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 :الخاصةشروط ال
 التوريدالغرض من العقد ومدة  -1

ً بأن السعر المذكور في العطاء المالي يشم - ريبة ل الضيتم توريد جميع البنود لموقع العمل علما

 والنقل والمناولة والتركيب والتشغيل.والتوريد 

 .التوريداسابيع من تاريخ استالم أمر  8الي  6فترة من  فييتم التوريد  -

وم رتون أو فكبالستيك أو  -يتم التوريد لموقع العمل في كرتونات وتكون األجهزة جديدة ومغلفة -

 واصفات.أي قطعة غير مطابقة للم استبعادويتم  خدوش،خالية من أي  سليمة، جيدة،وتكون بحالة 

 "Brand Nameتكون جميع االجهزة الموردة "  -

 أن تكون الشركة وكيل معتمد او موزع معتمد للماركات الموردة. -

 (.معتمدصيانة  )مركزبد من وجود خدمة ما بعد البيع للصيانة ال -

 مدة الضمان مذكورة بكل بند. -

ستخدام للمستندات المطلوب ارشفتها وبا ةبالمعاينة الالزم إقرارتقديم  الثانيالبند بخصوص  -

 بالشركة.منهجية العمل لمنظومة االرشفة االلكترونية المطبقة 

 الفنيمكونات العرض 

 العامة للعقد باإلضافة إلى:كل ما جاء في الشروط  -

 .الموافقة على كل ما جاء بالشروط الخاصة  

  ند كاملة يجب أن تتم كتابتها كما بجدول المواصفات الخاص بكل ب الفنيةالمواصفات

انت إذا كوالي الكتالوجات لكل األصناف المقدمة على أن تكون الكتالوجات أصلية  باإلضافة

 العطاء.مقدمة  الشركةصورة فتكون معتمدة ومختومة من 

  إجراءات  –دة االصالح م -شرح أماكن الصيانة كيفية استالم وتلقي بالغات االعطال

 وتوصيل األجهزة المعيبة ... إلخ. استالمكيفية  –اإلصالح 

  اصةسنوات كما تم ذكرها بالمواصفات الخ 6تقديم اوامر توريد كسابقة اعمال للشركة 

  ب طل إذا الموردة الشركةانة لما بعد فترة الضمان تلتزم به والصي الفنيتقديم عرض للدعم

 الضمان.أشهر من انتهاء فترة  3منها ذلك خالل 

 يل وتوص استالمكيفية  –إجراءات اإلصالح  –أماكن الصيانة –شرح لخدمة ما بعد البيع

 األجهزة المعيبة ... إلخ

 العطاءات المستبعدة

  ييم أو المطلوب من خالل التق الفنيعطاء ال يحقق المستوى  أياستبعاد  فيللشركة الحق

 شرط من الشروط العامة والخاصة. أيعدم تحقيق 

 شرط.قيد أو  بأيمقترن  االبتدائيكان خطاب الضمان  إذا 

  تحفظات.شروط أو  أييشمل  الذيالعطاء 
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 الضوئيالماسح  :االولالبند 

 

  

Specification 

Scanner type Flatbed, ADF 

Scan Speed Up to 50 ppm/100 ipm (black & white, color, greyscale, 200 dpi) 

Scan Resolution Hardware: Up to 600 x 600 dpi 

Optical: Up to 600 dpi 

Scan File Format PDF (image-only, searchable, MRC, PDF/A, encrypted), TIFF 

(single page, 

multi-page, compressed: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, 

XLS, TXT, XML, 

XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG 

Scan Input Modes Front panel scan to Smart Document Scan Software; Document 

Copy; 

software scan using Smart Document Scan Software; user 

application via 

TWAIN, ISIS, WIA or Kofax VRS drivers 

Light Source 

(Scanning) 

Light Emitting Diode (LED) 

Output resolution dpi 

settings 

75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 

Grayscale Levels/Bit 

Depth 

256; Bit Depth: 24-bit 

Duty Cycle (daily) daily duty cycle: 3000 pages 

Auto Document Feeder 

Capacity 

Standard, 100 sheets 

Duplex ADF Scanning Yes 

Media Size (ADF) A4; A5; custom; long paper up to 864 mm 

Media Weight (ADF) 49 to 120 g/m² 

Connectivity  Hi-Speed USB 2.0 

 

Control Panel 9 front-panel buttons: Tools, Cancel, Navigation buttons (Up, 

Down, OK/Select, Back), Simplex Scan, Duplex Scan, Sleep 

(with LED illumination); 4-line back-lit LCD 

Scanner Advanced 

Features 

Image enhancements such as blank page removal, crop, deskew, 

orientation; barcode detection; batch separation; document merge 

Media Types 

Supported 

Paper (plain, inkjet, photo) 

