िज हा धकार कायालय, सांगल
प ता सांगल

मरज रोड, वजयनगर सांगल दरु वनी !.०२३३ २६००७००

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

ई - *नवीदा सूचना ! .
सांगल िज

सन २०२०

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क'न बस*वणे

(Providing and Installation)बाबत.
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे उपल9ध करणे कामी

अनुभवी व सुयो?य इAछूक अDभकEयाकडून खरे द करणेसाठ दोन Dलफाफा पHदतीने ई-Kन*वदा माग*वणेत येत
आहे त.

अ.R.

कामाचा तपDशल

१

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणेखरे द

सांगल िज

क'न बस*वणेबाबत. सोबतचे Pपq क Pमाणे.
*न वदा -.!येचे 0व1प
१.

संपुण

Kन*वदा

PQRया

ह

इ

Kन*वदे Sवारे

होणार

असून

Kन*वदा

सुचना,

अट

व

शतW

ई.माXहती

https://mahatenders.gov.inया संकेतYथळावर उपल9ध आहे .
२.

ई-Kन*वदा फॉम Qकं मत '.३९००/- इतकb राXहल.

३.

बयाना र कम '.५०,०००/- इतकb राXहल.

४.

ई Kन*वदे साठ परु वठाधारकाकडे / Kन*वदा धारकाकडे eडजीटल Dस?नेचर सटfQफकेट (DSC) असणेआवgयक आहे .
व Eयांनी Kन*वदा संकेतYथळावर रजीYटर होणे आवgयक आहे . यासाठ Kन*वदाधारकाकडे अhधकृत ईमेल आयडी
असावा.

५.

ई Kन*वदा फॉम सु' होणेचा कालावधी (Download

कालावधी ) Xद.३०/०१/२०२० रोजी सकाळी ११.००

वाजलपासून Xद. ०५/०२/२०२० सायंकाळी १७.०० वाजेपयkत असेल.

a. Kन*वदापुव बैठक (Pre-bid meeting ) Xद.०१/०२/२०२० रोजी सकाळी ११.०० िज हाhधकार यांचे
कायालयात NIC शाखेत आयोिजत करणेत आल असून सदर बैठकह स Kन*वदाधारक Qकं वा Eयांचे
अhधकृत PKतKनधी उपिYथत राहतील.
६.

ऑनलाईन Kन*वदा भरणेचा (Upload) कालावधी Xद.३०/०१/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजलेपासून ते Xद.
०५/०२/२०२० रोजी सायkकाळी १७.०० वाजेपयkत असेल.

७.

अजाची शु क् व बयाना र कम ऑनलाईन िYकारणेत येतील.

८.

ई Kन*वदे चा तांqीक Dलफाफा R.१ Xद.०७/०२/२०२० या तारखेस सकाळी ११.०० वाजता िज हाhधकार कायालय
यांचप
े ढ
ु े उघडणेत येतील. Eयावेळी सव Kन*वदा धारकांनी Kन*वदे सोबत सादर केले या कागदपqांAया मळ
ु PKतसह
उपिYथत रहावे. कांह अपtरहाय कारणामुळे Xह तार ख व वेळ बदललेस याबाबतची सुचना ई Kन*वदा Pणाल वर
दे णेत येईल.

९.

तांqीक Dलफाफयाचे मु यांकन Pथम करणेत येईल. आuण vया तांqीक Kन*वदा िYवकाराह आढळून येतील फ त
अशा Kन*वदांचा अhथक (wयापार ) Dलफाफा R.२ उघडणेत येईल.

१०. Pाxत Kन*वदा िYवकारणे अथवा कोणतेह कारण न दे ता नाकारणेचे अhधकार िज हाhधकार सांगल यांनी
राखून ठे वलेले आहे त.
िज हा धकार सांगल

तां34क लफाफयाम ये Upload करावयाची आव7यक कागदप4े
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द करणेबाबत.

