Windows 10  2019, שרתים חובה 

 

  הדפסה דו צדדית

  שחור A4 הדפסה מהירות

  צבע A4 הדפסה מהירות

  .שניות 8לא יעלה על  -השהייה עד דף ראשון 

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה הדפסה 

  נפח זיכרון

  נפח דיסק

  פנימיים כמות מגשי הזנה

  1כמות דפים למגש 

  2כמות דפים למגש 

  3כמות דפים למגש 

  Bypassכמות דפים להזנה "ידנית" 

  עד( –גודלי נייר הדפסה )מ 

  עד( –משקל נייר )מ 

  גודל משטח סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה צילום 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  הגדלה / הקטנה

  סידור בסטים

  דפיםהידוק סיכות / כמות 

  חירור / סוג / כמות גודל חורים  דפים

 לכל גודל –כמות דפים במזין 
 

  לכל גודל –מהירות הזנה 

  תכונות צילום מסמכים נוספות

  מהירות סריקה

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציית סריקה 

  סריקה למחשב חיבור ישיר

  סריקה למחשב ברשת

  סריקה לדוא"ל 

  Active Directory –ב  חיבור לכתובות

 PDFחובה  -פרומטי קובץ סריקה 
JPEG, TIFF, PDF, Compact 

PDF, Encrypted PDF BMP  

_______________ 

  תכונות סריקה נוספות

  600x600 –לא תפחת מ  -רזולוציה פקס 

  G3פורמט   33.6Kכרטיס פקס 

  PC Faxמשלוח פקס מקובץ מחשב ברשת 

  רים בזיכרוןכמות מספ

  Active Directory –חיבור למספרי פקס ב 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  16/2021פומבי מספר מכרז 

 
 מאפייני המכונה המוצעת מרכיב

  כמות נמענים –אפשרות שליחה לקבוצה 

  נוספות FAXתכונות 

  RJ45 100/1000כרטיס רשת 

  USBחיבור 

  Parallelחיבור 

  TCP/IPפרוטוקול תקשורת 

  תכונות תקשורת נוספות

 

נם אמת וכי מאפייני המכונה שוות הערך המוצעת הנני מצהיר בזאת כי הפרטים המצוינים לעיל הי

 שווים או עולים על מאפייני המכונה המבוקשת

 

 

  

 חתימה וחותמת  תאריך  שם מלא

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


