िजहाधकार अकोला यांचे कायालय, अकोला
दरु वनी मांक 0724-2435007
Email address:-rdc_akola@rediffmail.com address:- www.akola.nic.in
.क7/नझारत/का;व 940/2016 ?द. 03/09/2016
जाह र ई-Aनवीदा सच
ु ना सन 2016
अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग अंतगत डीजीटल लासम करता संगणक
संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे द- बाबत खाल-ल .दले या /ववरणाचे
$ोजेटर :
Display Techology

Texas instrument DLP Technology /0.55SVGA DMD chip

Native Resolutation

Native :800 x 600(SVGA)
Support compter signal upto UXGA (1600 x 1200) 60Hz

Brightness /contrast Ratio

3200 ANSI Lumens /22000 :1

Display colours

1073.4 million colours (10bit)

Projection lense

F=2.41 ~ 2.53;f=21.85~24mm;1.1 x manual zoom/focus lens.

Image size

22.9 to 300 inch

Projection distance

1 m ~12 m

Throw ratio

1.94 ~2.15:1

(projection distance / width )
Digital key stone correction

± 40° vertical

Aspect ratio

4:3 Native, 16:9 compatible

Scan rate

Horizental :15.375 ~ 91.146 KHz ; Vertical :24~ 85Hz (120Hz for 3D feature)

Computer compactibility

UXGA,SXGA

+,

SXGA,SVGA,VGA

Compression

VESA

standards

pc

&

macintosh compatible
Video compactibility

HDTV (720p,1080i/p), SDTV (480 i/p, 576i/p)
Full NTSC, PAL PAL –M, PAL-N, SECAM

Input / output connection

HDMI V1.4A X 1 HDMI/MHL X 1
AUDIO OUT X 1,USB type A (for service /mouse/power) x 1

Uniformity

85 %

Spaker

2W speaker

Noise

29dB (STD mode)

Lamp type

195 watt user –replaceble lamp

Lamp life

5000/6000/8000 Hrs (Bright/echo/Eco+ mode)

Power supply
Dimensions

Universal AC 100 ~ 240V± 10 % , 50/60HZ
(W

x

D

x

H

298* 230 * 97 mm /2.25kg

)Weight

संगणक संच :
Sr No

COMPONENT

SPECIFICATIONS

1

Processor

Intel core i3-4160 /AMD A7800

2

Mother Board

Intel H81 / A78chpset based ,OEM motherboard with support for PCI Express

3

Memory

x 16 graphics port
4GB Ram (1333 / 1600 mhz) or better with 2DIMM slot expendable upto 16
GB
4

Hard Disk Drive

500 GB 7200 rpm SATAII (3Gb/s)

5

Hard Disk controller

Integrated On –Board Hard Disk controller supporting Serial ATA interfaces

6

Monitor

18.5 " Wide TFT TCO 06 monitor , 5mS response Time.monitor resolutation

tobe 1068* 766 with internal speakers
7

Display

Support dual display

8

Power supply

Min 250w SMPS

9

Security (software)

Mc Afee AV foe 3 years

10

Security (hardware)

TMP 1.2

11

Keyboard

USB/PS2 104 Keys or more multimedia keyboard Rupee ready isolated
keyboard

12

Mouse

USB/PS2 Optical Scroll Mouse

13

Network Card

Integrated on board Ethernet controller

10/100/1000with PXE support and

Remote wake up
14

Interfaces

1serial, 1parallel, minimum 6 USB ver.2.0 (with 2 in front)& 2NOS USB VER
3.0. audio port

15

Expansion-

graphics

Total 4PCI series slots with at least 1pcle x 16slot

Slots
16

Cabinet

MATX Cabinet with atleast 4 bays (2 x 5.25 " External , 1 x 3.5 " External ,
1 x 3.5 " internal )

17

Audio

Integrated on board audio controller

18

Operating system

Windows 8.1 professional (32 or 64bit)

नzदणीकृत ठे केदाराकडुन/मा~यता$ात सं&थेकडुन ई नवीदा माग/वयात येत आहे त. तसेच
नवीदे या अट- व शत अकोला िज हयाया www.akola.nic.in व http:www.mahatender.gov.in
यासंकेत&थळावर $सद करयात आले या आहे त.
१)Aनवीदा फॉम GमळIयाचे ठKकाण- www.akola.nic.in व www.mahatenders.gov.in या
संकेत &थळावर सदर नवीदे ची मा.हती उपलध आहे . सदर /वह-त नम~
ु यामयेच परु वठादारांनी
आप या नवीदा ऑनलाईन पदतीने सादर करायात.
२)Aनवीदा