ए)

Kन*वदाधारकाची तपशीलवार माXहती दे णारा नमुना भ'न Yवा|र त क'न अपलोड करावा. (पtरDश}ठ १)

बी)

बयाणा र कमभरणेपासून सुट अस यास Eयाबाबतचे स|म Pाhधका-याचे Pमाणपq व शासन Kनणयाची Pत
(पुराwया दाखल सादर केले या PमाणपqामHये संYथा / बचतगट / संबधीत यंqणा यांना Kन*वदे Aया Qकती
र कमेAया मयादे पयत बयाणा र कम भर~याची सट
ू दे ~यात येत आहे Eयाबाबतचा Yप}ट उ लेख

असणे

आवgयक आहे .)
सी)

wयवसाय न•दणी Pमाणपq / संYथा न•दणी Pमाणपq / स|म Pाhधका-याचे न•दणी Pमाणपq.
संYथा / यांचे बाबतीत EयांAया उप*वधीमHये Kन*वदा vया बाबीसाठ माग*वल आहे Eया बाबींचा

Yप}ट

उ लेख असणे आवgयक आहे .
wयापार घटक अस यास शॅाप अॅ टचे Pमाणपq अदययावत असणे आवgयक आहे .
vया Xठकाणी शॉप अॅ ट लागू नाह तेथे स|म Pाhधका-याचे Pमाणपq व Kन*वदा vया बाबीसाठ माग*वल
आहे Eया बाबीचा उ लेख Eयात असावा.
डी)

मागील ३ वषाचे

सनद लेखापाल यांनी Pमाणीत केलेले वाषWक अhथक उलाढाल Pमाणपq. सदर Pमाणपq

Kन*वदे Aया अंदािजत Qकं मती एवढे असावे. अhथक वष २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ चे.

तसेच या

कालावधीचा Pमाणीत ताळे बंद पqक (Balance sheet) जोडणेत यावा.
इ)

पॅनकाड व मागील Kतनवषाचे आयकर भरणाकेलेचे *ववरणपq अhथक वष २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९

एफ)

G.S.T. न•दणी Pमाणपq व डीस‰बर २०१९ अखेरचे भरणा केलेले चलनासह Qकं वा Kनपटारा Pमाणपq Qकं वा
संबंhधत Pाhधका-याकडे मागणी केले या पqाची Pत.

जी)

सन २०१८-१९ अखेर wयवसायकर भरणा के याची पावती/Kनपटारा Pमाणपq.

एच)

ऐपतीचा दाखला (solvency certificate) र कम 'पये 3,00,000/- (अ|र 'पये तीन लाख फ त)

(रा}• यीकृत बँकेचे )
आय.)

Kन*वदे Aया अट व शतW (Pपq-अ), दराबातचे हमीपq (Pपq-ब), शपथपq ड व इ पtरDश}ट-2 Kन*वदा
धारकाने सह व Dश ्कयासह Yवा|र क'न Eयाची Pत upload करावी.

जे)

अनुभवाचा दाखला – यापुवW शासकbय/Kनमशासकbय/इतर संYथेतQकमान ५०% Qकमतीचे काम मागील ३
वषात यशYवीtरEया पण
ू केले अस याचा संYथेचा दाखला.

के)

Kन*वदाधारक फम अथवा कंपनी, सहकार संYथा इEयाद Yव'पात अस यास Kन*वदा भर~यासाठ Pाhधकृत
केले या संबंधीत wय तीAया नावाचे मुखEयार पq (Power of Attorney) (पtरDश}ठ ३)

एल)
एम)

सेवाकर न•दणी Pमाणपq व सेवाकर माहे eडस‰बर 2019 अखेर भरला असलेचे चलन जोडणे आवgयक आहे .
Kन*वदाधारक/पुरवठादार संYथा ह Kन*वदे त नमूद साXहEयाचे अhधकृत *वRेते/पुरवठादार असणे आवgयक
आहे व तसे अhधकृत *वRेते असलेबाबतचे दYताऐवज जोडावे.
उपरो त ए ते एम मधील कागदपqे अKनवाय आहे त. तसेच सदरचे कागदपqे ए ते एम याच अनR
ु मे
अपलोड करावीत अ˜यथा तां™qक Dलफाफा नाकार~यात येईल.

