
जािहर दरप क सुचना 
     जा. . विवशम/मा.त/108/18-19 
     िद. 29/10/2018 

 
  वसई-िवरार शहर महानगरपािलकेतील भाग सिमती अंतगत होणा या सभा/बैठकांकरीता चार नग ोजे र 
व दोन न खरेदी करणेकामी जाहीर दरप क सुचना िद. 29/10/ 2018 रोजी 11.00 वाज ापासून ते िद.05/11/ 2018 
रोजी 4.00 वाजेपयत vvcmc.in या संकेत थळावर तसेच भाग सिमती (सी), चंदनसार येथे दुस-या मज ावरील 
सुचनाफलकावर िस  करणेत येत आहे. दरप कधारकाने सदर कामाचे दरप क बंद िलफा ाम े िद. 05/11/ 2018 
रोजी 4.00 वाजपयत भाग सिमती (सी), चंदनसार, दुसरा मजला, मािहती तं ान िवभागात सादर करावे. ा  झालेले 
दरप क  िद.05/11/2018 रोजी दु. 4.30 वाजता श  झा ास ठेकेदार त: िकंवा ांचे ितिनधी यां ा सम  मा. शहर 
अिभयंता  यां ा दालनात उघड ात येतील. 
 

Sr.No Item Quantity Amount Tax Total 
Amount  

1 

Projector 
 White and Colour Brightness at 

3300lm 
 SVGA resolution 
 High contrast ratio of 15000:1 
 Horizontal keystone slider 
 10000 hours lamp life in                

eco-mode 

2 

   

2 

Projector (Portable) 
 Shorter throw lens project up to 

100-inches from 8-feet-9inches 
 Battery life up to 6 hours 
 Connectivity – HDMI, USB, C type 

USB & More 
 Image Aspect Ratio 16:9     
 Image contrast Ratio 120000:1 

2 

   

3 
Screen 
 100 inch MW (7 X 5) screen with 

Tripod stand 
2 

   

 Total  
  
 

 
अटी व शत  

1. उशीराने आलेले, अधवट भरलेले, खाडाखोड क न सां ािकत केलेले व सशत दरप क फेटाळ ात येतील. 
2. दरप कांचे िलफाफे िसल केलेले असावेत. एकदा सादर केलेली दरप के िवनंती अज देवूनही परत घेता येणार नाही. 
3. ठेकेदाराने दर सादर करताना कामाची पाहणी क न सव करांसहीत दर सादर करावेत. 
4. दरप क धारकाने आप ा कंपनीचे पॅनकाड, GST मांक /नोदंणी बंद िलफा ाम े सादर करावे. 
5. मंजूर ठेकेदारस आगाऊ र म िदली जाणार नाही. 
6. कामाबाबत काही वाद िववाद िनमाण झा ास महानगरपािलकेचा िनणयअंितम राहील व ाचे पालन दरप क 

धारकांस बंधनकारक राहील. 
7. फ  पा  िनिवदाकारांनी सादर केले ा िकंमती ा दरप क िवचारात घे ात येतील आिण L1 चा िनणय िव ीय 

िलफा ातील एकूण र मे ा आधारे घे ात येईल. 
8. मुदतीत ा  झालेले दरप क कारणे अथवा नाकारणेचा अिधकार मा. शहर अिभयंता यांना राहील. 
9. पुरिव ात येणा या सािह ांवर िकमान 1 वषाची वॉरंटी असणे बंधणकारक राहील. 

   10.  कमी दरा ा ठेकेदारास 100 पयां ा ॅम पेपर वरती करारनामा क न ावा लागेल.                             
11. िबल अदा के ानंतर लेखाप र णास काही आ ेप िनघा ास ाची पुतता क न देणे ठेकेदारास बंधनकारक राहील.     

 
 

    सही/- 
शहर अिभयंता 

         वसई-िवरार शहर महानगरपािलका 
 
 
 
 


