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 شاشة لمس تفاعليةبشراء  الشروط والمواصفات الخاصة

KIOSK Standing Interactive Touch Screen / All in One  ( BUILT-In ) 

 ( 4/2020 عطاء رقم )
 

 :والتزامات المناقص  الشروط - :ولىالمادة األ

 الشركة عن نبذة فيه يبين (Company Profile)الشركة  ملف تقديم المناقص على -1

 ان يكون السعر شامال التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب في مبنى الدائرة -2

 من تاريخ اإلحالة النهائية مدة التسليم خالل ثالثة شهور -3

 المقدم جهازونشرات فنية لل كتالوجاتيلتزم المناقص بتقديم  -4

 د بلد المنشأ لألجهزة المقدمةيتحد المناقصيجب على  -5

 من تاريخ االستالم النهائي لمدة عامينمجانية ( كفالة ) بتقديم صيانة يلتزم المناقص  -6

 األجهزةعلى كيفية استخدام تزم المناقص بتدريب موظفين اثنين يل -7

 :  الشروط العامة -: الثانية المادة 

 2008لساااااانااة  1يعتبر عرض المناااقص التزامااا منااه بااأنااه م لج ومتفهم لجميج مواا تعليمااات الع ااا ات رقم  -1

 وتعديالته

تقدم األسااعار بالدينار األراني بحيت تكون شاااملة الةااريبة العامة على المبيعات والرسااوم والةاارائب األخر   -2

 .وأي عوائد حكومية

والةااريبة العامة على المبيعات واالساام بشااكل واعااا والعنوان ورقم يجب ذكر الرقم الوطني لةااريبة الدخل  -3

 .صندوق البريد ورقم الفاكس والهاتف

صاااار عن بند محلي /يرفق بالعرض تأمين الدخول في الع ا  على شااكل كفالة بنكية أو شاايد مصاادق صاااارة -4

بة ال تقل عن  ية وسااااااوظ ال ينأر في أي عرض  ير %( 5)بنساااااا تأمين  من قيمة العرض اإلجمال بال معزز 

 .الم لوب

 .تقدم جميج الةمانات المذكورة باسم ع وفة مدير عام اائرة المكتبة الوطنية باإلعافة لوظيفته -5

 .على المناقص ارفاق نسخة من السجل التجاري ورخصة مهن سارية المفعول مج العرض المقدم -6

 .زم المحالة عليهمن قيمة اللوا%(  10)يلتزم المناقص بتقديم كفالة حسن تنفيذ بنسبة  -7

لسنة (  28) نأام المشتريات الحكومية رقم معالجتها إلى العقد فيعوا أمر إذا طرأت أي حالة لم يعلن عنها في  -8

 .المعمول بها في المملكة األرانية الهاشمية وأية تعليمات صاارة بموجبه  2019

األرانية الهاشمية عند نشو  نزاع حول ت بق القوانين واألنأمة والتعليمات السارية المفعول في المملكة  -9

 .ت بيق هذه الشروط
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 .اعوة الع ا  اون ابدا  االسباب وفي اي مرحلة من مراحل الع ا  إلغا  في الحق للدائرة -10

 :  طريقة الدفع -المادة الثالثة: 
   كاملة بعد االستالم النهائيتدفج قيمة الع ا 

 

 :  المادة الرابعة : المواصفات الفنية

 شاشة لمس تفاعلية                                                       

1- KIOSK Standing Interactive Touch Screen / All in One  ( Bult-in  ) :        Qty ( 1 ) 

Screen Brand YES 

installation method Kiosk Floor Stand  

Kiosk Material Steell , all Steell construction ,safe ,durable  

Kiosk Height From 1000 - 1300 mm 

Viewing Angle 178/178 up / Down 

Screen Size High Resolution Full HD 40-43 Inch 

Screen Type LEDTouch Horizontal Screen \ Indoor  

Screen Color Silver /Black/White/Grey 

Touch technology Infrared multi touch technology 

Touch model 10 touch points 

Touch material Tempered Glass 

Induction object Finger, Pen 

Operating system Dual ( Windows 10 and Android ) or Windows Only 

Software Compatibility Any windows OS software  

Language  Arabic / English 

Support files (video \  Audio \  Picture ) All/Photo/Music/Photo+MP3/Movie/Play list 

Processor Min intel I3 

chipset Intel 

Memory 8 GB 

Harddrive Min 1 TB 

I/O interface: 
1 x LAN port, 2 x USB, Bluetooth ,WiFi,HDMI ,VGA 

,Audio output ,MIC-in  
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Audio / Speakers 2 x 10w Speakers , 1 x 30w Amplifier 

Accessories Remote Control , User Manual , Power Cable 

Optional DVD Drive  

Power supply 110-240V with Power switch 

Warranty Period 2 - Years 
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