ಕನಹಾಟಕ ಷರ್ಹಾರ
ಕನನಡ ಮತ್ತು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರತ

ಟ ೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿ

ಕ ಲಷದ ಹ ಷರು
ಇಲಹಖಹ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಷತಷಜ್ಜೀಕರಣ ಹಹಗತ ಆಧತನೀಕರಣರ್ೆೆ ತಹಂತಿಿಕ
ಷಮೀಕ್ಷೆ ಹಹಗತ ತ್ಜ್ಞ ವಿಷೃತ್ ರದಿ ಡೆಯತ ಕತರಿತ್ತ
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ಟ ೆಂಡರ್ ಷೂಚಿಕ :-

1.

ಟೆಂಡರ್ ಿಕ್ರಿಯೆಯ ೆೀಳಹಟ್ಟಿ

2.

ಟೆಂಡರ್ ಿಕಟಣೆ

3.

ಟೆಂಡರ್ ನ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶರತ್ತುಗಳು

4.

ತಹಂತಿಿಕ ಬಿಡ್

5.

ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಡ್

ನಿರ್ದೇವಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಂಗಳೂರು
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ಟ ೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ  ೇಳಹಪ್ಟ್ಟಿ
1

ಟಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ

02.07.2018

2

ಟಂಡರ್ ಡ್ಾಾಕೂಾಮಂಟ್ ಅಂತ್ರ್ಾೇಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆಯು
ದಿನಾಂಕ
ಟಂಡರ್ ಡ್ಾಾಕೂಾಮಂಟ್ ಅಂತ್ರ್ಾೇಲದಲ್ಲಿ
ಪ್ಡೆಯಲು ಕೂನೆಯ ದಿನಾಂಕ

02.07.2018

4

ಭತಿೇಮಾಡಿದ ಟಂಡರ್ ಅನ್ುನ ಕಚದರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲು
ಕೂನೆಯ ದಿನಾಂಕ

08.07.2018

5

ಬಿಡ್ ತೆರೆಯು ದಿನಾಂಕ ವದಳೆ ಮತ್ುು ಸಥಳ

090 700

3

08.07.2018
ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟರೆಗೆ
ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟರೆಗೆ
8

(ಬಳಗೆೆ 11.00 ಗಂಟಗೆ)
ಕನನಡ ಭನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ೆು,
ಬೆಂಗಳೂರತ-02

ನಿರ್ದೇವಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಂಗಳೂರು
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ಕರ್ಹಿಟಕ ಷಕಹಿರ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಷೆಂಷೃತಿ ಇಲಹಖ
ಕನನಡ ಭನ, ಜೆ.ಸಿ.ರಸ್ೆು ಬೆಂಗಳೂರತ-5600002 ದೂ: 080-22213530 Email:kanbhavblr@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------------------------ದಿನಹಂಕ:02.07.2018

DKC-20013/10/2018

ಿಕಟಣೆ
ಕನನಡ ಮತ್ತು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಖೆಯ ಅಧೀನದ ಬೆಂಗಳೂರತ ಹಹಗತ ರಹಜ್ಯದ ಜ್ಲಹಾ ರ್ೆೀಂದಿಗಳ ಇತ್ರೆೀ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಷಜ್ಜೀಕರಣ
ಹಹಗತ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಆಧತನೀಕರಣರ್ೆೆ ಷಂಬಂಧಸಿದ ತ್ಜ್ಞ ಯೀಜ್ನಹ ರದಿ ಡೆಯಲತ ಏಕ ಬಿಡ್ ವಿಧಹನದಲ್ಲಾ ಟೆಂಡರ್
ಆಹಹಾನಷಲಹಗಿದೆ.

1. ಕಹಯಿದ ಷೆಂಕ್ಷಿಪ್ು ವಿರ
ಕನನಡ ಮತ್ತು ಷಂಷೃತಿ ಇಲಹಖೆ ರಹಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜ್ಲೆಾಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಹಂಷೃತಿಕ ರ್ಹಯಾಕಿಮಗಳನತನ ಸಮಿರ್ೊಳುು ಹಹಗತ
ಸ್ಹಂಷೃತಿಕ ಚಟತಟ್ಟರ್ೆ ನಡೆಷತ ಷಂಘ ಷಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಅನತಕೂಲಹಗತಂತೆ ಜ್ಲಹಾ ರಂಗಮಂದಿರಗಳನತನ
ನಮಾಸಿರತತ್ುದೆ.

