ि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 1576/2016 >द. 13/12/2016
जाह र ई-@नवीदा सच
ु ना सन 2016
अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ यांचेसाठ लॅ पटॉप व ंटर खरे द! बाबत
खाल!ल "दले या ववरणाचे
लॅ पटॉप ◌ः-

PROCESSOR
Processor Name Core i3 5005 (5th Generation)
Processor Brand Intel

MEMORY(RAM)
RAM 4 GB
RAM Type DDR3
Expandable RAM Upto 32 GB

STORAGE
Storage Type HDD
Hard Disk Capacity 1 TB
HDD RPM 5400 RPM

OPTICAL DRIVE
Optical Drive DVD R/W
Read/Write Speed 8x

OPERATING SYSTEM
Operating System Windows 10 (64 bit)

3 YEARSANTIVIRUS
DISPLAY
Screen Size 39.62cm
Resolution 1366x768
Screen Type hd led active matrix tft colour lcd
Aspect Ratio 16:9

INPUT
Touchpad
Keyboard
Webcam 0.3 MP (VGA)
Internal Mic

CONNECTIVITY
Ethernet (RJ45 LAN Port)
WiFi
Bluetooth

PORTS & SLOTS
USB 2.0 Ports 1
USB 3.0 Ports 2
HDMI Port v1.4
VGA Port
Multi Card Slot
Lock Port

WARRANTY DETAILS
Warranty Period 1 Year
Warranty Type Onsite Warranty Covered by Supplier.

WITH COMPANY CARRY CASE

ंटर ◌ः-

Specifications for LASER SHOT LBP2900 B
Printing Speed 12ppm (A4)
Resolution Enhanced: True 600 x 600dpi resolution
Smoothing
Technology:
(2400 x 600dpi equivalent with
Automatic Image Refinement
Technology)
Printing Language CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Memory Uses PC memory (standard 2MB on-board)
Warm-up Time 0sec. from Standby Mode (less than 10secs. after power up)
First Print Out Time 9.3secs. or less
Paper Size Front Tray: A4, B5, A5, LGL, LTR, Executive,
Envelope C5 / COM10 / DL, Monarch
Manual Tray: Custom paper (Width: 76.2 215.9mm;
Length: 127.0 - 355.6mm)
Paper Input Front Tray: 150 sheets
Manual Tray: 1 sheet
Paper Output Face down: 100 sheets
Dimensions (W x D x H) 370 x 251 x 217mm
Weight Approx. 5.7kg excluding cartridge
Operating Systems Supported Windows 98 / ME / 2000 / XP, Linux (CUPS)
Power Requirement 220 – 240V (+/-10%), 50 / 60Hz (+/-2Hz)
Interface USB 2.0 Hi-Speed
Toner Cartridge Canon Cartridge 303
Power up your LBP2900B and reduce overall print costs by
using original Canon cartridges. Designed with advanced
Canon technologies, a single Canon Cartridge 303 prints 2000
A4 pages with 5% coverage
Included As Standard LASER SHOT LBP2900B, Cartridge 303, User Software CDROM,
Getting Started Guide, Power Cord
Recommended Monthly Print
Volume
200 - 800 pages
न'दणीकृत ठे केदाराकडुन/मा-यताा.त सं/थेकडुन ई 2नवीदा मागव4यात येत आहे त. तसेच
2नवीदे 7या अट! व शत9 अकोला िज हया7या www.akola.nic.in व http:www.mahatender.gov.in
यासंकेत/थळावर सMद कर4यात आले या आहे त.
१)@नवीदा फॉम FमळHयाचे ठJकाण- www.akola.nic.in व www.mahatenders.gov.in या
संकेत /थळावर सदर 2नवीदे ची मा"हती उपलOध आहे . सदर वह!त नमु-यामMयेच पुरवठादारांनी
आप या 2नवीदा ऑनलाईन पMदतीने सादर कराRयात.
२)@नवीदा

फॉम

भरHयाची

पदत

व

फS

-

सदर

2नवीदा

www.mahatenders.gov.in

या

संकेत/थळावर ऑनलाईन पMदतीने सादर करावया7या आहे त. TयाकUरता सदर संकेत/थळावर!ल
वह!त कायVपMदतीनस
ु ार ऑनलाईन णाल!Rदारे W.5000/- 2नवीदा फॉमV फY तसेच W 50,000/- बयाना