िज हा धकार सांगल

-प4- अ
*न वदे 9या अट व शत<
(*न वदाधारकाने या अट व शत< मा=य अस याबाबत 0वा?र त क1न तां34क
लफा@याम ये अपलोड करावेत)
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क'न बस*वणे

(Providing and Installation)बाबत.

1. ई- Kन*वदा िYवकार~याचा अंKतम Xदनांक-०५/०२/२०२०सायं. १७.००वाजेपयkत राह ल.
2. ई-Kन*वदा अजाचे शु क व बयाणा र कम ऑनलाईन भरणे अKनवाय आहे . इतर कोणEयाह Yव'पात ते
Yवीकार~यात येणार नाह . तसेच बयाणा र कम भरणेपासून सुट असलेस स|म Pाhधकार

यांनी Xदलेले

Pमाणपq अपलोड करणेत यावे.

3. ई-Kन*वदा उघडताना Pथम Dलफाफा R.१ ( तां™qक Dलफाफा ) उघड~यात येईल. Dलफाफा R.१ मधील आवgयक
ती सव कागदपqे पूण असतील तरच Dलफाफा Rं.२ (wयापार दराचा Dलफाफा ) उघड~यात येईल. Dलफाफा R .१
अपूण अस यास Dलफाफा R.२ उघड~यात येणार नाह .

4. Kन*वदापूव बैठक (Pre-bid meeting) Xदनांक-३१/०१/२०२०रोजी दप
ु ार ११.०० वाजतािज हाhधकार कायालय
सांगल यांचे कायालयात घे~यात येईल.

5. Pाxत ई-Kन*वदे तील Dलफाफा Rं.१ तां™qक Dलफाफा िज हाhधकार कायालय सांगल येथील खरे द सDमती समोर
ई-Kन*वदा

धारक/ई–Kन*वदा

धारकाचे

Pाhधकृत

PKतKनधी

यांAया

सम|

Xदनांक-०७/०२/२०२०रोजी

सकाळी

११.००वाजता उघड~यात येईल. यावेळी सव Kन*वदाधारकांनी Kन*वदे सोबत जोडले या मळ
ू कागदपqासह उपिYथत
रहावे. काह अपtरहाय कारणाYतव Xदनांक व वेळेत बदल

झा यास Eयाबाबत या कायालयाचे सच
ू नाफलकावर

सूचना लाव~यात येईल तसेच ई-Kन*वदा Pणाल वर कळ*व~यात येतील.

6. Kन*वदे चा तां™qक Dलफाफयाबाबत वाद Kनमाण झा यास Eयाबाबत अंKतम Kनणय घे~याचे सवाhधकार
िज हाhधकार सांगल यांना राहतील.

7. ई-Kन*वदा मंजूर के याचा Xदनांकापासून ७ XदवसाAया आतिज हाhधकार

सांगल

यांचे बरोबर करारनामा

कर~यातयावा.

8. Kन*वदा मंजूर झा यास मंजूर Kन*वदाधारकासच MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे पुरवठा
करणे अKनवाय आहे . Eयांना उपठे केदार Kनयु त करता येणार नाह .

9. परु वठा कालावधीत परु वठा केले या वYतच
ु ा दजा खराब असलेचे अढळलेस EयाबSदल संबंधीत परु वठाधारकास
जबाबदार धर~यात येऊन Eयांचव
े र Kनयमानुसार उhचत कायवाह केल जाईल.

10. *वह त मुदतीत Pाxत न झालेल ई – Kन*वदा Qकं वा कागदपqे अपूण असलेल ई-Kन*वदा ¢ा य धरल जाणार
नाह .