ಜ್ಲಹಾ ರಂಗಮಂದಿರಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂತ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹಹಗತ ಅಲ್ಲಾನ ಷೆಳಹರ್ಹವದ ಅನತಗತಣಹಗಿ

ಆಷನಗಳ ಷಂಖೆಯಯತ ಬೆೀರೆ ಬೆೀರೆಯಹಗಿರತತ್ುದೆ. ಜ್ಲಹಾ ರಂಗಮಂದಿರಗಳು ಬಿೀದರ್, ವಿಜ್ಯುರ, ಕಲಬತಗಿಾ,
ರ್ಹರಹರ, ಬೆಳಗಹವಿ, ಚಿಕೆಬಳಹುುರ, ಬಳಹುರಿ, ಮೈಷೂರತ, ಚಿತ್ಿದತಗಾ, ರಹಯಚೂರತ, ತ್ತಮಕೂರತ, ಶಿಮೊಗಗ
ಹಹಷನ,

ಮಂಡಯ

ಹಹಗತ

ರ್ೊೀಲಹರದಲ್ಲಾೆ.

ರಂಗಮಂದಿಗಳ

ನಾಸಣೆಯನತನ

ಇಲಹಖೆಯ

ಷಹಹಯಕ

ಮೀಲ್ಲಾಚಹರಣೆಯಲ್ಲಾ ನಾಹಿಷಲಹಗತತ್ುದೆ.
ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ನಮಹಾನ ಷಂದಭಾದಲ್ಲಾ ಉಯೀಗಿಷಲಹದ ತ್ಂತ್ಿಜ್ಞಹನ ಹಹಗತ ಉಕರಣಗಳ ಿಷತುತ್
ದಿನಹಂಕರ್ೆೆ ಸಳತಹಗಿದತು, ನಾಸಣಹ ೆಚಚೂ ಹೆಚಹಚಗಿರತತ್ುದೆ. ಆದುರಿಂದ ರಂಗಮಂದಿರಗಳ ಆಂತ್ರಿಕ ಸ್ೌಲಭಯಗಳಹದ
ACOUSTIC TREATMENT, SOUND REINFORCEMENT ಹಹಗತ ೆೀದಿರ್ೆ ವಿನಹಯಷ, ಬೆಳಕ್ರನ ಯಸ್ೆೆ, ೆೀದಿರ್ೆ ರದೆ,
ಆಷನ ಯಸ್ೆೆ, ಗಹಳಿ ಬೆಳಕ್ರನ ಯಸ್ೆೆ, ಬೆಂಕ್ರ ನಯಂತ್ಿಣ ಯಸ್ೆೆ, ಸಿಸಿ ರ್ಹಯಮರಹ ಅಳಡಿರ್ೆ ಹಹಗತ ತ್ತತ್ತಾ ವಿದತಯತ್
ಷರಬರಹಜ್ತ ಯಸ್ೆೆಯ ಬಗೆಗ ಹಹಗತ ಕಟಿಡದ ಆಧತನಕರಣದ ಕತರಿತ್ತ ಈಗಿರತ ಯಸ್ೆೆಯ ಬಗೆಗ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸಿ
ಎರಡತ ಸಂತ್ದ ರ್ಹಮಗಹರಿಗಳನತನ ಅಂದರೆ ಿಥಮ ಆದಯತೆಯಲ್ಲಾ ತ್ತತಹಾಗಿ ರ್ೆೈಗೊಳುಬೆೀರ್ಹದ ರ್ಹಮಗಹರಿ ಹಹಗತ
ಅದರ ರಂಗಮಂದಿರಹರತ ಒಟಹಿರೆ ೆಚಚದ ಮಹಹಿತಿ ಹಹಗತ ಎರಡನೆೀ ಸಂತ್ದಲ್ಲಾ ರ್ೆೈಗೊಳುಬೆೀರ್ಹದ ರ್ಹಮಗಹರಿ ಹಹಗತ
ಅದರ ೆಚಚಗಳ ಬಗೆಗ ಒಂದತ ವಿಷೃತ್ ಯೀಜ್ನಹ ರದಿಯನತನ ತ್ಯಹರಿಸಿ ರ್ೊಡಬೆೀರ್ಹಗತತ್ುದೆ. ಹಹಗತ ಯೀಜ್ನೆ
ಒಟಹಿರೆ ಷಾರೂ ರ್ೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.
ರ್ಹಯಾದ ಷಾರೂ
1

ಎಲಹಾ ಜ್ಲಹಾ 15 ರಂಗಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ ನೀಡಿ ಅುಗಳ ಿಷತುತ್ ಸಿೆತಿಯ ಬಗೆಗ ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿ ಅಲ್ಲಾನ
ತಹಂತಿಿಕ ಹಹಗತ ಇತ್ರೆೀ ಕತಂದತರ್ೊರತೆಗಳ ಕತರಿತ್ತ ಷಂೂಣಾ ಅಧಯಯನ ನಡೆಷತುದತ.

