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 HP Designjet מדפ ת מכירת   - לק לת הצעות 211/21הזמ ה פר  מ 
Z6200 

 
בר .1 למכירה  מאילן  -אוניברסיטת  בזאת  מדגםציעה  רחבה   HP Designjet  מדפסת 

Z6200 להלן המדפסת פרטמדפסת"( מ"  -)להלן: 

 מ'(, חותך אוטומטי.  175ר  )עד  גליל ניי •

 אינץ( 42מ"מ ) 1067רוחב הדפסה עד  •

ביותר • רחב  ניי  מגוון  סוגי  פרופ  ים,ובד ר  של  ס  ICCיל  כולל אפשרות התאמת  וג  לכל 
ס  רניי אישי באמצעות  מותאם  פרופיל  ליצירת  במדפסת  המשובץ  פקטרופוטומטר 

 המבטיח כיול מדויק של המדפסת בכל עת.

תוך דיוק בתוצאות   ם למהירות הדפסה גבוההצבעי  8-ראשי הדפסה במערך כפול ל  8 •
 Sendor  Optical Media Advanced חיישןוש בשימ באמצעות פלט לאורך זמן

ב • עמידה  להדפסה  פיגמנט  מבוסס  ד  ,םמיצבע  בפני  ללא  עמידה  שנה  למשך  הייה 
עמידות למעלה נציה בעת הצגה בחלון או ליד חלון,  ישנים עם למ  3-ומעל ל  נציהילמ
 שנה הרחק מאור שמש ישיר. 200-מ

  HPGL /2,HP-RTL,Cals-G4,TIF,JPEGיכה ב: תמ •

 dpi  2400x1200 פסה עדת הדאיכו •

 מ"ר לשעה  140.4ד  : עירות הדפסה המ •

 ( a1394 IEEE)תואם  Mbps 10/100 ,FireWireכרטיס רשת קישוריות:  •

 GB40דיסק קשיח בנפח  •
 
מחיר  למועד האחרון להגשת הצעות האוניברסיטה תפקיד לתיבת המכרזים אומדן  עד   .2

רשאית לפסול יטה  יברסה. האונצעלמחיר הה  הווהאומדן יושמחיר  .  וז  בהזמנה  המדפסת
   סטייה. 20%-מתחת לאומדן ביותר מהצעה שתחרוג 

 
   בטל'   ליאור ששוןלתאום ביקור יש לפנות למר    ,ניתן לראות באוניברסיטה  מדפסתאת ה .3

  . 8:00-15:00  :ה' בין השעות-בימים א'  ,74  חדר,  -1  קומה  305  בבניין  054-4694798

טו למעוניינים  יינתן  הביקור  למילו בעת  הצעה  שהית  מדפסתה  .יפס  כפי  במצב     א ימכר 
(IS-AS) בלבד היא על הקונה  ההמלאה לבדיקת והאחריות. 

 
ימלאו טופס ההצעה  המעוניינים להגיש .4 ליוםבמעטפה סגורה,    וימסרו אותו  ,הצעה    עד 

בבניין    209בחדר    המכרזיםלתיבת    יש להכניס את המעטפה  . 12:00, שעה  1.12.2021
 . ןג ברמת אילן -בר באוניברסיטת 408

 
 אין האוניברסיטה מתחייבת לקבל ההצעה הגבוהה או כל הצעה שהיא.  .5

 
לפי בחירתה  .6 מן המציעים  מי  עם  מו"מ  לנהל  הזכות  לעצמה את  האוניברסיטה שומרת 

   ושיקול דעתה.
 

 .הצעה המצורףהמך ורט במסתנאי המכר יהיו כמפ .7
 

 
 

 בברכה,            
 ג'רמי רגנשטיינר 

   תורזים והתקשרוימכרכש,  מ"חר
 אילן-אוניברסיטת בר