11. आयकर न•दणी Pमाणपq (पॅनकाड )व मागील Kतनवषाचे आयकर भरणाकेलेचे *ववरणपq अhथक वष २०१६-१७,
२०१७-१८ व २०१८-१९ चे Kन*वदे सोबत जोडणे अKनवाय आहे .

12. G.S.T. न•दणी Pमाणपq व eडस‰बर २०१९ अखेरचे भरणा केलेले चलनासह Qकं वा Kनपटारा Pमाणपq
Qकं वासंबंhधत Pाhधका-याकडे मागणी केले या पqाची Pत.

13. Kन*वदे तील नमूद बाबीAया Xदले या दराwयKतtर त कोणEयाह Pकारचा वेगळा कर Xदला जाणार नाह . थोड यात
Kन*वदे तील बाबीवर सव बाब /वYतंच
ु े दर हे सव PकारAया करासXहत नमद
ू कर~यात यावेत.

14. *न वदा धारकांनी दर प4काम ये नमूद केलेले दर हे आव7यक या सव बाबींचा व करांचा वचार क1न भरलेले
असणे आव7यक आहे .

15. यशYवी Kन*वदा धारकाला खरे द Pाhधका-याकडे सदर MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे
बस*वणेAया कामाचे अंदािजत Qकं मतीAया ३% इतकb अनामत (सुर|ा) र कम eडमांड £ाफटSवारे Qकं वा
अनुसूhचत वाuणिvयक /

रा}• यकृत बॅकेAया हमीपqाSवारे ठे वावी लागेल. बॅकेचा हमीचा नमुना पtरDश}ट ४

Pमाणे सादर करावा लागेल.

16. बयाणा / अनामत व दे यकाची र कम अदा करणेस *वलंब झालेस Eयावर कोणEयाह Pकारचे wयाज दे य राहणार
नाह .

17. सदर Kन*वदे साठ र कम 'पये 3ल|चे रा}• यकृत बँकेचे सSयिYथतीचे सॉ wहे ˜सी Pमाणपq जोडणे आवgयक
आहे .

18. ठे केदारास कोणEयाह कारणाYतवमHयेच ठे का बंद करता येणार नाह . एकदा दर मंजरू झा यावर कोणEयाह
कारणाYतव प˜
ु हा दर वाढवून Dमळणार नाह .

19. ठे केदाराAया ™बलातून KनयमाPमाणे आयकराची र कम कपात कर~यात येईल व २ ट के दराने GST/TDS वसल
ु
करणेत येईल.

20. MSWAN VC Room साठ

लागणार

उपकरणे घेतले या उपकरणे पुरवठा समाधानकारक नस यास

परु वठाधारकाने उपकरणे बदलून Sयावयाचे आहे .

21. ई–Kन*वदा कोणतेह कारण न दे ता नाकार~याचा अथवा रSद कर~याचा अhधकार िज हाhधकार सांगल यांनी
राखुन ठे वला आहे .

22. NIC/MSWAN शाखेतील वर }ठ अhधकार यांचे सूचनेनुसार आuण Eयांचे मागदशनाPमाणे सांगल िज हयातील
कोणEयाह तालक
ु े त मागणी नुसार MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे बस*वणे बंधनकारक आहे .

23. MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे व या सबंधातील इतर व0तूंची सव वॉरं ट /गॅरंट ची तसेच
दोष दा*य वाची जबाबदार ह ठे केदारांची राह ल.

24. ठे केदारास कोणEयाह Pकारचे अ¢ीम (अॅडwहॅ˜स) Xदला जाणार नाह .
25. सशत Kन*वदा *वचारात घेत या जाणार नाह त.
26. vया Kन*वदे मHये Kनिgचत दर Xदलेले नसतील Qकं वादराबाबत संXद?धता असेल अशी Kन*वदा नाकारले जाणेस
पाq ठरे ल तसेच अ|र व अंकb दरामHये फरक अस यास जो दर कमी असेल तोच दर ¢ाहय धरणेत येईल.