Compatible Operating 

Systems 

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 

Vista, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP 

Professional x64 

Training DATA ANALYSIS including (Microsoft Power BI) FOR 4 

PERSONS 

Warranty 3  years including spare parts 
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 .الوثائق الخاصة بالشركة البند الثاني: آرشفة

 
ت تتم مجموعا 10يتم تقسيمهم على  ورقةمليون  2أرشفة الوثائق الخاصة بالشركة ألرشفة حوالي  يشمل -

 ستخداموبابحيث تتم داخل شركة مياه بنى سويف  ويتم السداد بعد االنتهاء من كل مجموعة عامينخالل 

 :يهالتألت الشركة مقدمة العطاء باإلمكانياوبإمكانيات منظومة االرشفة االلكترونية المطبقة بالشركة 

o .اإلمكانيات البشرية 

o .الحواسب 

o الضوئية. الماسحات 

 تتم االرشفة بالمراحل التالية:

o .استالم المستندات 

o .تجهيز المستندات 

o فهرسة المستندات 

o .المسح الضوئي للمستندات 

o الجودة. تامين 

o  التعبئة على المنظومة  
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 للعطاءات الفنيس التقييم سأ
 % 80عطــاء ال يحصــل علـى  أييتــم استبعــاد 

سنوات وان قلت يتم التقييم حسب عدد  6  الخبرةنقطه لعدد سنوات  12 سنوات ال تقل عن  الموردة الشركةخبره 
 السنوات 

 نقطه 12

من  المقدمة الفنيةمدي تطابق المواصفات 
صاحبة العطاء مع المواصفات   الشركة

   الفنيةبكراسة الشروط 

 نقطه 60 يةالفنبالمواصفات المطلوبة طبقًا لكراسة الشروط و المواصفات  االلتزام

بالعرض الفني المقدم منها يوم فتح المظاريف  الشركةوهو ان تستوفي  مدي تكامل العرض الفني 
بكراسة الشروط دون الحاجه الي  والمطلوبةكافة مكونات العرض الفني 

 صاحبة العطاء  الشركةطلب استيفاء او توضيح من 

 نقطه 12

لذات الماركة محل  المعتمد(الصيانة  مركز)
 -حسب طبيعة كل بند )البرامج  التعاقد

 الهاردوير(
 

 د اوتوافر شهادة الرقابة و الصناعة او الشركة المنتجة او الوكيل المعتم
 تسمح للشركة المتقدمة بعمل الصيانة الموردة لألصنافالموزع المعتمد 

واالصالحات الالزمة للماركة المقدمة خالل مدة التعاقد  مع ضمان 
 توافر قطع الغيار االصلية خالل مدة التعاقد  

 نقطه 16

 %100 االجمالي

 المالي: مالتقيياسس 

 من عدم بغرض التأكدالمذكورة من قبل  للشروط المناقصةالمقدمة من الموردين وفقا  العروض الماليةسوف يتم فحص  .1
 وغيره.الجمع  فيوجود اخطاء حسابية 

 

روض اعطاء اقل الع وسوف يتم حديبند على  سوف يتم التقييم لكل -للعطاءات المقبولة فنيا فقط الماليسيتم التقييم  .2
 يلي:العروض المالية نسبة الى اقل العروض ماليا كما  باقي ويتم تقييمدرجة  100ماليا 

 وبس( المطل) المالي )البند(/ سعر العرض  X100)البند( س = سعر اقل العروض  للبند( )اوللعرض  المالي مالتقييدرجة 
  هتقييم

 % 80على اقل من  )البند(حالة حصول العرض  العروض فييتم استبعاد 
 للعطاءات: النهائي مالتقيي

بح ليص 20%والعرض المالي% 80 الفنيتقييم العطاء  النسبي وسوف يؤخذللعطاءات بنظام الوزن  النهائي مالتقييسوف يتم 
 كالتالي: مالتقيي وسوف يكون درجة  100والفني  الماليالكلية للعرضين  مالتقييدرجات  إجمالي
 (للعطاء)س المالي مالتقييدرجة X% 20( +للعطاء)س الفني مالتقييدرجة  X% 80 الكلية للعطا )س(= مالتقييدرجة 

 لية.االعقد  ويتم اسنادليصبح هو العطاء االفضل  الكلية االكبر مالتقيياختيار العطاءات ذو درجات  يتموسوف 
 

 اللجنةئيس ر                                                                                          اللجنة
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 جدول الكميات
 

 العدد الصنف م
الضوئيالماسح  1  15 
ورقةمليون  2آرشفة الوثائق الخاصة بالشركة لعدد  2  1 

 

 

 
 