फॉम

भरIयाची

पदत

व

फT

-

सदर

नवीदा

www.mahatenders.gov.in

या

संकेत&थळावर ऑनलाईन पदतीने सादर करावयाया आहे त. *याकरता सदर संकेत&थळावर-ल
/वह-त कायपदतीनस
ु ार ऑनलाईन $णाल-दारे .5000/- नवीदा फॉम फ( तसेच  50,000/- बयाना
रम .दनांक 11/09/2016 दप
ु ार- 2:00 वाजेपयत जमा कन सदर नवीदा $'(येमये

पुरवठा

दारांना सहभागी होता येईल. *यानंतर दाखल केले या नवीदा र समज या जातील.
३)ई-नवीदा ह- www.mahatenders.gov.in या संकेत&थळावर ऑनलाईन $'(येदवारे सादर करावी
लागेल.
अ.' कायवाह-चे टपे
1

ई-नवीदा डाऊनलोड

2

सुरवातीचा .दनांक
करणे

वेळ

शेवटचा .दनांक

03/09/2016

संया.5.00

ई-नवीदा सादर करणे

03/09/2016

06.00

3

ई-नवीदे तील तांीक लफाफा उघडयाचा .दनांक

12/09/2016

4

ई-नवीदे तील दराबाबतचा लफाफा उघडयाचा

वेळ

---12/09/2016

---14.00

तांक लफाफा उघड यानंतर लगेचच

.दनांक

&वा/िज हाधकार- अकोला

1.अ.तांUVक Gलफाफा ं.1
तांक नवेदेया लफायामये पढ
ु -ल नमुद केले या बाबी सादर करायात.
१) नवीदा धारक फम / सं&थांचे नाव :२) नवीदा धारकांचे पण
ु  नाव :३) प*ता, दरु वनी 'मांक व ईमेल आयडी :४) नवीदाधारक सं&था $ो$ायटरशीप, पाट नरशप, $ायहे ट लमीटे ड फम, सहकार- सं&था
इ*याद- या$कारची नzदणी असेल *याचे नzदणी $माणप.
५) पॅन व ट-न नंबर, मागील तीन वषाचे आयकर /ववरणप
६) सेवा कर नzदणी $माणप. (Service Tax Registration) व /व'(कर नzदणी
$माणप
७) नवीदे मधील अट- व शत

मा~य अस याबाबत .100/- या &टॅ ¢पवर नोटर- /

कायकार- दं डाधकार- यांचे समोर केलेले $त£ाप
८) शासक(य / नमशासक(य कायालयाकडुन सं&था काळया याद-त नस याबाबतचे
&वघोषणाप
९) यापुव शासक(य / नमशासक(य कायालयात परु वठा के याबाबत अनभ
ु व $माणप
१०) सदर नवीदे करता नवीदाधारकाचे Upload केलेल- कागदपे खर- अस याबाबतचे
&वघोषणाप
११) सरु §ा रकम 50,000/- ऑनलाईन रसीट
2.ब) दरांचा Gलफाफा :१) नवीदे चे दर /वह-त केले या फॉम नं. 2 मयेच भरावे.
२) नवीदे या फॉम नं.2 मये .दले या $*येक बाबींचे दर नमुद करावेत दर अंक( व
अ§र- नमुद करावेत.
?दनांक:- 03/09/2016
?ठकाण:- अकोला

Xवा/-

िजहाधकार , अकोला

अट व शत[
अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग अंतगत डीजीटल लासम करता संगणक
संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे द- बाबत नवीदा माग/वयात येत आहे . नवीदे या
अट- व शत खाल-ल$माणे आहे त.
१) कंाटदार हा नzदणीकृत असावा *याचे आयकरचे /ववरणप, सह¨स टॅ स बाबतचे /ववरणप
व सेल टॅ सचे /ववरणप अदयावत असावे व ते नवीदे सोबत सादर करावे.
२) नवीदे सोबत PAN NO. व TIN NO. दो~ह-चे अदयावत $माणप सादर करावे.
३) नवीदाकाराने कामाचे अनभ
ु व $माणप सोबत जोडावे.
४) न/वदा फॉम ची ©कं मत 5,000/- .आहे .
५) नवीदे सोबत अनामत रकम

