
 ( 2  ( من )     1فحة )  ص             (    1  جـدول رقـم )                                                                تنظيم النقل البريهيئة 
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 الكميـة الوحـدة المواصفــــــــــــات المادة رقم
 سعر الوحدة رقما  
 فلس      دينار

 سعر الوحدة كتابة
فلس        السعر اإلجمالي
 دينار

 ـأالمنش بلــد
الشركة 
 الصانعة

 مدة التسليم

1 

 Well-known brand name 

 Main system unit, monitor, mouse and 
keyboard must carry the same brand 

name. 

 Tower or mini case 

 Latest two generations of intel core i7, 

8 core, min. 

 Processor based frequency 3.0 Ghz, 12 
MB cashe  

 Intel Q chipset  

 8 GB DDR4,upgradable 

Model. 

 
Manufacturing 

requirements. 

 
Processor. 

 

Chipset. 

 
Memory. 

         11 جهاز

480 GB SSD hard drive Storage           
6 Ports, min 2 USB3.0 port 

 

1 x PCIe x 16 
 

VGA,HDMI/DP 

USB Ports 

Expansion slots 

Video output 

 

          

Gigabit Ethernet R45 LAN 
 

Integrated Intel HD or equivalent 

21 LED VGA,HDMI 

Network interface 
 

Graphics 

Monitor 
          

Super drive DVD R/W 

USB mouse , optical, wheel with mouse pad 
CD-ROM 

Pointing device type 
          

High definition, Integrated sound system 
220v,50Hz AC power with MK cable 

Pre-Installed WINDOWS 10 PRO 

Audio 
Power 

Operating System 
          

All Drivers that support the system, original 
documentation, manuals, setup utilities for 

installation and usage. Should be provided as 

sent by manufacturer. 

Drivers, Utilities & 
Documentation           

3 years (labor,parts,on site)  

 Warranty           
   : )كتابة(القيمة اإلجمالية للعرض 

 ال يستعمل حبر الطمس    تعتمد األسعار في هذا النموذج   يجب ذكر المجموع الكلي للعرض   اســم المناقــص :                    يعزز أي تصويب بتوقيع المناقص              
 الخـاتم والتوقيــع :                                                 



 ( 2  ( من )     2فحة )  ص                            (    1  جـدول رقـم )                                                                تنظيم النقل البريهيئة 

                                                                                                   

 (/لوازم1/2222جدول مواد العطاء رقم )  

 

 رقم
 المادة

 الكميـة الوحـدة المواصفــــــــــــات
 سعر الوحدة رقما  
 فلس      دينار

سعر الوحدة 
 كتابة

 السعر اإلجمالي
 دينار  فلس     

 بلــد
 ـأالمنش

الشركة 
 الصانعة

مدة 
 التسليم

2 

 Well-known brand name 

 Brand name must be typed on the name 
board 

Brand and model  

 

 
 

         6 طابعة

Laser printer , A4 Printer type            
22 pages per minute 

 

The cost per page must be mentioned and it 
will be used for evaluation 

Printer speed 

Cost per page  
          

600 x 600 

128 MB 
Printer resolution 

Memory 
          

300 MHz 

 

Hi-speed USB 2.0 , USB cables included, 1 
Ethernet 1/10/100/1000 (built in) 

 

Host –based printing 

Built in Processor  

 

Interface 
connectivity 

 

Printer language  

          

Input capacity 150 sheet 

Output capacity 100 sheet 
Tray capacity            

Windows 7 , windows 8, windows xp , 

windows 8.1 , windows 10 . all (32bit/64 bit) 

OS compatibility  

          
3 years (labor,parts,on site)  

 Warranty           
   )كتابة( :القيمة اإلجمالية للعرض 

 
 -إرشــادات :

 ال يستعمل حبر الطمس    تعتمد األسعار في هذا النموذج   يجب ذكر المجموع الكلي للعرض   يعزز أي تصويب بتوقيع المناقص 

 اســم المناقــص :               
 الخـاتم والتوقيــع               


