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استدراج عروض أسعار  

HQ/EQ/2018-10-50 
 
  

 ..............................................  رقم المشتغل مرخص   ......... .....اسم مقدم العرض  ........... 
 

فون ......................................العنوان  ..............   ..........................جوال   .   -..        رقم تل
  

    
ة الثقافة و الفكر الحر في ت ر رغب جمع ينة تص ل من ضمن مشروع تالقي و، وذلك تورد ما الة تم الو

ة ( ة للتنم ه الشرات  فعلى من يرغب في المشاركة من ،  )GIZاأللمان المرخصة حسب االصول ، عل
ة : تعبئة ا   لعرض وذلك حسب المواصفات والشروط التال

  
ة الثقافة و الفكر الحر  .1 اسم جمع   الفاتورة 
ك خالل  .2 ش لغ  د الم سد ــــخ استالم الفاتورة 28يتم    يوم من تار
مة المضافة  .3 ة الق   السعر شامل ضر
  إرفاق شهادة خصم ضربي من المنبع  .4
أقل األسعار .  .5 ة غير ملزمة   الجمع
لة .6 ة قا م ة  ال س ادة أو النقصان ب  .%25لل
ل .7  عملة العرض : الش
ع .8  مدة سران العرض : أسب
  على المورد ختم وتوقيع العرض .9
ة موعد استالم العروض الساعة  .10 احا عشر الحاد ــــخ  ص  م. 09102018بتار
تم فتح العروض الساعة ا .11 ةلس احا والنصف  عشر  حاد ــــخ  ص  م. 09102018بتار
سسلم العروض في ظرف مغ .12 خان يو سي    لق ومختوم في المكتب الرئ
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  :  المواصفات

  
  
  
  

  مالحظة : 
م   - ينةتقد ة للما ج فني يوضح المواصفات الفن  كتال
انة لمدة عام - م شهادة ضمان وص ه العرض تقد   على من يرسو عل
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ة  الوحدة  المواصفات  الصنف  الرقم م   ال
سعر الوحدة 

ل   الش
االجمالي  

ل   الش
لد 

شأ   الم

1  
ينة  د ما تور

ر  تص

ر  ينة تص د ما ة تور ذو كفاءة عال
حسب ومتعددة الوظائف وذلك 

  المرفقةالمواصفات 
  

ينة   1  ما

      

ل األرقام ش    االجمالي 

لاالجم الحروف ش     الي 
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General 
Warm-up time 20 seconds 
Speed 30-35 pages per minutes 
Memory Standard:2 GB 
HDD 320 GB 
Weight 62.5kg(mf only) 
Power source 220-240 v,50/60hz 

copier 
Printer language : standard Multiple copying : up to 999 

copies 
Resolution 600*600 dpi 
zoom 25% to400% in 1% steps 

Printer 
Printer language :standard: PCL5e,PCL6,PDF 

Direct,PS3(Emulation) 
Print resolution  Maximum 1200*1200dpi 
Interface: standard USB Host I/F,Etherent 10 base-

T/100 
Network protocol TCP/IP(IPv4,IPv6) 

Scanner 
Scanning speed Full colour (max):110 

ipm(simplex)/180 ipm Duplex) 
Resolution: standard 100 

dpi,200dpi,300dpi,400dpi,600dpi 
Original size :A3,A4,A5,B4,B5,B6 
Scan to email: SMTP (Mail Server) Gateway and TCP/IP, POP, 
IMAP4 
Scan to folder: SMB, FTP 
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