27. Kन*वदा धारकाने Kन*वदा मHये नमुद केलेले दर सव करासXहत व वाहतूक खचासXहत असाwयात.
28. vया ठे केदाराला उपरो त बाबीकर ता ठे का मंजूर करणेत येईल Eयांना कामाचा आदे श दे णेपूवW Eयांचक
े डून र.'.
१०० Aया बॉडपेपरवर अट व शतWसह सबंधीत बाबीचा परु वठा करणे साठ चे बंधपq Dलहून घेणेत येईल.

29. सदर ठे केचा कालावधी करारनामा के यापासून ते सदर काम पूण होईपयkत राह ल.
30. Pशासकbय व इतर KनकडीAया कारणाYतव या ठे यासबंधात िज हाhधकार सांगल यांनी घेतलेले Kनणय सव
Kन*वदा कारांना अथवा Kनयु त अDभकताkना बंधनकारक राह ल.

31. Kन*वदा मंजूर करणे अगर नाकारणे आuण आवgयक वाट यास *वभागून दे णे शतW बदलणे हे अhधकार
िजलहाhधकार
सांगल यांनी राखून ठे वलेले आहे त.
्
(Xटप : MSWAN VC Room साठ

लागणार

उपकरणेखरे द

क'न बस*वणे बाबतई-Kन*वदे Aया दराAया

DलफाफयामHये दर नमूद करताना YथाKनक बाजारातील वाढणार

महागाई व वाहतूक खच या सव

पtरिYथतीचा *वचार क'नच दर नमूद कर~यांत आलेला असून, नमूद दराDशवाय इतर कोणतीह मागणी
¢ाहय धरल जाणार नाह हे Kन*वदाधारकास मा˜य आहे , असे Kन*वदाधारकाने हमीपq Sयावे )

सदर बाबी मा˜य अस याबाबत Kन*वदाधारकाची संमती आहे .

*न वदाधारक LयMती /सं0था/ फम /
पूण पOा :Qदनांक

:-

0थळ
्

:-

-ा धकृत -*त*नधी / मालक / पाटनर यांची 0वाUर :0वा?र करणा-याचे संपूण नाव :-

महाराVW शासन
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.

-प4 –ब
Dलफाफा R. 2
दराबाबत हमीपq

मी / आ¥ह असे जाह र करतो कb, मी /आ¥ह हे दरपqक सादर कर~यापूवW दरपqकामHये भरलेले दर
vयावर आधारलेले आहे त अशा वYतूंचY
े व'प / YथाKनक बाजारभाव / मनु}यबळ /वाहनावळ इ. बाबींचा/ पtरिYथतीचा
पण
ू *वचार क'न काळजीपव
ू क अ¦यास क'न, सव बाबीसमजून घेऊन दर नमद
ू केलेले आहे त.
तसेच ई-Kन*वदा फॉम मधील अट व शतW मी / आ¥ह पूणपणे वाच या असून Eया मला/ आ¥हाला मा˜य
आहे त, याबाबत आमची कोणतीह तRार नसून आ¥हाला सव बाबी समजले या आहे त, व कोणEयाह KनयमांAया
अट व

शतWचा भंग आ¥ह करणार नाह , अशी आ¥ह हमी दे त आहोत.

Qठकाण :
Qदनांका

*न वदाधरकाची सह
नाव

व पOा

महाराVW शासन
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.
-प4 –ब (अ)
wयापार दराबाबतचा
Dलफाफा R. 2

Sr.No. Particular’s
1

Per Unit

Medium End VC Equipment.
(POLYCOM)

1

2

LED Display (42”)

1

3

Lease line Modem ( Preferred MROTEK)

1

ROUTER
(CISCO 2800Series)

1

5

Cisco Switch Catalyst 3560 Series 24 POE( Manageable)

1

6

UPS / Battery

1

4

Unit
Rate

Total

-प4 – क
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.
कायालयांची नावेव उपकरणांची याद

Devices
Sr.No

Location
Router

Switch

Modem

VC
Setup

TV
Setup

Battery/UPS

1

Miraj

0

0

0

0

0

1

2

K.mahankal

0

1

1

0

1

1

3

Tasgaoan

1

1

1

1

1

1

4

Jath

0

0

0

0

0

1

5

VitaKhanapur

0

0

0

1

1

1

6

Walwa

1

1

1

1

1

1

7

Palus

0

0

1

0

0

1

Total

2

3

4

3

4

7

वर ल सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणेखरे द क1न बस वणे.