50,000/- .ऑनलाईन $णाल-दारे भरावे

६) नवीदा या कंाटदारास मंजरु हे ातील *याला एकुण रकमेया 10 % (दहा टके) रम
(Work Deposit) कामाची अनामत रम ¢हणन
ु िज हाधकार- अकोला यांचे नावाने दयावी
लागेल.
७) वेळोवेळी िज हाधकार- कायालयाने .दले या इतर सुचनांचे पालन करावे लागेल.
८) चुक(या कामासाठ« ©कं वा कामातील .दरं गाई व इतर ट
ृ - बददल दं ड आकारयात येईल.
९) दरपक परश¬ट ©कं वा *यास संलन $प यामये कोण*याह- $कारचे कमी जा&त बदल
©कं वा खोडाखेाड अस यास ई नवीदा &वीकारल- जाणार नाह-.
१०) सदर ई-नवीदे बाबत कोणताह

वाद Aनमाण झायास \यावर Aनणय घेIयाचा अधकार

िजहाधकार यांना राह ल.
११) कोणतीह- ई नवीदा पुणप
 णे ©कं वा *या नवीदे चा काह- भाग &वीकारणे. अगर नामंजरु करणे
याबाबतचा अधकार िज हाधकार- यांनी राखन
ु ठे वला आहे .
१२) जर दोन ©कं वा अधक ठे केदारांनी नवीदे मये .दलेले दर सारखेच असतील तर $ात
नवीदे पैक( कोणतीह- ई नवीदा &वीकारयाचा अथवा नाकारयाचा अधकार िज हाधकारयांना राह-ल.
१३) पुरवठाधारकास अदा करयात येणा-या दे यकातन
ु नयमानुसार आयकर व *यावर-ल सरचाज,
वॅट, सेलटॅ स इ*याद- कराबाबत शासनाचे धोरणानुसार कपात करयात येईल.
१४) वर-ल अट- व शत मये फेरबदल करयाचा तसेच काह- नवीन अट- व शत समा/व¬ट अथवा
शथील करयाचा तसेच कोणतेह- कारण न दे ता एकतफ¯ नवीदा मंजरु करयाचा व
करारनामा संपु¬टात आणयाचा अधकार िज हाधकार- अकोला यांचेकडे राखुन ठे वयात
आला आहे तो नवीदाधारकास बंधनकारक असेल काह- वाद नमाण झा यास िज हाधकारयांचा नणय अंतम राह-ल.

१५) ई-नवीदा ह- िद लफाफा पदतीने अस यामळ
ु े एक तांक लफाफा व दस
ु रा दरपक
लफाफा असे एकत दो~ह- लफाफे एका मोठया लफायामये सलबंद कन .दनांक
१२.०९.२०१६ रोजी दप
ु ार- २.०० वा. पयत सादर करणे
आव±यक राह-ल व सदर लफायावर लफाफा अ व ब लफाफा लहुन सादर करणे
बंधनकारक राह-ल.
१६) सदर नवीदे बाबत नवीदाधारक मा.~यायालयात गे यास *याची कायक§ा ह- अकोला िज हा
असेल.
१७) नवीदाधारकाने करारना¢यातील कोण*याह- अट-चा भंग के यास *याची पण
ु  अनामत रम
जत करयात येईल.
१८) नवीदे चे दर यासोबत .दले या $पातच भन दयावे लागतील.
१९) परु वठाधारकास भारतीय दं ड संह-तेया कोण*याह- कलमा~वये श§ा झाल- अस यास अथवा
काळया याद-त घो/षत केले अस यास ©कं वा *याबाबत कायवाह- स
ु अस यास अशा
कंाटदारांनी &वत: ©कं वा *यांचे नातेवाईकांया नावाने नवीदा भ नये . अशा नवीदा
धारकांना दे यात आलेले कंाट र² करयाचा अधकार िज हाधकार- यांना राह-ल.
२०) वर-ल अट- व शत मा~य अस यास इछुक कंाटदारांनी ई नवीदा सादर करावी.
२१) न/वदे मये नमुद केलेले साह-*य हे या नगरपरषद शाळांना लावावयाचे आहे *याच ठ«काणी
लावन
ू दयावे लागेल.
२२) न/वदे मये नमद
ु असलेले साह-*य हे १५ .दवसाया आंत या कायालयास परु /वणे बंधनकारक
राह-ल

?दनांक :ठKकाण :- अकोला

Xवा/-

िजहाधकार अकोला

Aनवीदा फॉम मांक -1
( तांUVक Gलफाफा )
अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग अंतगत डीजीटल लासम करता संगणक
संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे द- बाबत ई-न/वदामये .दले या सुचनानुसार

खाल-ल$माणे दर पक व इतर बाबीची मा.हती दे त आहे .
अ.'.

