
 
 

షార్్ట ట ెండర్ట ప్రకటన 

 

బ్యెంకునకు అవసరమ ైన కెంప్యయటర్ట సిస్మ్స్ (Desktops & Hardware items) సరఫరాకు  ట ెండరలు - 

పిలుచుట గుర ెంచి 

 

                జిల్లా  సహకార క ేంద్ర బ్యేంకు, క ేంద్ర కారయల్యేం మరియు బర్ ేంచీల్ు TCS–B@ncs24–CBS నకు  

మలరుతునన సేంద్రభముగా సుమలరుగా 350 కేంపుటర్ సిసటమ్స్ అనగా  350 Desktops మరయిు అేంద్ుకు 

సేంబేంధ ేంచిన సి.పి.యూ, తద తరముల్ు అవసరమ ై యుననవి. సద్రు కేంపయయటర్ ససిటమ్స్ క్రేంద్ పేరకొనన 

కాన్ఫిగర షన్ తో నరేుగా జిల్లా ల్ోన్ఫ క ేంద్ర కారాయల్యము మరియు బర్ ేంచిల్కు సరఫరా చేస ి ఇన్ స్ాట ల్ 

చేయవల్సయిుననద . కావున ఆసక్ిగల్ కేంపయయటర్ ఏజన్స్ల్ వారు  పయరిి వివరముల్ను బ్యేంకు పన్ఫద నముల్ల్ో 

బ్యేంకు క ేంద్ర కారాయల్యము, కాక్నాడ నేంద్ు  డపియయటీ జనరల్ మనేజేర్, IT విభ్గము వారిన్ఫ సేంపరద ేంచి వార ి

దాారా గాన్ఫ ల్ేదా బ్యేంకు వెబ్ స టై్ http://kakinadadccb.in/ దాారా గాన్ఫ ట ేండరు వివరముల్ు తలె్ుసుకొన్ఫ  సీల్్ 

ట ేండరు్ సమరచిేంలవల్సిేంద గా కడరడమ ైనద .   

నోట్ : ట క్నికల్  మర యు కమర ియల్  ట ెండరును వేరవేరలగా సమర పెంచ వలెను. 
 

 

S.No. Particulars Configuration 

1 Processor Intel Core i5 10th generation or above 

2 Chipset Intel B365 Chipset or above 

3 Motherboard OEM Motherboard with logo embossed (no sticker) 

4 Memory 8 GB DDR 4 Ram 2666 Memory expandable upto 32 GB, Two DIMM Slots 

5 Hard Disk Drive 512 GB SSD  

6 Monitor 
19.5" LED Monitor with resolution of 1600 X 900 ro higher with VGA & 

HDMI Ports, TCO 8.0 Certified 

7 Graphics Integrated Intel UHD 630 Graphics 

8 Audio High Definition Integrated Audio with internal speaker 

9 Ethernet Integrated Gigabit (10/100/1000 NIC) LAN 

10 Slots 1 X PCIex16,1xPCIex1,1 PCI,1 M.2 

11 Ports 

Minimum 8 USB Ports(4 USD 3.1 Gen 1, 4 USB 2.0) 

(1) VGA video port; (1) HDMI Port 

(1)RJ-45 network connector 

1 universal audio jack for headphone & MIC 

1 audio line in, 1 audio line out 

http://kakinadadccb.in/


12 Power Supply 180 W with 90% efficiency or better 

13 Keyboard/Mouse 
USB 104 keys keyboard (Same make as PC) 

USB 2 Button Scroll Mouse ( Same make as PC) 

14 Operating system Preloaded Genuine Microsoft Windows 10 Pro 64-bit. 

15 Office To be installed by the vendor as provided by the Bank 

16 Support 
Drivers should be available for download from OEM site for at least 5 

years from the date of purchase order 

17 Warranty 3 years onsite. 

  

                సద్రు సీల్్ ట ేండరు్ ద .27/06/22 వ తదేీ నుేండి 30/06/22 వ తదే ీస్ాయేంతరేం గేం.,5.00 ల్ ల్ోగా    

బ్యేంకు క ేంద్ర కారయల్యేం, నాగమలా్లతోట, కాక్నాడ నేంద్ు సమరిచేంలవల్ెను.  
 

క్ాక్ననాడ. 

24.06.22 
             Sd/-   
 ముఖ్య క్ారయనిరేహణాధిక్ార   