रZZम "दनांक 26/12/2016 दप
ु ार! 2:00 वाजेपय[त जमा कWन सदर 2नवीदा \YयेमMये

परु वठा

दारांना सहभागी होता येईल. Tयानंतर दाखल केले या 2नवीदा र^ समज या जातील.
३)ई-2नवीदा ह! www.mahatenders.gov.in या संकेत/थळावर ऑनलाईन \Yयेदवारे सादर करावी
लागेल.
अ.\ कायVवाह!चे ट.पे
1

ई-2नवीदा डाऊनलोड

2

सुरवातीचा "दनांक
करणे

वेळ

शेवटचा "दनांक

14/12/2016

संMया.5.00

ई-2नवीदा सादर करणे

14/12/2016

06.00

3

ई-2नवीदे तील तांiीक लफाफा उघड4याचा "दनांक

26/12/2016

4

ई-2नवीदे तील दराबाबतचा लफाफा उघड4याचा

29/12/2016

वेळ

---26/12/2016

---14.00

"दनांक

/वा/िज हाlधकार! अकोला

1.अ.तांTUक Fलफाफा ं.1
तांmiक 2नवेदे7या लफा.यामMये पढ
ु !ल नमुद केले या बाबी सादर कराRयात.
१) 2नवीदा धारक फमV / सं/थांचे नाव :२) 2नवीदा धारकांचे पण
ु V नाव :३) पTता, दरु Mवनी \मांक व ईमेल आयडी :४) 2नवीदाधारक सं/था ोायटरशीप, पाटV नरशप, ायRहे ट लमीटे ड फमV, सहकार! सं/था
इTयाद! tयाकारची न'दणी असेल Tयाचे न'दणी माणपi.
५) पॅन व ट!न नंबर, मागील तीन वषाVचे आयकर ववरणपi
६) सेवा कर न'दणी माणपi. (Service Tax Registration) व व\Yकर न'दणी
माणपi
७) 2नवीदे मधील अट! व शत9 मा-य अस याबाबत W.100/- 7या /टॅ ~पवर नोटर! /
कायVकार! दं डाlधकार! यांचे समोर केलेले 2तापi
८) शासकYय / 2नमशासकYय कायाVलयाकडुन सं/था काळया याद!त नस याबाबतचे
/वघोषणापi
९) यापुव9 शासकYय / 2नमशासकYय कायाVलयात लॅ पटॉप व ंटर चा परु वठा के याबाबत
अनभ
ु व माणपi
१०) सदर 2नवीदे कUरता 2नवीदाधारकाचे Upload केलेल! कागदपiे खर! अस याबाबतचे
/वघोषणापi
११) सुरा रZकम 50,000/- ऑनलाईन Uरसी.ट
2.ब) दरांचा Fलफाफा :१) 2नवीदे चे दर वह!त केले या फॉमV नं. 2 मMयेच भरावे.
२) 2नवीदे 7या फॉमV नं.2 मMये "दले या Tयेक बाबींचे दर नमुद करावेत दर अंकY व
अर! नमुद करावेत.
>दनांक:- 14/12/2016
>ठकाण:- अकोला
/वा/िजहाधकार , अकोला

अट व शतY
अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ यांचेसाठ लॅ पटॉप व ंटर खरे द! बाबत
2नवीदा मागव4यात येत आहे . 2नवीदे 7या अट! व शत9 खाल!लमाणे आहे त.
१) कंiाटदार हा न'दणीकृत असावा Tयाचे आयकरचे ववरणपi, सRह स टॅ Zस बाबतचे ववरणपi
व सेल टॅ Zसचे ववरणपi अदयावत असावे व ते 2नवीदे सोबत सादर करावे.
२) 2नवीदे सोबत PAN NO. व TIN NO. दो-ह!चे अदयावत माणपi सादर करावे.
३) 2नवीदाकाराने कामाचे अनभ
ु व माणपi सोबत जोडावे.
४) 2नवदा फॉमV ची कं मत 5,000/- W.आहे .
५) 2नवीदे सोबत अनामत रZकम

50,000/- W.ऑनलाईन णाल!Rदारे भरावे

६) 2नवीदा tया कंiाटदारास मंजरु हे ातील Tयाला एकुण रZकमे7या 10 % (दहा टZके) रZZम
(Work Deposit) कामाची अनामत रZZम ~हणन
ु िज हाlधकार! अकोला यांचे नावाने दयावी
लागेल.
७) वेळोवेळी िज हाlधकार! कायाVलयाने "दले या इतर सुचनांचे पालन करावे लागेल.
८) चुकY7या कामासाठ कं वा कामातील "दरं गाई व इतर iट
ृ ! बददल दं ड आकार4यात येईल.
९) दरपiक पUरशट कं वा Tयास संलन पi यामMये कोणTयाह! कारचे कमी जा/त बदल
कं वा खोडाखेाड अस यास ई 2नवीदा /वीकारल! जाणार नाह!.
१०) सदर ई-2नवीदे बाबत कोणताह