िज हा धकार सांगल

-प4 – ड

(रMकम 1 १०० चे 0टॅ \पपेपरवर )
शपथप4
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणेखरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.
मी --------------------------------------------------------------------------- या व'न असे PKत§ापq दे तो
कb, या अजात नमद
ू कर~यात आले या ई-Kन*वदा फॉम ‘अ’’ मधील माXहती, अट , शतW वैयि तक माXहती
मी पूणपणे वाचून समजून घतल असून ती बरोबर असून Eया मला मा˜य आहे त. तसेच काह अपtरहाय
कारणामूळे दे यकांची र क् म अदा कर~यास उशीर झा यास सदर र कमेवर wयाज Xदले जाणार नाह , याची
मला / आ¥हाला जाuणव आuण पण
क पना आहे . Eया मला / आ¥हाला मा˜य आहे त. तसेच ई –
ू
Kन*वदे सोबत Xदलेल

माXहती चौकशीअंती खोट

अस याचे आढळून आ यास मा©यावर / आमAयावर

शासनाAया Kनयमानुसार उhचत कायवाह कर~यात येईल याची मला / आ¥हाला जाuणव आहे .

Qठकाण :
Qदनांक :

*न वदाधारकाची सह
नाव

व पOा

-प4 –इ

( रMMम 1 १०० चे 0टँ \प पेपरवर )
शपथप4
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणेखरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.

Pमाuणत कर~यात येते कb, मी --------------------------------------------- तालुका -------------------------िज हा
खरे द

---------सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे

क'न बस*वणे (Providing and Installation)बाबतKन*वदा भरलेल असून Kन*वदे मHये Xदले या अट

व शतWनुसार मागणीPमाणे आवgयक सव बाबी / वYतूंचा पुरवठा *वह त कालावधीत व यो?य दजाचा
कर~यास बांधील असून, मी/आ¥ह
उपल9ध

Eयाकर ता आवgयक पायाभत
उपकरणे मा©याकडे / आमAयाकडे
ू

आहे त.

Qठकाण :
Qदनांक :
*न वदाधारकाची सह
नाव

व पOा

प^र शVट –१
0वंय घोषणाप4 (नोटराईज शपथप4)
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.
मी ------------------------------------- *न वदा धारकाचे नाव व प ता 0वतः हून घो षत करतो कa,
१. *न वदा सूचना !मांक ----------- Qद. ----------------- या *न वदे 9या बाबतीत मी *न वदा भरलेल आहे .
२. *न वदे सोबत जोडलेल (Upload केलेल ) सव कागदप4े ह अ धकृत खर व वैध आहे .
३. Lयापार

लफाफा म ये

(BOQ) नमूद दर हे वना अट / वनाशत नमूद केलेले आहे .

४. मी सादर केलेल माQहती खोट अथवा चुकaची आढळून आ यास मला *न वदे मधून बडतफ करणे माझी
बयाणा रMकम ज@त करणे

.कं वा माझा काळया याद म ये समावेश करणे अशा -कारची कारवाई

माझयावर होऊ शकते याची मला जाpणव आहे .
५. *न वदा कोण याह ट@यावर कोणतेह कारण न दे ता रrद करsयाचे -ा धकार िज हा धकार सांगल यांना
आहे . आpण माझी या संबधात कोणतीह त!ार नाह .
६. महाराVW शासना9या / *नम शासकaय कायालया9या कोण याह

वभागा9या काळया याद म ये माझा /

आमचा समावेश करsयात आलेला नाह .
७. मी / आ\ह घो षत करतो कa, महाराVW शासना9या व1 द कोण याह =यायालयाम ये माtया / आम9या
कोट केस -लं3बत नाह त.
८. स?म -ा धकार अथवा कोटाLदारे या सं0था / कंपनी

यांना Qदवाळखोर घो षत करsयात आलेले नाह .

