िज हा प रषद, अहमदनगर
िज हा प रषदेसाठी आव यक असले या सेवा / णाली / व तूं या उपल धतेसंदभात
मागिवणेबाबत.

ताव

अहमदनगर िज हा प रषद पढु ील बाब साठी संबंिधत यावसायीक परु वठादार / कं ाटदाराक
ं डून ताव
मागिवत आहे. या बाब म ये कोण या गो ची आव यकता आहे याचा थोड यात तपशील पढु े िदला आहे.
या यती र या बाब सबं िं धत अिधक गत तं ान िकंवा णाली परु वठादार / कं ाटदार यां याकडे उपल ध
अस यास याचाही ताव ते सादर क शकतात. यािशवाय ताव सादर कर यापवु जर थळिनरी ण
कर याची आव यकता वाट यास स म ािधका या या पवु परवानगीने थळिनरी ण करता येईल.

1) दैनंिदन कामकाजाकरीता लागणारे सािह य खरे दी कर याचे सॉ टवेअर:िज हा प रषदे या सव िवभागांसाठी आव यक असणारी टेशनरी खरे दी कर यासाठी सॉ टवेअर तयार
करावयाचे आहे. या सॉ टवेअरवर ऑिफससाठी आव यक असणा या व तूंची यादी दशिव यात येईल. सव
व तचंू ी दर िनवीदा मागवनू िन चीत के ले जाणार आहे. िन चीत के लेले दर हे १ वषासाठीचे असणार आहेत
अशा व तंसू ाठीची मागणी िवभागाने ऑनलाईन के यास यनु तम दर असणा-या परु वठादाराने संबंिधत िवभागास
परु वठा करावयाचा आहे. िवभागास परु वठा झा यास परु वठादारास पुरवठ्याची र कम ऑनलाईन अथवा
आर.टी.जी.एस. दारे आदा के ली जाणार आहे.
या कारे सदर सॉ टवेअर िवकिसत करणे, याचे हो ट ग करणे, याची देखभाल दु ती करणे इ यादी
बाब चा िवचार क न ताव सादर करावा.

2) िथन/झीरो लायटं / लायटं -स हर णाली:साधारणतः 500 कमचारी काम क शकतील अशी थीन लायटं िस टीम कायाि वत कर याचे िज हा
प रषदे या िवचारािधन आहे. याम ये दोन स हर आिण ५०० लायंट (मॉनीटर, क बोड, माऊस, हाडवेअर
फारवॉल इ यादी सह) आिण यासाठी आव यक असणारे सॉ टवेअर (Operating System, MS-Office,
Anti Virus, Firewall) यासंबंधी कमचा यांसाठी आव यक असेलेल िश ण, वॉरंटीचा कालावधी, व तू
नादू त झा यास टँड बाय व तू ता काळ उपल ध क न देण,े देखभाल दु ती इ यादी बाब चा िवचार क न
ताव सादर करावयाचा आहे.

3) िज हा प रषद सभागहृ ाकरीता अ ावत साऊंड माईक णाली:िज हा प रषदे या िमट ग हॉल म ये साधारणतः 150 यि बस याची सिु वधा आहे. यासाठी
अ यावत वनी यं णा कायाि वत करायची आहे. यासठी अ यावत कॉि फ श
े न नमदू क न ताव सादर

करावयाचा आहे. िज हा प रषदे या िमट ग हॉलची य पाहणी क न गरजेनुसार आव यक बाबी तावात
नमूद करणे अपेि त आहे. याम ये वायरलेस णालीचाही समावेश करावा.

4) ऑनलाईन MB रे कॉड गं सॉ टवेअर:िज हा प रषदेअतं गत िविवध िवकासकामे चालू असतात. या या सव न दी ा मेझरमट बक
ु म ये
न दवनू संबंिधत ठे केदार/परु वठादार यांना देयक आदा के ली जात आहे. अशा िवकासकामांची मोजमापे, याची
स ि थती ही ऑनलाईन ता काळ समज यासाठी सॉ टवेअर तयार कर याचे िज हा प रषदे या िवचारािधन
आहे.
या कारे सदर सॉ टवेअर िवकिसत करणे, याचे हो ट ग करणे, याची देखभाल दु ती करणे इ यादी
बाब चा िवचार क न ताव सादर करावा.

5) िज हा प रषद द तावेज कॅ िनगं व सगं णक करण करणे:कायालयीन द तऐवज डीजीटल व पात जतन करणे आिण गरज पडेल ते हा नेमके द तऐवज शोधणे
यासाठी निवन णाली िवकसीत कर याचा िज हा प रषदेचा मानस आहे. या ि कोनातनू उपल ध असेलेले
द तऐवज कॅ न करणे, इडं े स ग करणे, सदरचा िडिजटल डाटा कायमचा जतन करणे, यासाठी आव यक ते
सॉ टवेअर बनिवणे, ते लाऊड स हरवर हो ट करणे, या सॉ टवेअर वापराबाबतचे कमचा यानं ा िश ण देणे
इ यादी बाबी िवचारात घेऊन प रपणु ताव सादर करावा.

६) इतर नािव यपुण संक पना:िज हा प रषदेचे कामकाज िविवध िवभागामाफत चालत आहे. िवभागां या कामकाजाशी िनगडीत
असले या इतर नािव यापुण संक पना.
उपरो त नमदू के लेली कामे नजीक या भिव य काळाता ई-िनवीदे या मा यमातनू िज हा प रषद
कायाि वत करणार आहे. यासाठी ही जािहरात दे यात आली आहे. जािहरीती या मा यमातनू ा त झालेले
ताव नाकारणे अथवा खरे दीची संपणु िकया र कर याचे अिधकार वा रीकता ािधकरणाने राखनू ठे वले
आहेत.
वा री/मु य कायकारी अिधकारी
िज हा प रषद, अहमदनगर

प यवहाराचा प ाः- मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद अहमदनगर, दसु रा मजला, सामा य शासन
िवभाग, माळीवाडा एस.टी. टँड समोर, अहमदगनर- 414001 ई-मेलः- ceonagar_anr@rediffmail.com
टीपः- ताव पो टा ारे सादर करणार अस यास पाक टावर (िज हा प रषदेसाठी आव यक असले या सेवा / णाली /
व तंू या उपल धतेसंदभात ताव मागिवणेबाबत) असा उ लेख करावा.