तपशल

मा.हती सोबत जोडल- / नाह-

1

नवीदा धारक फम / सं&थांचे नाव

2

नवीदा धारकांचे पुण नाव

3

प*ता, दरु वनी 'मांक व ईमेल आयडी

4

नवीदाधारक सं&था, $ो$ायटरशप, पाटनर-शप, $ायवेट लमीटे ड,
फम, सहकार- सं&था इ*याद- या $करणाची नzदणी असेल *यांची
नzदणी $माणप

5

पॅन व .टन नzदणी $माणप

6

मागल तीन वषाचे आयकर /ववरणप

7

सेवा कर नzदणी $माणप व /व'(कर नzदणी $माणप

8

नवीदे मधील अट- व शत मा~य अस याबाबत .100/- या &टॅ ¢पवर
नोटर-/कायकार- दं डाधकार- यांचे समोर केलेले $त£ाप

9

शासक(य /नमशासक(य कायालयाकडुन सं&था काळया याद-त
नस याबाबतचे &वघोषणाप

10

अनभ
ु व $माणप बाबत स/व&तर मा.हती

11

सदर नवीदे करता न/वदाधारकाचे Upload केलेल- कागदप खरअस याबाबतचे &वघोषणाप

12

सुर§ा रम

50,000/- ऑन लाईन रसीट

?दनांक :Aनवीदा धारकाची सह ----------------?ठकाण :Aनवीदा धारकाचे नांव ------------------फम चे नाव व प\ता ----------------------

Aनवीदा फॉम मांक - 2
अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग अंतगत डीजीटल क् लासम करता संगणक
संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे द- करयाकरता सीलबंद नवीदामये .दले या

सुचनांनुसार खाल-ल$माणे दरपकाची मा.हती दे त आहे .
1.नवीदा धारकांचे / फमचे नाव व प*ता :- -------------------------------------------------------$ोजेटर :
Sr

COMPONENT

SPECIFICATIONS

Rate

1

Display Techology

Texas instrument DLP Technology /0.55SVGA

2

Native

Native :800 x 600(SVGA)

Resolutation

Support compter signal upto UXGA (1600 x

No
DMD chip

1200) 60Hz
3

Brightness

3200 ANSI Lumens /22000 :1

/contrast Ratio
4

Display colours

1073.4 million colours (10bit)

5

Projection lense

F=2.41

~

2.53;f=21.85~24mm;1.1

x

manual

zoom/focus lens.
6

Image size

22.9 to 300 inch

7

Projection distance

1 m ~12 m

8

Throw ratio

1.94 ~2.15:1

(projection
distance / width )
9

Digital key stone

± 40° vertical

correction
10

Aspect ratio

4:3 Native, 16:9 compatible

11

Scan rate

Horizental :15.375 ~ 91.146 KHz ; Vertical :24~

12

Computer

UXGA,SXGA +, SXGA,SVGA,VGA Compression

compactibility

VESA standards pc & macintosh compatible

Video

HDTV (720p,1080i/p), SDTV (480 i/p, 576i/p)

85Hz (120Hz for 3D feature)

13
14

compactibility

Full NTSC, PAL PAL –M, PAL-N, SECAM

Input

HDMI V1.4A X 1 HDMI/MHL X 1

/

output

connection

AUDIO OUT X 1,USB type A (for service
/mouse/power) x 1

15

Uniformity

85 %

16

Spaker

2W speaker

17

Noise

29dB (STD mode)

18

Lamp type

195 watt user –replaceble lamp

19

Lamp life

5000/6000/8000 Hrs (Bright/echo/Eco+ mode)

20

Power supply

21

Dimensions (W
D x H )Weight

Universal AC 100 ~ 240V± 10 % , 50/60HZ
x

298* 230 * 97 mm /2.25kg

संगणक संच :
Sr

COMPONENT

SPECIFICATIONS

Rate

No
1

Processor

Intel core i3-4160 /AMD A7800

2

Mother Board

Intel

H81

/

A78chpset

based

,OEM

motherboard with support for PCI Express x
16 graphics port
3

Memory

4GB Ram (1333 / 1600 mhz) or better with
2DIMM slot expendable upto 16 GB

4

Hard Disk Drive

500 GB 7200 rpm SATAII (3Gb/s)

5

Hard

Integrated On

6

Disk

–Board Hard

Disk controller

controller

supporting Serial ATA interfaces

Monitor

18.5 " Wide TFT TCO 06 monitor , 5mS
response Time.monitor resolutation tobe 1068*
766 with internal speakers

