Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі
Сатып алудың нөмірі:

№ 5902172-1

Сатып алудың атауы:

Көп функциялық құрылғы

Лоттың нөмірі:

№ 41348179-ЗЦП1

Лоттың атауы :

Көп функциялық құрылғы

Лоттың сипаттауы:

лазерлік баспа

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Көп функциялық құрылғы

Саны, көлемі:

7

Өлшем бірлігі:

Дана

Жеткізу орны:

711310000, Нұр-Сұлтан қ.., "Сарыарқа" ауданы Нұрсұлтан
қаласы, "Сарыарқа" ауданы, Бейбітшілік көшесі, 11-үй

Жеткізу мерзімі:

2021 жыл ішінде

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін
сипаттау:

Canon Бренд Windows / Linux / Mac OS операциялық жүйесі
Тұтынылатын қуат, Вт 1120 кем емес Күту режиміндегі
тұтынылатын қуат, кемінде Вт 5.1 Шу деңгейі, дБ 66-дан
артық емес Ethernet интерфейсі (RJ-45) / Wi-Fi / USB
600x600 H / B басып шығару үшін максималды рұқсат Пішім
парағы A4 (210 x 297) Басып шығару жылдамдығы, бет / мин
кемінде 20 Лазерлік басып шығару технологиясы Басып
шығару түсі ақ-қара Айына беттер саны 15000 кем емес
Қағаздың максималды тығыздығы, г / м2 60 Қағаздың ең аз
тығыздығы, г/м2 163 Бір цикл үшін көшірмелердің ең көп
саны 999 Копирдің максималды ажыратымдылығы-600x600
Мөр ... карточкалар / пленкалар / заттаңбалар / жылтыр
қағаз / конверттер / күңгірт қағаз AirPrint функциялары мен
ерекшеліктері / веб-интерфейс Қағазды,парақтарды шығару
100-ден кем емес Қағазды,парақтарды беру 251-ден кем
емес Қолдану саласы Орта кеңсе Сканердің
ажыратымдылығы 600х600 Планшетті сканер түрі Жад
көлемі, Мб кемінде 256 Тауардың көлемі (Г х Ш Х В), см
37.1 x 39 x 36 Салмағы, кг 11.4 артық емес

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной
документации
Номер закупки:

№ 5902172-1

Наименование
закупки:

Устройство многофункциональное

Номер лота:

№ 41348179-ЗЦП1

Наименование лота:

Устройство многофункциональное

Описание лота:

печать лазерная

Дополнительное
описание лота:

Устройство многофункциональное

Количество:

7

Единица измерения:

Штука

Места поставки:

711310000, г.Нур-Султан, район "Сарыарка" г.Нур-Султан,
район "Сарыарка", улица Бейбитшилик, дом 11

Срок поставки:

в течение 2021 года

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров:

Бренд Canon Операционная система Windows / Linux / Mac
OS Потребляемая мощность, Вт не менее 1120
Потребляемая мощность в режиме ожидания, не менее Вт
5.1 Уровень шума, дБ не более 66 Интерфейс Ethernet
(RJ-45) / Wi-Fi / USB Максимальное разрешение для ч/б
печати 600х600 Формат Лист А4(210 x 297) Скорость
печати, стр/мин не менее 20 Технология печати лазерная
Цветность печати черно-белая Количество страниц в месяц
не менее 15000 Максимальная плотность бумаги, г/м² 60
Минимальная плотность бумаги, г/м² 163 Максимальное
количество копий за один цикл 999 Максимальное
разрешение копира 600х600 Печать на ... карточках /
пленках / этикетках / глянцевой бумаге / конвертах /
матовой бумаге Функции и особенности airprint / вебинтерфейс Вывод бумаги,листов не менее 100 Подача
бумаги,листов не менее 251 Область применения средний
офис Разрешение сканера 600х600 Тип сканера
планшетный Объем памяти, Мб не менее 256 Размеры
товара (Г х Ш х В), см 37.1 x 39 x 36 Вес, кг не более 11.4

