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 مهف مناقصت

 شبرا انخيمو –نىبار و عثمان  وصح ينمركستىريذ معذاث طبيت متخصصت ومعذاث طبيت غير متخصصت 

 انقهيىبيو
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 تم بواسطة

 

 و

 

 

 

 

 

 انشروط انخاصت 1

 . اٌششٚط اٌخبصت اٌٛاسدة فٟ اٌفمشاث اٌخب١ٌت حىًّ اٌششٚط اٌؼبِت ٌٍؼمذ

 وصف األعمال 1-1

  اٌخ١ّٗ اٌم١ٍٛب١ٗصحٗ ٔٛببس ٚ ػثّبْ بشبشا  ٌّٜشوض ٚ حد١ٙضاث غ١ش طب١ٗ حٛس٠ذ ٚ حشو١ب اخٙضٖ طب١ٗ  -

 

 اشتراطاث عامت نهمشروع 1-2

حمذ٠ُ بشٔبِح صِٕٟ ٌخٕف١ز األػّبي  ٚرٌه ػٍٝ أْ حىْٛ اٌّذة اٌى١ٍت ٌٙزٖ األػّبي فٟ حذٚد اٌّذة  اٌّمبٚيػٍٝ  -1

بّشاخؼت ٚاػخّبد ٘زا اٌبشٔبِح وّب ع١خُ ِشاخؼخٗ خٙت االششاف ٚعخمَٛ  حغب اٌؼمذ  اٌّمشسة ٌٕٙٛ األػّبي

ِؼشفت ِذٜ حمذَ ع١ش اٌؼًّ ػٍٝ أْ ٠شًّ اٌبشٔبِح اٌضِٕٟ بشٔبِح حفص١ٍٟ ٌد١ّغ حٛس٠ذاث  دٚس٠ب ٌٍخأوذ ِٓ

 .اٌّششٚع

 .ححذ٠ذ أصِٕت ٌألػّبي اٌّطٍٛبت ِٓ حبس٠خ صذٚس اٌؼمذ اٌّمبٚيػٍٝ  -2

 اٌدٙت اٌّششفتػٍٟ اٌّمبٚي اٌّشعٛ ػ١ٍٗ اٌؼطبء اػخّبد اٌخفبص١ً اٌف١ٕٗ ٌالخٙضٖ ٚ اٌّؼذاث اٌطب١ٗ ِٓ لبً  -3

 حٛس٠ذ٘ب .  لبً

الخٙضٖ اٌطب١ٗ ٚ حذس٠ب اٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب فٟ اِبوٓ حشو١بٙب ٌّذة شٙش ااالػّبي حشًّ حٛس٠ذ ٚ حشو١ب ٚ اخخببس  -4

 . 
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 تم بواسطة

 

 و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمىاصفاث انفنيت نهمشروع 2

 مىاصفاث االجهسه انطبيو . 2-1

 اٌّٛاصفبث اٌف١ٕٗ ٟ٘ ٚثبئك صبدسٖ ػٓ ٚصاسة اٌصحٗ ببٌٍغٗ االٔد١ٍض٠ٗ فمط ٚ ١ٌظ ٕ٘بن ٔغخٗ ػشب١ٗ ٌٙب 

 

  انتجهيساث انغير طبيت .مىاصفاث  2-2

 . بىحذة ادراجمكتب فردي  -1

 ِىخب فشدٞ  ِؼذْ -

 عُ اسحفبع ( . 55× عُ ػّك  61× عُ طٛي 121اٌّمبط )  -

 اٌّؼذْ ِغطٟ بطبمت ِٓ االوخشٚعخبح١ه . -

 عُ ( بىبٌْٛ غٍك ِشوضٞ . 55× عُ  45× عُ  55دسج ِؼذٟٔ بّمبط )  3شبًِ ٚحذة ادساج  -

 

 كرسي مكتب. -2

 وشعٟ ِىخب بظٙش ِخٛعط  -

 ِٕدذ ِٓ اٌفَٛ اٌّحمْٛ ٚ ِغطٟ ببٌدٍذ اٌصٕبػٟ اعٛد اٌٍْٛ  . -

 

 

 . استانيس ستيم.كنبت  -3
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 و

 

 

 افشاد 3 عخبٍٔظ عخ١ًوٕبت أخظبس  -

 ودُ . 41ٚصْ اٌىٕبٗ االخّبٌٟ فٟ حذٚد  -

 

 . مريطسرير فحص   -4

 ببٌّشحبٗ  عش٠ش فحص ػبدٞ -

 ِمطغ . 2ِىْٛ ِٓ  -

 عُ اسحفبع .  51×  61×  181بّمبط  -

 عُ .11ِشحبٗ اعفٕح ِغطبٖ ببٌدٍذ اٌصٕبػٟ فبحح اٌٍْٛ بغّه  -

 ِضٚد بشافؼت لذَ دسخخ١ٓ . -

 