0थळ -

*न वदाधारकाची सह

Qठकाण -

नाव

व पOा

प^र शVट - २
-ा धकृत बाबतचे -माणप4
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.

-*त,
मा.िज हा धकार सांगल

मी ----------------------------------------- (*न वदा धारकाचे नाव) ------------------- या *न वदे 9या (*न वदे चे
नाव व Qदनांक) संदभात बैठकaत उपि0थत रहाsयासाठv तसेच *न वदे चा तां34क व Lयापार

लफाफा उघडणे9या वेळी

उपि0थत रहाsयासाठv आpण सं0था / कंपनी यां9या वतीने प4 Lयवहार / आव7यक *नणय घेsयासाठv wी ----------------------------------------------------------

यांना -ा धकृत कर त आहोत. यांची नमुना 0वा?र व ओळखप4ाची

छाया.कं त -त सा?ा.कं त क1न दे sयात येत आहे . ध=यवाद !

0थळ -

नाव

Qदनांक -

सह व शMका

-ा धकृत केले या LयMतींची नमुना 0वा?र पढ
ु ल-माणे –
(सोबत ओळखप4ाची सा?ा.कं त -त जोडावी.)

महाराVW शासन
सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द

क1न बस वणे

(Providing and Installation)बाबत.

ई-Kन*वदा सच
ू ना R. ---सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे खरे द करणेबाबत ई ट‰ डर

पHदतीने राब*वणेत येणार आहे . तर

याबाबत इAछूक पुरवठा यांAयाकडून दोन Dलफाफा पHदतीनी ई Kन*वदा

माग*वणेत येत आहे त.
अ.R.

ईKन*वदा

सच
ु ना

ई Kन*वदे चा तपDशल

R.

ई-Kन*वदे ची

Kन*वदा शु क

बयाणा र कम

अंदािजत Qकं मत

१

सांगल िज

यातील सव

१५०००००

३९००

५००००

तालु यातील MSWAN

VC Room साठ
लागणार उपकरणे खरे द
क'न बस*वणे
(Providing and

Installation)बाबतसोबतचे
Pपq क Pमाणे.

सदर कामाची ई–Kन*वदा https//mahatenders.gov.in या संकेतYथळावर Xदनांक-३०/०१/२०२०सकाळी ११.००
वाजेपासून ते Xदनांक-०५/०२/२०२०रोजी सायंकाळी १७.०० वाजेपयkत *वRbकtरता उपल9ध आहे . ई – Kन*वदा Xदनांक
०५/०२/२०२०रोजी सायं.१७.००वाजेपयkत ऑनलाईन जमा करावयाAया आहे त. सदर कामाAया Kन*वदे बाबतची Kनवीदा
पूव बैठक Xदनांक.३१/०१/२०२० रोजी ११.०० वाजता िज हाhधकार कायालय, सांगल येथे राह ल. सदरची ई-Kन*वदा
NIC शाखा,सांगल . सांगल -Dमरज रोड, *वजयनगर, सांगल . फोन नंबर. 0233/2600600
रोजीसकाळी

११.००

वाजता

उघड~यात

येतील.

