
  

  
  
  

  

  

  
  

  

  كراسة الشروط والمواصفات فى المناقصة 
  لجامعة ل العامة لشراء أثاث وأجھزة 

  
  
  
  

  

  
وم   ة ی اریف الفنی تح المظ سة ف دجل قاالح  ٤/٢٠١٠ /١١ المواف



 
 

  
  الشروط العامة
******  

سید االستاذ -١ م ال ساعة /  تقدم العطاءات باس ھ ال د غایت ى موع ة ف ین عام الجامع أم
   .٢٠١٠ /١١/٤ الموافقاالحد ظھر یوم الثانیة عشر

غ -٢ دائى مبل أمین ابت ع العطاء ت ة ١٧٥٠ یرفق م اث وجنی غ لألث ة١٢٧٥٠ مبل    جنی
اري  دفع او بخطاب ضمان بنكى س ول ال شیك مقب دا او ب ك نق دات وذل آلالت والمع ل

عند  % ٥المفعول لمدة اربعة شھور من تاریخ جلسة فتح المظاریف الفنیة ویزاد الى 
  .سو الر
ون -٣ ى وان تك ع المحل ى أو التجمی اج المحل ن االنت ضاعة م ون الب ضل ان تك  یف

  .البضاعة حاضرة 
  . التسلیم والفحص بمخازن الجامعة بالفیوم -٤
سجل -٥ ضریبي وال ف ال ضریبیة والمل ة ال ن البطاق ورة م ى ص اء الفن ق بالعط  یرف

د ال ات وعق ضریبة المبیع سجیل ب ھادة الت ن ش ورة م اري وص د التج شركة ان وج
  .وسابقات االعمال  

ات -٦ ذلك الكتالوج ة وك شركات المنتج ن ال مان م ھادة ض دم ش ورد بتق زم الم  یلت
  .صناف المتقدم بھا الخاصة باال

  . االسعار تشمل النقل والتركیب والصیانة والضمان المجاني وضریبة المبیعات -٧
ات الم-٨ دیل الكمی ادة  للجامعة الحق فى تجزئة العطاء أو تع ة بالزی والنقصان اطلوب

  .دون ادني اعتراض 
  . یلزم المورد بتقدیم عینات مشمول العطاء المقدم من الشركة كلما امكن ذلك -٩

  . األجھزة من االنتاج الحدیث – ١٠
 لمدة ثالثة أشھر من تاریخ فتح المظاریف  المقعول ساريیكون العطاء یجب ان -١١

  الفنیة 
  .النسبة لألثاث قبل التورید  یجب اعتماد العینات ب-١٢

م  انون رق سنة ٨٩الق شروط ١٩٩٨ ل ة ال ھ وكراس ة وتعدیالت ھ التنفیذی  والئحت
  .والمواصفات المطروحة للعملیة مكمالن إلجراءات الطرح والتعاقد والتورید 

  
  
  

  یعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــد ،،،
  

 



  
  ) وأجھزة أثاث(الفنیة المواصفات 

   ثاثاأل: أوال
  المواصفات  البیانالكمیة 

ة كبس ٨٠×٠.٩. ×١.٨مقاس   مكتب وكیل   ٣ شطة م س٥ سم ارتفاع القرص  مق
رض ل محموالفرصةبقشاط زان ظھر حیھ  انبین بع ى ج  ٧٠ة عل

ربط  ھ ی ر حی شاط زان ظھ ین بق ن الجھت شط م ب مق ل جان م ك س
ھ  بس تخان شب الك ن الخ ب م ا صدر المكت ة ٥بینھم  سم والقرص

داعوران محدب من الخارج ومقعلى شكل د ن ال ق خر م ل وملح
دة ادراج  ب وح صلةبالمكت ل ٣ منف ى عج ة عل  درج زان متحرك

ان لوضع مركزيغیر ظاھر وبكالون  رق ومك ق ب  بجانبھ خورن
ة CPUال دة االدراج زان تخان ة ٢.٣ ووح ب االربع ن الجوان  م

سان  ر ول ب نق درج مكع شره ارو وال والوجھ الخارجى ملصوق ق
دھون استر جوزى بمشتمالتةصول الصناعة والمكتب طبقا ال  م