वाद @नमाण झायास Zयावर @नणय घेHयाचा अधकार

िजहाधकार यांना राह ल.
११) कोणतीह! ई 2नवीदा पुणप
V णे कं वा Tया 2नवीदे चा काह! भाग /वीकारणे. अगर नामंजरु करणे
याबाबतचा अlधकार िज हाlधकार! यांनी राखन
ु ठे वला आहे .
१२) जर दोन कं वा अlधक ठे केदारांनी 2नवीदे मMये "दलेले दर सारखेच असतील तर ा.त
2नवीदे पैकY कोणतीह! ई 2नवीदा /वीकार4याचा अथवा नाकार4याचा अlधकार िज हाlधकार!
यांना राह!ल.
१३) पुरवठाधारकास अदा कर4यात येणा-या दे यकातन
ु 2नयमानुसार आयकर व Tयावर!ल सरचाजV,
वॅट, सेलटॅ Zस इTयाद! कराबाबत शासनाचे धोरणानुसार कपात कर4यात येईल.
१४) वर!ल अट! व शत9मMये फेरबदल कर4याचा तसेच काह! नवीन अट! व शत9 समावट अथवा
शथील कर4याचा तसेच कोणतेह! कारण न दे ता एकतफ 2नवीदा मंजरु कर4याचा व
करारनामा संपुटात आण4याचा अlधकार िज हाlधकार! अकोला यांचेकडे राखुन ठे व4यात
आला आहे तो 2नवीदाधारकास बंधनकारक असेल काह! वाद 2नमाVण झा यास िज हाlधकार!
यांचा 2नणVय अं2तम राह!ल.
१५) ई-2नवीदा ह! िRद लफाफा पMदतीने अस यामुळे एक तांmiक लफाफा व दस
ु रा दरपiक
लफाफा असे एकmiत दो-ह! लफाफे एका मोठया लफा.यामMये सलबंद कWन "दनांक
२६.१२.२०१६ रोजी दप
ु ार! २.०० वा. पय[त सादर करणे

आवयक राह!ल व सदर लफा.यावर लफाफा अ व ब लफाफा लहुन सादर करणे
बंधनकारक राह!ल.
१६) सदर 2नवीदे बाबत 2नवीदाधारक मा.-यायालयात गे यास Tयाची कायVका ह! अकोला िज हा
असेल.
१७) 2नवीदाधारकाने करारना~यातील कोणTयाह! अट!चा भंग के यास Tयाची पण
ु V अनामत रZZम
ज.त कर4यात येईल.
१८) 2नवीदे चे दर यासोबत "दले या पiातच भWन दयावे लागतील.
१९) परु वठाधारकास भारतीय दं ड संह!ते7या कोणTयाह! कलमा-वये शा झाल! अस यास अथवा
काळया याद!त घोषत केले अस यास कं वा Tयाबाबत कायVवाह! सW
ु अस यास अशा
कंiाटदारांनी /वत: कं वा Tयांचे नातेवाईकां7या नावाने 2नवीदा भW नये . अशा 2नवीदा
धारकांना दे 4यात आलेले कंiाट र कर4याचा अlधकार िज हाlधकार! यांना राह!ल.
२०) वर!ल अट! व शत9 मा-य अस यास इ7छुक कंiाटदारांनी ई 2नवीदा सादर करावी.
२१) 2नवदे मMये नमुद केलेले साह!Tय हे tया नगरपUरषद शाळांना लावावयाचे आहे Tयाच ठकाणी
लावन
ू दयावे लागेल.
२२) 2नवदे मMये नमद
ु असलेले साह!Tय हे १५ "दवसा7या आंत या कायाVलयास परु वणे बंधनकारक
राह!ल.
२३) 2नवदे मMये दे 4यात आलेले दर हे १ वषाVसाठ लागु राहतील. तसेच सदर ई-2नवदा मंजरू
झा यानंतर परु वठा आदे श दे 4याबाबतचे अlधकार मा.िज हाlधकार! यांनी राखन
ु ठे वले आहे त.
२४) परु वठा धारकास परु वठा आदे श 2नगVमत के यांतनर साह!Tयाचा परु वठा १५ "दवसा7या आंत
न के यास परु वठा धारकांवर शासन 2नयमानस
ू ार योय ती कायVवाह! केल! जाईल.

