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 لتوريــــد ةـــــات الفنيـــــالمواصف

 آلة تصوير مستندات لزوم الديوان العام للهيئة

 

 أوالً : الغايـــــــــة من المشــــــــروع :

الديوان العام  تقديم و توريد   تقوم بعمليات النسخ والطباعة والمسح الضوئي ضمن  آلة تصوير مستندات شبكية 

 للهيئة 

 :  ةــــــــروط العامـــــالش –ثانياً 

أن يكوووون العوووارل مووون المتعصصوووين بالعمووو  أوووي مووو ا المتووواه وأن يقووودم موووا ي بووو  تعاملووو  مووو    ووود   -1

 . بآالت التصويرالشركات العالمية المتعصصة 

تحديووود  وعلووول العوووارل ان تكوووون الشوووركة اصم معتصوووة بمتووواه الطابعوووات واص بوووار وآالت التصووووير  -2

 .لة التصوير علي آكتالوج  الصانعة وربطالعاص بالشركة  ياإللكترونالموق  

 :ضمن وثائق  علل العارل أن يقدم  -3

a. يزو...(   سن اصداء التي ت ب  كفاءة المصن  شهادات التودة و (. 

b. الهيئووة العامووة لعوودمات  – لوول ورارة االتصوواالت والتقانوو   آلووة التصووويرببيوو   شووركةمواأقووة موقعووة موون ال

 . االتصاالت الالسلكية

 أي عرض  الفني . آلة التصويرصن  وسنة  علل العارل أن يحدد بلد  -4

 سووا التسلسوو  علوول بنووود المواصووفة الفنيووة بنوودا  بنوودا  و علوول العووارل ان يقوودم ااابووة كاملووة ومفصوولة  -5

 . الرقمي أدناه

ــين العار ــين  -6 ــة ب ــيتا المرارن ً س ــا ــيا االفنــ  فني ــا الر ــت المواصــفات  وف ــاو ف ــوو الــواروه أون ــا الون لجمي

 الآلة التصوير.الفنية 

 

 ض:ـــــالرفاط ـــــنر –  ثالثا  

 : يعتور العرض الفنت مرفو اً إذا لا يحرا أحد الشروط التالية       

 . % (80أق  من )  للعرل الفنيأي  اه كان  العالمة الفنية االامالية  -1

 .وما أوق صفحة بالدقيقة 40سرعة الطباعة  -2

 .(معا   المسح الضوئي والطباعة  و) النسخ  اآللة تدعم -3

 الشبكة.صك ر من  اسا عن طريق  مكانية الطباعة و USB  - ethernet اآللة تحتوي علل مناأ   -4

 

http://www.swo.gov.sy/


 الجمهورية العربية السورية                                                                          

 الهيئة العامة لخدمات االتصاالت الالسلكية

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 2 - Syrian Wireless Organization                                           www.swo.gov.sy 

 

 

 ً  : لة التصويرآلة ـــات الفنيـــالمواصف – رابعا

 .نقطة/انش 1200*1200دقة الطباعة  (1

 .اصق علل  2GBمزودة ب اكرة  (2

 .A3تسمح بتصوير الوثائق  تل قياس  (3

 ثانية علل اصك ر. 15عن  د ال يزيرمن التحمية   (4

 ثواني علل اصك ر. 4رمن تصوير أوه نسعة  (5

 .اصق علل  وأسود بالدقيقةنسعة أبيض  40تدعم سرعة  (6

 .320GBن عسعت    ال تقن تحتوي علل مارد دسك أ (7

 .ان تحتوي علل شاشة تحكم لمس ملونة  (8

 .صفحة 100عن   ال يقان تحتوي علل ملقم اانبي  (9

 .ان تحتوي علل دراين علل االق  (10

11) Scan one print many تدعم عملية مسح االصوه لمرة وا دة. 

 .اصق بلمسة وا دة علل  صورة 500تدعم التصوير المتعدد لغاية  (12

 تدعم الطباعة علل الواهين. (13

 .بحيث تظهر االعطاه علل الشاشة لألعطاهان تكون مزودة بدارة تشعيص ذاتي  (14

 ( وعلل العارل ذكر سعت  العظمل. Feeder)تحوي اهار ملقم  (15

و علووول  USBتووودعم أمكانيوووة وصووولها للحاسوووا مباشووور لتعمووو  كطابعوووة. عووون طريوووق الشوووبكة او  (16

 العارل تأمين ما يلزم لوصلها للحاسا.

والتقووارير الفنيووة لحالووة اآللووة وتظهوور اصعطوواه أووي  علوول العووارل ذكوور كاأووة المناأوو  التووي توودعمها. (17

  اه  دوثها ومكانها بدقة. وعلل العارل ذكر ميزاتها.

 .A4صفحة قياس  43000عبوة الحبر الوا دة عن  اتطبعهتي دد الصفحات الأال يق  ع (18

 أن تتوأر أي اآللة ميزة البدء اصوتوماتيكي بالتصوير بعد انقضاء رمن التحمية. (19

 مرتز. 50/60أول  وبتردد  240 -220التغ ية الكهربائية  (20

العووارل ذكوور قيمووة االسووتهالل أن تكووون اآللووة اقتصووادية أووي اسووتهالل الطاقووة الكهربائيووة وعلوول  (21

 عند التصوير وأي وض  االستعداد وأي وضعية توأير الطاقة.

 سنوات . 3أي اصسواق المحلية ولمدة ال تق  عن  أن تكون كاأة القط  التبديلية متوأرة (22
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 كما ترد من الشركة. ودلي  االستعدام والنشرات الفنية الكتالواات أن تقدم كاأة  (23

 السوق.أي  وتوأرما الدائمالعاصة بها  وقط  الغيار لأل بارتكلفة منعفضة  لل متوسطة  (24

لتحديوود مقوواس  Custom paper sizeوتحوووي علوول ميووزة  A3 لوول  A6قيوواس التصوووير موون  (25

 الورق يدويا .

 خامساً : متطلوـــــــــات عامــــــــــة : 

 ولي . االستالم الفني اصريخ صدور محضر : سنة من تا   أترة الضمان:  5-1

 مر المباشرة . أمن تاريخ  يوم 20:  مدة التنفي  :  5-2

 : مدة ارتباط العارل بعرض  شهر. 5-3

 الديماس . –: مستودعات الهيئة أي دمشق   مكان التسليم:  5-4

    ) أي مستودعات  الهيئة  (  التصوير والطباعة والمسح الضوئياراء كاأة تتارب إ: علل العارل التعهد ب 5-5

  المواصفات الفنية الم كورة أعاله.وأق    

 او أي  اه أي  ، : علل العارل ذكر أية مزايا أخر  غير واردة أي المواصفة الفنية السابقة ال كر     5-6

 . المواصفة علل العارل ان يبينها بالتفصي  اختالف عن بنود          

 

 

 أعناء اللجنة

 

 م.م عماو محمد   م. نور الصواغ م. مازن عثمان        م. سامية محموو        

    

    

 

 

 

                  

 مصدق  

 المدير العام  

 ت الالسلكيةللهيئة العامة لخدمات االتصاال

 جالل خنر المهندس 
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 مسعره غير ( قائمة الكميات واالحتياجات 1جدول )

 

 الكمية  اسا الماوه  مسلس  
 السعر االفراوي

 ليره سورية 

 السعر االجمالت

 ليره سورية 

   1 آلة تصوير مستندات لزوم الديوان العام للهيئة 1

  المجموع  2
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 م.م عماو محمد   م. نور الصواغ م. مازن عثمان        م. سامية محموو        
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