ا  ساید علیھم ب وال یكوالتھ والمكت ط ش اجم شطوفھ ١ زج م م  س
  .كمبیوتر 

 فاخر صناعي جلد أرجل أربعدین على دظھر وسط بمسن   انتظار كرسي  ٦
  والتنجید فوم 

ظھر عالى بمسندین على نجمھ خماسیة باكم ھیدرولیكى جلد بنى   كرسي مكتب   ٢٠
  . والتنجید فومناعى فاخر ص

   ظھر بمسندین على اربع عجل ھیدرولیكى جلد صناعى نصف   كرسى مكتب   ٣٠
ترابیزة امام   ٣

  المكتب 
 سم ارتفاع من نفس خامة وقشرة ولون ٥٠×٦٠×٦٠مقاس 

  المكتب والساید 
جلد انتریة   ٥

  صناعى 
 ٥٠×٩٠×٦٠ترابیزة وسط +  فوتیھ ٤+  مقعد ٣مكون من كنبة 

  .رتفاع نفس المواصفات السابقة سم ا
ترابیزة   ٣٠

  كمبیوتر 
  من خشب الكونتر طبقا للمقاسات المتعارف علیھا  

 سم عمق الجوانب والضلف من الخشب ٤٥×م٢×١.٢ ضلفھ ٢  مكتبة   ٣
 سم ملصوقھ قشرة ارو من الداخل والخارج ٣الكبس تخانة 

 رف ٣ م من اعلى وبھما ٥والضلفتین بھما تجلید اسفل وزجاج 
 سم ملصوقتین قشره ارو من الوجھین ٣من الداخل كبس تخانة 

  .وبنفس دھان المكتبومقشطین بقشاط زان ظھر حیھ 
 درج ٣ سم ارتفاع ملحق بھ وحدة ادراج ٨٠×  سم ٧٥×  م ١.٥  مكتب سكرتیر   ٢

  ساید بجوار المكتب بنفس المواصفات الوارده بالبند السابق + 
  



    األجھزة: ثانیا 
  المواصفات  البیان  میة الك

  لیزرطابعة  ٥٠
A4 

SPEED UP TO 15 PPM 
Warranty 1Year 

جھاز داتا شو   ٤٥
رض  لع
ن  ات م البیان

  الكمبیوتر 

Brigtess ن ل ع وح Anse 3000   ال یق ة وض  بدرج
رز وم768×1024 شاشة ع ل ضوده ب ى حام ة عل  متحرك
  م٢×م٢مقاس 

 Optical Resolution 4800 DPI Bit Depth 96 Bir  اسكانر   ١٢
 توشیبا او ناشونال او ما یماثلھا فولت ٢٢٠تعمل على   مروحة سقف   ٢٠
   باب نوفرست ٢ قدم ١٠  ثالجة   ١٠
كامیرا   ٦

  دیجیتال 
   میجا بیكسیل ١٠تصویر فوتوغرافى ال تقل عن 

 طابعة لیزر  ٥
HP A3  

  تعمل على الشبكات 

   نوعیة جیده ٤ م×م ٣مقاس   سجادة   ١٠
  جیده  نوعیة م٣ × م  ٢مقاس   ة سجاد  ١٠
  ساخن یعمل بالقارورة / بارد  كولدیر میاه   ١٠
 ورقة فى ١٥یعمل بتكنولوجیا الیزر سرعة ارسال ال تقل عن   فاكس   ٥

سات  ره الستقبال الفاك الدقیقھ امكانیة استخدامھ كتلیفون بھ ذاك
ادى  ورق الع ى  ال ل عل ورق ویعم اذ ال ة نف ى حال  )  A4(ف

  اعة خارجیة ومزود بسم
  ال تقل عن اربعة عشر رقم ونوعیة جیده تتحمل العمل الشاق   الة حاسبة   ٢٠
مكنسة   ٥

  كھربائیة 
   وات ٢٠٠٠ال تقل عن 

ام  سم  ٥٠×٥٠×٦٠مقاس ال تقل عن   خزینة حدیدیھ   ٥ دون ارق ده ب ة جی نوعی
  تعمل بمفتاح او مفتاحین 

  مل م  على حا٢× م ٢مقاس ال یقل عن   شاشة عرض   ٣٠
ف   ١٠ از تكیی جھ

   حصان٣
ف  از تكیی ب جھ  سقفى سبلت ارضي حصان ٣تورید وتركی

درةبارد ساخن ال تقل  اریر٢٤٠٠٠BTU عن الق رین   ك او ت
   متر ماسورة٣ شامل ااو یونیون ایر او ما یماثلھ