7

Display

Support dual display

8

Power supply

Min 250w SMPS

9

Security (software)

Mc Afee AV foe 3 years

10

Security

TMP 1.2

(hardware)
11

Keybord

USB/PS2

104

Keys

or

more

multimedia

keyboard Rupee ready isolated keyboard
12

Mouse

USB/PS2 Optical Scroll Mouse

13

Network Card

Integrated

on

10/100/1000with

board
PXE

Ethernte
support

controller

and

Remote

wake up
14

Interfaces

1serial, 1parallel, minimum

6 USB

ver.2.0

(with 2 in front)& 2NOS USB VER 3.0. audio
port
15
16

Expansion-

Total 4PCI series slots with atleast 1pcle x

graphics Slots

16slot

Cabinet

MATX Cabinet with atleast 4 bays (2 x 5.25 "
External , 1 x 3.5 " External , 1 x 3.5 "
internal )

17

Audio

Integrated on board audio controller

18

Operating system

Windows 8.1 professional (32 or 64bit)

.टप:- नवीदे तील अट- व शत मी वाच या असन
ु *या सव अट- व शत मला मा~य असन
ु
मला बंधनकारक आहे. करता खाल- &वा§र- कर-त आहे.
?ठकाण :?दनांक :-

/

/2016
नवीदा धारकाची सह-

-----------------

नवीदा धारकाचे संपण
ु  नांव --------------------फम चे नाव व प*ता ----------------------

$त,
िजहाधकार , अकोला
मी यादारे अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग अंतगत डीजीटल लासम करता
संगणक संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे द-

करयाकरता सोबत जोड या $माणे

यापार- व तांक लफायात माझी नवीदा सादर कर-त आहे .
नवीदे तील सव अट- व शत मला मा~य असन
ु *यास मी बांधील आहे .
_Aत`ापV
मी या¶वारे $त£ा करतो क(, मी सादर केलेल- नवीदा मंजरु झा यास नवीदे तील कामकाज मी
उच गुणव*तेने व .दले या मुदतीत पार पाडेन तसेच &वीकृत केले या नवीदे चा अंतम दर हा
मा. िज हाधकार- अकोला यांया मा~यतेस अधन राहुन व *यांनी मंजरु केलेला दर मला मा~य
राह-ल.
मला हयाबाबत पुण क पना आहे क(, माझया कामकाजात कोण*याह- $कारची कसुर / .दरं गाई
झा यास िज हाधकार- न±चीत करतील अशा दं डास मी पा राह-न.

Aनवीदा धारकाची Xवा7र
1.

नवीदा यांकडुन दाखल करयात आ या *या सं&था /
उदयोगाचे नाव व प*ता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. नवीदा धारकाचे संपण
ु  नाव व प*ता :- --------------------------दरु वनी 'मांक :मोबाईल 'मांक :सा§ीदार :1. ---------------------------------------------------------------------- रा.-------------------(Xवा7र )
2.---------------------------------------------------------------------

रा.--------------------(Xवा7र )

XवघोषणापV
मी -------------------------------------------------- रा. ----------------------------- वय -------स*य$त£ेवर लहुन दे तो क(,

अकोला िज हयातील नगर परषदांना ई-लनग

अंतगत डीजीटल लासम करता संगणक संच,$ोजेटर &'(न ि&पकर व त*सम बाबी खरे दकरयाकरता ई-नवीदा सुचना सन 2016 करता ---------------------------------------------------

- या फमने नवीदा सादर केलेल- असन
ु सदर नवीदे कर-त मी www.mahatenders.gov.in
या ऑनलाईन $णाल-मये अपलोड केलेले सव कागदपे / मा.हती खर- असन
सदर
ु
कागदपे व मा.हती खोट- आढळ यास भा.द./व कलम 199, 200 अ~वये मी श§ेस पा
राह-ल.
ठ«काण:.दनांक :

/

/2016

XवघोषणापV करणाराची सह व नाव
सा7ीदाराची सह :- ----------------------------------------------------नाव :- ------------------------------------------------------------------प\ता :- ------------------------------------------------------------------

