
 ملحق رقم )1( العطاء رقم )م خ 2017/15(

 ويعتبر هذا الملحق جزءا ال يتجزأ من وثيقة العطاء ويتم تقديم االسعار من قبل المشاركين  بناءا عليه وكما يلي:

 اوال : االجابة على االستفسارات الواردة للسلطة عبر البريد االلكتروني ضمن المدة المحددة لذلك.

 

 

ثانيا : محمال على سعر البند رقم )1( من جدول الكميات واالسعار جميع اعمال اعادة االوضاع كما كانت 
  الى موقع يحدد من قبل السلطة . م ونقل االنقاضيلز  حيثماعليه سابقا 

 

 

 

 

اجاة  اال  التسلسل االستفسار  

ال ، لوجود بدائل بحسب 

المواصفات الفنية في نسخة 

 العطاء.

Dear Sir, 

Regarding the PV system tender number  15/2017م خ  

Can we propose a system Using PV modules 

manufactured in China? Knowing that the companies 

we work with are considered Tier 1 modules, with 

the highest sales capacities worldwide. 
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اولي المانع من تقديم مخطط 

على ان يتم تصديقة واعتمادة 

من قبل مكتب هندسي معتمد 

في حالة إحالة العطاء وذلك 

 قبل توقيع االتفاقية.

 

 رجو التكرم باالطالع واالجابه على االستفسار المرفق ، مع االحتراما

: 
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 .الكميات واالسعار( من جدول 2البند رقم ) في الواردعرض الوشاشة واصفات جهاز الحاسوب م ثالثا :

 Technical Specifications-PC 

Note: the offers should be under the brand name, it is recommended to be (DELL, 
HP, Siemens, and Lenovo...) 
Processor 
Type 

Intel Core i5/  6rd generation  with 6 MB Cache Memory 

Main board 
Preferred: Intel chipset  

RAM 
Installed Size 

4 GB expandable to 32GB 

Storage 
Hard Drive 

1 x 500 GB -SATA - 7200 rpm 

Optical Storage 
Type 

DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM 

Monitor 
Monitor Type LCD 

Monitor Size 20 inch or higher 

Graphics Controller 
Type Integrated 

Power 
Device Type 

Power supply 

Voltage 

AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) 

Port 
USB :8 ports 

Case :  
Tower case  

Network interface 
Integrated 10/100/1000Mbps (Ethernet) 
UPS)500 :(منظم للتيار الكهرةائي va                                   

1. Display  :  
 32-inch LED Monitor 

 Well know brand name  

3.    Table of quantities  
NO. Item Quantity  

1 PC 1 

2 Display 1 
 