ई-Kन*वदे वर

फॉम

फb

व

येथे Xदनांक.०७/०२/२०२०
बयाणा

र कम

ह

https//mahatenders.gov.in या संकेतYथळावर ई– Kन*वदा भरत असताना ऑनलाईन पHदतीने भरावयाची आहे याची
सव Kन*वदाधारकांनी न•द ªयावी. सदर ई – Kन*वदा बाबत अट , शतW व इतर माXहती https//mahatenders.gov.in
या वेबसाईटवर उपल9ध ् आहे . ई Kन*वदा भरत असतांना काह तां™qक अडचणी Kनमाण झा यास NICमदत क‰«ाचा
Rमांक 0233-2600600 या Rमांकावर संपक साधावा. Pाxत Kनवीदा Yवीकारणे अथवा कोणतेह कारण न दे ता
नाकारणेचे अhधकार

िज हाhधकार सांगल यांनी राखून ठे वलेले आहे त.

ई–Kन*वदा मागणी संदभात कोणतेह शुHद पqक /द'
PDसHद केल जाईल.
्
ु Yती अस यास ती संकेतYथळावर

Qदनांक :/०२/२०२०
0थळ
्

:सांगल
िज हा धकार सांगल

सांगल िज

यातील सव तालु यातील MSWAN VC Room साठ लागणार उपकरणे व Eयांचा तपशील

Requirement

Medium End VC
Equipment.
(POLYCOM)

Component

Specifications

1. Camera with 10X
optical zoom
2. Codec
3. Power Supply
4. Cables
5.MIC

Package Includes
• Codec
• Microphone
• Rotating Camera with automated speaker focus
• Cable bundle
• Remote Control
Rack Video Resolution
• 1080p, 60fps from 1740Kbps
Video input
• 2 x HDCI (High Definition Camera Interface)
Video output
• 3 x HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Audio Input
• 2 x Microphone
input port (supporting a total of 4 microphone)
• 2 x HDCI (Camera)
• 3 x HDMI
• 2 x RCA line in Headset Support
Audio Output
• 1 x HDMI
• Headset Support
• 1 x Stereo Line Out
Network
• IPv4 and IPv6 support
Other Features
• Automatic gain control
• Automatic noise suppression
• Headset support
• Noise Reduction
• Echo Cancellation
• Audio error Concealment
• Resolution : Full HD (1920x1080p) | Refresh Rate: 60 hertz
• Connectivity: 3 HDMI ports to connect set top box, Blu Ray players, gaming
console | 3 USB ports to connect hard drives and other USB devices
• Sound: 20 W output | DTS-HD sound

LED Display (42”)
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Lease line Modem (
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ROUTER
(CISCO 2800Series)

DRAM-256MB
Enhanced Network-Module (NME) Slots
High-Performance WIC (HWIC) Slots with Enhanced Functionality
Dual AIM Slots
Packet Voice DSP Module (PVDM) Slots on Motherboard
Extension-Voice-Module (EVM) Slot
IP Phone Support
Interface Card Slots- 4 slots; 2 slots support HWIC, WIC, VIC, or VWIC type
modules.1 slot supports WIC, VIC, or VWIC type modules.1 slot supports VIC or
VWIC type modules.

• 24 Ethernet 10/100 ports and 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP)-based
Gigabit Ethernet ports; 1 rack unit (RU)

Cisco Switch Catalyst
3560 Series 24 POE (
Manageable)

UPS / Battery

SHDSL modem, full duplex operation over 2W copper infrastructure.
Utilizes TC-PAM line coding to extend transmission range.
Supports V.35, G.703 E1 & Ethernet Bridge DTE interfaces.
Operates at multiple data rates from 64-2304Kbps.
Supports distance of 5.8Km for 2Mbps and 15.1Km for 64Kbps over 24AWG
copper.
AC & DC power supply support from the same socket.
SHDSL modem, full duplex operation over 2W copper infrastructure.
Utilizes TC-PAM line coding to extend transmission range.
Supports V.35, G.703 E1 & Ethernet Bridge DTE interfaces.
Operates at multiple data rates from 64-2304Kbps.
AC & DC power supply support from the same socket.

1. 2 KW
2. 4 hr backup

• Genuine Brand
• Dry Battery
• Working on Standard load
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