2

ಅಲ್ಲಾನ ಎಲಹಾ ಕತಂದತ ರ್ೊರತೆಗಳ ಬಗೆಗ ಮಹಹಿತಿಯನತನ ಡೆದತ ಅುಗಳ ರಿಹಹರರ್ೆೆ ಅಗತ್ಯ ತಹಮತಿಿಕ
ಷಲಹೆಯನತನ ನೀಡತುದತ.
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3

ಅಲ್ಲಾ ಮಹಡಬಸತದಹದ WALL / CEILING ACOUSTICS, SOUND REINFORCEMENT, STAGE
LIGHTING, STAGE DRAPERY, GENERAL PURPOSE LIGHTING, VENTILATION, SEATING
CONTROL ROOM, POWER SUPPLY MANAGEMENT ನಂತ್ಸ ಮಸತ್ಾದ ಬದಲಹನೆಗಳ ಬಗೆಗ
ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲತ ಅನತಕೂಲಹಗತಂತೆ ನಕ್ಷೆ , ರೂುರೆೀಷೆ ಹಹಗತ ಅಗತ್ಯ ಛಹಯಹಚಿತ್ಿಗಳನತನ
ನೀಡತುದತ.

4

ರಂಗಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಾ

ರ್ೆೈಗೊಳುಬೆೀರ್ಹದ

ಅಗತ್ಯ

ಕಟಿಡ

ರಿೆೀರಿ

ರ್ಹಮಗಹರಿಯ

ಬಗೆಗ

ಮಹಹಿತಿ

ಸಿದಧಡಿಷತುದತ.
5

ರ್ಹಮಗಹರಿ ರ್ೆೈಗೆತಿುರ್ೊಳುಲತ ಬೆೀರ್ಹದ ಅಂತ್ರರಹಷ್ಟ್ರೀಯ ಗತಣಮಟಿದ ರಿಕರಗಳ ಬಗೆಗ ತಹಂತಿಿಕ
ವಿರಣೆ ಹಹಗತ ಖರಿದಿಷಬೆೀರ್ಹದ ಷಂಖೆಯ ಹಹಗತ ತ್ಗಲತ ೆಚಚದ ಬಗೆಗ ಅಂದಹಜ್ತ ೆಚಚ ಸಿದಧಡಿಷತುದತ.

6

ರ್ಹಮಗಹರಿಗಳ ಅನತಷಹಿನರ್ೆೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲತ ಹಹಗತ ಅುಗಳ ತಹಂತಿಿಕ ರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಷಸರ್ಹರ
ನೀಡತುದತ. ಹಹಗತ ಅನತಷಹಿನ ಷಂಧಭಾದಲ್ಲಾ ಷಲಹೆ ನೀಡತುದತ.

7

ಮೀಲೆಂಡ ಎಲಾ ರ್ಹಯಾರ್ೆೆ ಷಂಬಂಧಸಿದ ವಿಷೃತ್ ರದಿ ನೀಡತುದತ.

2. ಟ ೆಂಡರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಭಹಗಹಿಷಲು ಕನಿಶಠ ಅಸಿತ ಗಳು
1.

ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಾ ಭಹಗಹಿಷಲತ ಇಚಿಿಷತ ಯಕ್ರುಗಳು ಮಲೆಂಡ ಎಲಾ ವಿಶಯಗಳ ಬಗೆಗ ಜ್ಞಹನ ಹೊಂದಿರತ ಬಗೆಗ ನಗದಿತ್
ವಿದಹಯಸಾತೆಯನತನ ಡೆದಿರಬೆೀಕತ

2. ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ರ್ಹಯಾಗಳನತನ ನಾಹಿಸಿದ ಬಗೆಗ ಅಗತ್ಯ ಅನತಭ ಹೊಂದಿರಬೆೀಕತ.
3. ಯೀಜ್ನೆಯನತನ ರ್ೆೈಗೊಳುಲತ ಯೀಜ್ಷತತಿುರತ ರಂಗಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಾ ತಹಂತಿಿಕ ರಿಕರಗಳನತನ ಷರಬರಹಜ್ತ
ಮಹಡಿದ ಹಹಗತ ಮಹಡತ ಉದೆುೀವಯತಳು ಷರಬರಹಜ್ತದಹರರತ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಾ ಭಹಗಹಿಷತ್ಕೆದುಲಾ.