>दनांक :- 14/12/2016
ठJकाण :- अकोला

\वा/िजहाधकार अकोला

@नवीदा फॉम मांक -1
( तांTUक Fलफाफा )
अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ यांचस
े ाठ लॅ पटॉप व ंटर खरे द!
बाबत ई-2नवदामMये "दले या सुचनानुसार खाल!लमाणे दर पiक व इतर बाबीची मा"हती
दे त आहे .
अ.\.

तपशल

मा"हती सोबत जोडल! / नाह!

1

2नवीदा धारक फमV / सं/थांचे नाव

2

2नवीदा धारकांचे पुणV नाव

3

पTता, दरु Mवनी \मांक व ईमेल आयडी

4

2नवीदाधारक सं/था, ोायटरशप, पाटVनर!शप, ायवेट लमीटे ड,
फमV, सहकार! सं/था इTयाद! tया करणाची न'दणी असेल Tयांची
न'दणी माणपi

5

पॅन व "टन न'दणी माणपi

6

माlगल तीन वषाVचे आयकर ववरणपi

7

सेवा कर न'दणी माणपi व व\Yकर न'दणी माणपi

8

2नवीदे मधील अट! व शत9 मा-य अस याबाबत W.100/- 7या /टॅ ~पवर
नोटर!/कायVकार! दं डाlधकार! यांचे समोर केलेले 2तापi

9

शासकYय /2नमशासकYय कायाVलयाकडुन सं/था काळया याद!त
नस याबाबतचे /वघोषणापi

10

लॅ पटॉप व ंटर शासकYय कायाVलयात पुरवठा के याबाबत अनभ
ु व
माणपi बाबत सव/तर मा"हती

11

सदर 2नवीदे कUरता 2नवदाधारकाचे Upload केलेल! कागदपi खर!
अस याबाबतचे /वघोषणापi

12

सुरा रZZम

50,000/- ऑन लाईन Uरसी.ट

>दनांक :@नवीदा धारकाची सह ---------------->ठकाण :@नवीदा धारकाचे नांव ------------------फम चे नाव व पZता ----------------------

@नवीदा फॉम मांक - 2
अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ यांचस
े ाठ लॅ पटॉप व ंटर
खरे द! कर4याकUरता सीलबंद 2नवीदामMये "दले या सुचनांनुसार खाल!लमाणे दरपiकाची
मा"हती दे त आहे.
1.2नवीदा धारकांचे / फमVचे नाव व पTता :- -------------------------------------------------------लॅ पटॉप ◌ःSR No

1

SPECIFICATIONS

PROCESSOR
Processor Name Core i3 5005 (5th Generation)
Processor Brand Intel
MEMORY(RAM)
RAM 4 GB
RAM Type DDR3
Expandable RAM Upto 32 GB
STORAGE
Storage Type HDD
Hard Disk Capacity 1 TB
HDD RPM 5400 RPM
OPTICAL DRIVE
Optical Drive DVD R/W
Read/Write Speed 8x
OPERATING SYSTEM
Operating System Windows 10 (64 bit)
3 YEARSANTIVIRUS
DISPLAY
Screen Size 39.62cm
Resolution 1366x768
Screen Type hd led active matrix tft colour lcd
Aspect Ratio 16:9
INPUT
Touchpad
Keyboard
Webcam 0.3 MP (VGA)
Internal Mic
CONNECTIVITY
Ethernet (RJ45 LAN Port)
WiFi
Bluetooth
PORTS & SLOTS
USB 2.0 Ports 1
USB 3.0 Ports 2
HDMI Port v1.4
VGA Port
Multi Card Slot
Lock Port
WARRANTY DETAILS
Warranty Period 1 Year
Warranty Type Onsite Warranty Covered by Supplier.
WITH COMPANY CARRY CASE