ف   ٥ از تكیی جھ
   حصان٤

ف  از تكیی ب جھ  سبلت سقفي ارضي حصان ٤تورید وتركی
د اریر٣٠٠٠٠BTUره عن بارد ساخن ال تقل الق رین   ك او ت

   متر ماسورة٤ شامل ااو یونیون ایر او ما یماثلھ
ف   ٢٢ از تكیی جھ

  حصان٥
ف  از تكیی ب جھ  سبلت سقفي ارضي حصان ٥تورید وتركی

درةبارد ساخن ال تقل  اریر٣٦٠٠٠BTU عن الق رین   ك او ت
   متر ٤ ماسورة  شاملااو یونیون ایر او ما یماثلھ



ة   ١٠ ماكین
صویر  ت
ستندات  م

  كبیره 

   صورة فى الدقیقة٣٥دیجیتال ال تقل عن *
  بھا ذاكره لتخزین البیانات*
  A3 الى A5Rحجم الورقة من *
  مزوده بوحدة دوبلكس وفیدر*
سار ٢عدد المسارات الورق ال یقل عن *  درج بخالف الم

  الجانبي
   %٤٠٠الى  %٢٥الزووم من *

  سكانرابعة واط على الكمبیوتر وتعمل ك یتم توصیلھا
  

ماكینة   ١٥
تصویر 

مستندات 
  صغیره 

   صورة فى الدقیقة١٥دیجیتال ال تقل عن 
  بھا ذاكره لتخزین البیانات*
  A3 الى A5Rحجم الورقة من *
  الجانبيعدد المسارات الورق درج بخالف المسار *
   %٢٠٠الى  %٢٥الزووم من *
وتر وتعم* ى الكمبی یلھا عل ـتوص ـل كطــ ابعة ــــــ

   )اختیاري( نر اـــكـــواس
  
٧  

  
  

  
   سمعیاتنظام 

  
 وات بھ مفتاح تحكم ٢٠٠مكبر صوت : یتكون من 

 لكل رئیسيمیكات كل مایك على حده ومفتاح لتحكم لل
  .المیكات ومفتاح تنعیم صوت 

  . فولت ١٠٠ فولت او ٧٠دخل السماعات بالفولت م* 
  . ھرتز ١٥٠٠٠ الى ٥٠ من الترددي االستجابةمدى * 
   :AGX مایك على االقل الى ٢یل مفتاح تحو* 
 بھا BMS وات ٣٠سماعات تعمل بنظام الكولوم قدره * 

 مقاوم الخارجي والجسم األقلاعة داخلیة على م س٤عدد 
   فولت ١٠٠- فولت ٧٠وتعمل بنظام  للعوامل الخارجیة

 الى ٥٠٠ الھوائي ثنائى  UHFمایك ال سلكى یعمل بنظام 
یف الوزن وبھ وحدة  ھاند ویكون خف٢ ھرتز یشمل ٥٨٠
مایك على حده  مفتاح للتجكم فى صوت كل ٢ر بھ رسیف

والرسیفر بھ مدخل لكل مایك على حده ووحدة ریسیفر 
  .ووحدة للمایكات 

 االستجابة احدى االتجاه ومدى دینامیكيمایك سلكى  * 
+  متر ٤.٥یشمل على كابل   ھرتز ١٢٠٠٠ الى ٨٠من 

 Tامل مكتب حرف عصفوره لحامل المایك ویورد معھ ح
  .ممیز 

   



Intel Core Duo.E7400 2.8 GHz 
Bus 1066 MHz Cache Memory 3 
MB (Boxed ) 

CPU  

Intel G41 chip-set .FSB1333MHz 
Or more. DDR3 1066 MHz Or 
more has dual bios feature 

Motherboard 

2GB DDR3 1333 MHz    or more 
( one module)  

RAM 

320 GB SATAII Hard Disk 
DVD –RW 20x or more SATA DVD 
LCD 19 Moniter 
PCI 802.11 Card 

wireless 

جھاز   300
  الكمبیوتر 

Gamma .350 W power supply Case 
    Microsoft original kit Keyboard 

+ Mouse 
 

   ،یعتمــــــد،
  
  

  
  