3. ಟ ೆಂಡರ್ ರ್ ೂೆಂದಿಗ ಈ ಮುೆಂದಿನ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ುನ ಲಗತಿುಸಿರಬ ೇಕು:
1. ಕಿ.ಷಂ.2ರಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ ವಿದಹಯಸಾತೆಯ ಕತರಿತ್ತ ಿಮಹಣತ್ಿಗಳು
2. ಅಗತ್ಯ ಅನತಭದ ದೃಢೀಕರಿಷತ ದಹಖಲೆಗಳು
3. ರ್ಹಯಾನಾಹಿಷಲತ ಡೆಯತ ಕನಶಿ ಒಟಹಿರೆ ಷಂಭಹನೆಯ ಮಹಹಿತಿ
4. ಟ ೆಂಡರ್ ಶರತ್ುುಗಳು:
1.

ಟ ೆಂಡರ್ನ್ ಅೆಂದಹಜು ಮೊತ್ು ರೂ.5,00,000/- ಹಹಗು ಇ.ಎೆಂ.ಡಿ ಮೊತ್ು ರೂ.12,500/- ಗಳನ್ುನ ನಿದ ೇಿವಕರು ಕನ್ನಡ
ಮತ್ುು ಷೆಂಷೃತಿ ಇಲಹಖ ಇರ ಹ ಷರಿನ್ಲ್ಲಿ ಡಿ.ಡಿ ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಟ ೆಂಡರ್ ಅರ್ಜಿಯೆಂದಿಗ ಷಲ್ಲಿಷತ್ಕಕದುು.

2. ಯೀಜ್ನಹ ಸಿದುತೆ ರ್ಹಯಾನತನ 60 ದಿನಗಳ ಅಧಯಲ್ಲಾ ೂಣಾಗೊಳಿಷತ್ಕೆದತು.
3. ಎಲಹಾ ಜ್ಲೆಾಗಳಿಗೆ ಿಯಹಣಿಷತ ಹಹಗತ ಷತಿ ಯಸ್ೆೆಯನತನ ಇಲಹಖೆಯಂದ ೂರೆೈಷತುದಿಲಾ.
4. ಷಂಭಹನೆಯನತನ ವಿಷೃತ್ ರದಿಯನತನ ಷಲ್ಲಾಸಿದ ನಂತ್ರೆೀ ಹತಿಷಲಹಗತುದತ.
5. ಯಹುದೆೀ ಮತಂಗಡ ಹತಿ ಮಹಡಲಹಗತುದಿಲಾ.
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6. ರದಿ ಷಲ್ಲಾರ್ೆಯ ನಂತ್ರ ಯಜ್ನೆ ಅನತಷಹಿನದ ಷಂಧಭಾದಲ್ಲಾ ತಹಮತಿಿಕ ಷಲಹೆಯನತನ ಇಲಹಖೆಯತ ರ್ೊೀರಿದಲ್ಲಾ
ನೀಡಲತ ಸಿದಧರಿರಬೆೀಕತ. ಹಹಗತ ಈ ರ್ಹಯಾರ್ೆೆ ಿತೆಯೀಕ ಷಂಭಹನೆ ಹತಿಷಲಹಗತುದಿಲಾ.
7. ಒಂದತ ೆೀಳೆ ರದಿ ಸಿದುತೆಯ ರ್ಹಯಾ ಷಮಾಕಹಗಿ ನಡೆಯತತಿುಲಾ ಹಹಗತ ವಿಳಂಬಹಗತತಿುದೆ ಎಂದತ ಕಂಡತ ಬೆಂದಲ್ಲಾ
ಟೆಂಡರ್ನತನ ರದತುಗೊಳಿಷತ ಅಧರ್ಹರನತನ ಇಲಹಖೆಯತ ಹೊಂದಿರತತ್ುದೆ.
8. ಯಹುದೆೀ ವಿಹದ ಉಂಟಹದ ಷಂದಭಾದಲ್ಲಾ, ಅದನತನ ಬಗೆಸರಿಷಲತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಹಯಯಹಲಯಗಳು
ಅಧರ್ಹರ ಹೊಂದಿರತತ್ುೆ.
9. ಟೆಂಡರ್ ನಲ್ಲಾ ಯವಸಿಾಯಹದ ಯಕ್ರುಯತ ರೂ.100/-ಗಳ ಛಹಹ ರ್ಹಗದದ ಮೀಲೆ ಇಲಹಖೆಯ ನಗದಿಡಿಷತ
ಎಲಾ ಶರತ್ತು ಮತ್ತು ನಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದಧರಹಗಿರತ ಬಗೆಗ ಕರಹರತ ಬರೆದತರ್ೊಡಬೆೀಕತ.

ನಿರ್ದೇವಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ುು ಸಂಸಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಬಂಗಳೂರು
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