Rate

ंटर
SR No

SPECIFICATIONS

1

Specifications for LASER SHOT LBP2900 B
Printing Speed 12ppm (A4)
Resolution Enhanced: True 600 x 600dpi resolution
Smoothing
Technology:
(2400 x 600dpi equivalent with
Automatic Image Refinement
Technology)
Printing Language CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Memory Uses PC memory (standard 2MB on-board)
Warm-up Time 0sec. from Standby Mode (less than 10secs. after
power up)
First Print Out Time 9.3secs. or less
Paper Size Front Tray: A4, B5, A5, LGL, LTR, Executive,
Envelope C5 / COM10 / DL, Monarch
Manual Tray: Custom paper (Width: 76.2 215.9mm;
Length: 127.0 - 355.6mm)
Paper Input Front Tray: 150 sheets
Manual Tray: 1 sheet
Paper Output Face down: 100 sheets
Dimensions (W x D x H) 370 x 251 x 217mm
Weight Approx. 5.7kg excluding cartridge
Operating Systems Supported Windows 98 / ME / 2000 / XP, Linux
(CUPS)
Power Requirement 220 – 240V (+/-10%), 50 / 60Hz (+/-2Hz)
Interface USB 2.0 Hi-Speed
Toner Cartridge Canon Cartridge 303
Power up your LBP2900B and reduce overall print costs by
using original Canon cartridges. Designed with advanced
Canon technologies, a single Canon Cartridge 303 prints 2000
A4 pages with 5% coverage
Included As Standard LASER SHOT LBP2900B, Cartridge 303,
User Software CDROM,
Getting Started Guide, Power Cord
Recommended Monthly Print
Volume
200 - 800 pages
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"टप:- 2नवीदे तील अट! व शत9 मी वाच या असन
ु Tया सवV अट! व शत9 मला मा-य असन
ु
मला बंधनकारक आहे. कUरता खाल! /वार! कर!त आहे.
>ठकाण :>दनांक :-
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2नवीदा धारकाची सह!
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2नवीदा धारकाचे संपण
ु V नांव --------------------फमV चे नाव व पTता ----------------------

2त,
िजहाधकार , अकोला
मी याRदारे अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ यांचेसाठ लॅ पटॉप व ंटर
खरे द! कर4याकUरता सोबत जोड या माणे Rयापार! व तांmiक लफा.यात माझी 2नवीदा सादर कर!त
आहे .
2नवीदे तील सवV अट! व शत9 मला मा-य असन
ु Tयास मी बांधील आहे .
^@त_ापU
मी यावारे 2ता करतो कY, मी सादर केलेल! 2नवीदा मंजरु झा यास 2नवीदे तील कामकाज मी
उ7च गुणवTतेने व "दले या मुदतीत पार पाडेन तसेच /वीकृत केले या 2नवीदे चा अं2तम दर हा
मा. िज हाlधकार! अकोला यां7या मा-यतेस अlधन राहुन व Tयांनी मंजरु केलेला दर मला मा-य
राह!ल.
मला हयाबाबत पुणV क पना आहे कY, माझया कामकाजात कोणTयाह! कारची कसुर / "दरं गाई
झा यास िज हाlधकार! 2नचीत करतील अशा दं डास मी पाi राह!न.

@नवीदा धारकाची \वा7र
1.

2नवीदा tयांकडुन दाखल कर4यात आ या Tया सं/था /
उदयोगाचे नाव व पTता :-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 2नवीदा धारकाचे संपण
ु V नाव व पTता :- --------------------------दरु Mवनी \मांक :मोबाईल \मांक :साीदार :1. ---------------------------------------------------------------------- रा.-------------------(\वा7र )
2.---------------------------------------------------------------------

रा.--------------------(\वा7र )

\वघोषणापU
मी -------------------------------------------------- रा. ----------------------------- वय -------सTय2तेवर लहुन दे तो कY,अकोला िज हयातील नायब तहसलदार तसेच तलाठ
यांचस
े ाठ लॅ पटॉप व ंटर खरे द!

कर4याकUरता ई-2नवीदा सुचना सन 2016 कUरता ---------

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

या

फमVने

2नवीदा

सादर

केलेल!

असन
ु

सदर

2नवीदे कर!त मी www.mahatenders.gov.in या ऑनलाईन णाल!मMये अपलोड केलेले सवV
कागदपiे / मा"हती खर! असन
ु सदर कागदपiे व मा"हती खोट! आढळ यास भा.द.व कलम
199, 200 अ-वये मी शेस पाi राह!ल.
ठकाण:"दनांक :

/

/2016

\वघोषणापU करणाराची सह व नाव
सा7ीदाराची सह :- ----------------------------------------------------नाव :- ------------------------------------------------------------------पZता :- ------------------------------------------------------------------