 كرسي نقم مريط بعجم. -5

 وشعٟ ٔمً ِش٠ض بؼدً ) ِؼبل١ٓ / ٌٍىببس ( -

 اٌمبػذٖ ِٓ اٌف١ًٕ اٚ اٌدٍذ اٌصٕبػٟ .ِصٕغ اٌظٙش ٚ  -

 بّغٕذ ٌٍزساػ١ٓ ِٕدذ . -

 بّغٕذ ٌألسخً . -

 

 ثالجو. -6

 . لذَ  12 -

 اٌخبص١ٗ ٔٛفشٚعج . -

 

 Projectorجهاز عرض  -7

- Technology: TFT- Single LCD Panel + LED Technology 
- Resolution: Native :1280x800 720P; Support 1080P 
- True Brightness: 3000 Lumens 
- Contrast Ratio: 2000:1 
- Lens: F=190mm  Projection Lens 5lens (Manual focusing)  
- Multimedia Interface: 2*HDMI(Support 1.1-1.4), 2*USB 2.0 (Support Hard Disk), VGA 

(PC), YPbPr, S-Video, Composite A/V, Audio out(L/R) ,Digital TV  
- Video Compatibility: PAL/SECAM/NTSC 
- Television system:  PAL BG/DK/I 
- USB Support: Yes 
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 و

 

 

- Speaker: Yes 
- LAMP: Min. 4000hours  
- Displayable Colors:  Full color 
- Projection Method:  Table Top 
- Image Zoom: Yes 
- Keystone Correction:  ± 20° Vertical, Manual keystone correction 
- Throw Ratio: 72''-2.08m / 84''-2.37m /100''-3.0m /120'' - 3.38m 
- Image Size (Diagonal): 1- 4 m  
- Aspect Ratio: 16:9 Native, 4:3 Compatible; Switch freely 
- OSD Language: Min. English and Arabic. 

 

 

 

 غسانو  اوتىماتيك  . -8

 ودُ  11اٌٟ  8ِٓ حدُ  -

 ِضٚدٖ بطٍّبٗ طشد  -

 ببسد (  -ِضٚدٖ بّذخٍٟ ١ِبٖ ) عخٓ -

 حٍٗ اٌغغبٌٗ اعخبٍٔظ ِمبَٚ ٌٍصذأ  -

 ػٍٛٞ . فخح  -

 

 

 جهاز كبيىتر .  -9

 بٕٛد وبٌخبٌٟ :  4ِىْٛ ِٓ  -

 بٛصٗ LCD  11شبشت  -1

 , Core I5 , Intel , HDD 1T , Ram 4G , DDR3(   CPUٌٛحت اٌّؼبٌدٗ اٌّشوض٠ٗ ) -2

USB3    . 

 . USBٌٛحت ِفبح١ح  -3

 . USBِبٚط ١ٌضس  -4

 

 ديب فريرز  افقي . -11

 .دسج  5  -
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 و

 

 

 .ِٓ إٌٛع ٔٛ فشٚعج   -

 

 

 طفايت حريق  . -11

 (43A233BCحص١ٕف اٌطفب٠ٗ ) -

 ودُ 6ٚصْ  -

 دسخٗ ِئ٠ٛٗ 51-21اٌّدبي اٌحشاسٜ ٌٍصالح١ٗ :  -

 ببس  35ضغط االخخببس :  -

 ببس  51ضغط االٔفدبس :  -

 خغُ سأعٝ اٌدٙبص : ِٓ إٌحبط اٌّطٍٝ ١ٔىً وشَٚ  -

  Polymerاٌمبرف : خشطَٛ ِٓ أف  -

 اٌّصش٠ٗ   EN1110االٚسٚب١ٗ ٚ   DINEN10130اٌبذْ ِطببك  -

 ِبدٖ االطفبء :ِغحٛق خبف احبدٜ فٛعفبث اال١ٌَِٕٛٛ  -

  % 111ِؼبٌح و١ّ١بئ١ب ٚ ِطٍٝ اٌىخشٚعخبح١ى١ب ِٓ اٌب١ٌٛغخش بٕغبٗ  اٌطالء : اٌبذْ -

 

 

 مقاول انمشروع تىصيف 2-3

٠دب  أْ ٠ىْٛ ٌٗ خبشة ٚدسا٠ت بٙزٖ إٌٛػ١ت ِٓ األػّبي ٚأْ ٠ىْٛ ػبِالً بصفت سئ١غ١ت فٝ ٘زا اٌّدبي ِغ 

 .اٌخبشة ٚ اٌخٟ حؤوذ وفبءة األداء حدبٖ ٘زٖ األػّبي حمذ٠ُ عببمت

 


