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 335/15למכרז  2הבהרה מס' 
 

, ולאחר חשיבה נוספת, הוחלט לשנות את 1.07.15-בהמשך למסמך ההבהרות המתוקן שפורסם ב
 . 335/15למסמך א' בחוברת מכרז  1דרישות המפרט הטכני המצורף כנספח 

 .למסמך א' ויבוא במקומו 1המפרט הטכני המצורף להלן יחליף את נספח 
 
 
 

 א' למסמך 1נספח 
 מפרט טכני

 
 ואילך  2014ששנת היצור שלה היא משנת  מכונה חדשה באריזה המקורית

 גר'(. 80במשקל  A4)לגבי נייר בגודל צילומים בדקה לפחות  100 מהירות הדפסה מינימאלית של
 צילומים בחודש 50,000יכולת עמידה בעומסים גדולים של לפחות 

 DPI 1200 -רזולוציה: לא פחות מ
 גרם נ"ע 80נייר  2,500תסופק עם יחידת מערים בקיבולת גבוהה )סטקר( של לפחות המכונה 

 
 TO APעל המכונה לכלול תוכנות הדפסה כחלק אינטגראלי, לרבות תוכנות מידע משתנה אפשרות הכפלה 

מערכת   IMPOSE  /COMPOSEעם אפשרות ל  FAIERY(, בקר הדפסה מסוג 3Aבדף  4Aדפי  2)הדפסה של 
  DPI 1,200רופילי צבע, עם עיבוד של לפחות לבניית פ

 לפי הגדרת היצרן. PRODUCTIONעל המכונה להיות בקטגוריית 
גרם  350אפשרות הדפסה על מגוון סוגי נייר כגון כרומו מט /מבריק נטול עץ בעוביים של עד  נייר: 

 במעבר אחד )דופלקס(ממגירות 
 ס"מ 33x48.8עד  A5מגודל  שטח הדפסה: מכונה עם יכולת הדפסה על גדלי נייר

 

 בעלת יכולת לעבוד ברשת, באופן שניתן יהיה להדפיס בה מכל קבצי האופיס וגם מסריקה )ממקור(.

 שיטת הדפסה ללא שמן, המאפשרת ציפוי למינציה רגילה
 החברה טכנאי נדרשת אפשרות להחלפת צבעים באופן עצמאי, ללא 

 

 להלן הדרישות עבור הסורק

 .A3 -ו A4סורק צבע בעל יכולת לסרוק בצבע דפים בגדלים 

 הסורק הוא חיצוני ואינו מהווה חלק מהמכונה
 

 
ידם וכן עלונים -***המציעים מתבקשים לפרט במסגרת הצעתם את התכונות של המכונה מהדגם המוצע על

 מפורטים המתייחסים לאותה מכונה 

 
 

ון להגשת ההצעות והמועד החדש הנו עד לא לאור שינוי המפרט הטכני, יידחה המועד האחר
 .12:00, בשעה 29/7/2015רביעי,  יאוחר מיום

 
ויש לתקן , 29.10.15כמו כן, לתשומת לב המציעים כי מועד תוקף ערבות ההצעה המעודכן יהיה 

 את המועד במסגרת מסמך ג' למסמכי המכרז.
 

 ככתוב שינוי ללא יישאר זה מסמך במסגרת במפורש שונה או/ו תוקן שלא סעיף כל מובהר

 .המכרז במסמכי

 .ידם על חתום כשהוא להצעתם זה מסמך לצרף נדרשים המציעים
 
 
 

 


