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െടണര ോനോടീസ്
ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷെന ആവശയതിനോയി 8 (എട്) െസരവറകള പതതോയി
ഓണ-ൈലന എകോമിോനഷന-െന നടതിപമോയി ബനെപട് ഓഫീസിലം

പരീകോോകനതിലം

സോപികനതിനോയി മതരോടിസോനതിലള സീല െചയ െടണറകള കണികന.
െടണര ഉളടകം െചയ കവറിന് പറത് "െടണര നം. 2/2013, 8 (എട്) െസരവര
സൈപ െചയനതിന്" എന് ോരഖെപടതി െസകടറി, ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന, പടം
(പി.ഒ) തിരവനനപരം , ോകരളം, പിനോകോഡ് - 695 004” എന വിലോസതില 01.08.2013
ഉചയ് 1 മണി വെര സവീകരികനതോണ്. െടണര സമരപിചിടളലവരോടോയോ അവരെട
പതിനിധികളെടോയോ സോനിദയതില ലഭയമോയ െടണര 01.08.2013- ന് ഉചയ് ോശഷം 3
മണിക് തറകനതം അനനരനടപടികള സവീകരികനതമോണ്. നിരദിഷ തീയതിയം
സമയതിനം ോശഷം ലഭികന െടണറകള സവീകരികനതല.
ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന െസകടറിയ് അോപക നലകിയോല െടണര
ോഫോമകള ലഭികനതോണ്. അോപകോയോെടോപം െടണരോഫോമിെന വിലയോയ 5100/-രപ
(അയോയിരതി ഒരനറ രപ മോതം -നികതികള ഉളെപെട) കോഷ്/മണിോയോരഡര
എനിവയോോയോ, െസകടറി ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന എന ോപരില എടതിടള
തിരവനനപരത് മോറോവന ഡിമോന് ഡോഫ് ആോയോ ഹോജരോോകണതോണ്. പസത തക
തിരിെക ലഭികനതല. െടണര ോഫോമകള ൈകമോറം െചയോന പോടില. ഡയപിോകറ് െടണര
ോഫോമകള ആവശയമള പകം ഒര പകരപിന് 2600/-രപ (രണോയിരതി അറനറ രപ മോതം)
നിരകില ലഭികനതോണ്. െടണരോഫോമകളെട വിലന 01.08.2013 ന് ഉചയ് 12 മണിക്
അവസോനികനതോണ്. െടണരോഫോമകളെട വിലയോയി െചക്, ോപോസല ഓരഡര, ോപോസല
സോമ് എനിവ സവീകരികനതല. െടണരോഫോറങള VPP മോഖന ഈ ഓഫീസില നിനം
അയചെകോടകനതല. ോകരളതിന് പറത് നിനം െടണറകള സമരപികോമോള ആവശയമോയ
സമതപതം തയോറോകനതിനള െചലവിനോയി 130/-രപ (നറി മപത രപ മോതം) (സോമ്
ോപപര -100+30 രപോ യോദശികചിലവകള) മണിഓരഡര ആയി അയയന പകം ഓഫീസില
നിനം അയചതരനതോണ്. ഇതിനോയി മണിോയോരഡറകള മോതോമ സവീകരികകയള.
പി.സി.ബിോനോയ് ,
െസകടറി,
ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന .

TENDER SPECIFICATION FOR DELL/HP/IBM BRANDED SERVERS

Sl No

Item

Main Server

1
Form Factor

2U Rack Server

No. of Processor

2 Capable
2x Intel Xeon E5-2630 95W 2.3GHz/1333MHz/15MB cache or
higher

Processors
Chipset
Memory

Intel Chipset/OEM Chipset
64 GB DDR3, 1066MHz or higher RDIMM, Upgradable to 768 GB
or higher

Memory Slots

24 DIMM Slots

RAID controller

RAID 0,1
Up to four 3.5" simple-swap Serial Advanced Technology
Attachment

Drive Bays

HDDs or up to eight 3.5" hot-swap Serial Attached SCSI (SAS)
Hard Drives

3 X 300GB 10K 6Gbps SAS

DVD Drive

SATA 8 X DVD RW

Maximum Internal Storage
Network
Power Supply
OS
Quantity : 2 Nos

16 TB of 2.5" hot-swap SAS

2 X 1Gb Ethernet multifunction dual ports (integrated)
2 X 750W or greater High Efficiency Platinum AC Power Supply
RHEL 6.3 64 bit or better

Sl. No.

Item

2

NAS Server (CE’s

Office)

Parameter
Processor
L3 Cache
Chipset
Memory

Specification
1 X Intel Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz or higher
15 MB
Intel Chipset/ OEM Chipset
Server should be configured with 32 GB memory PC3-10600
1066MHz LP 240-pin Registered ECC DIMMs

Memory Property
Memory Protection
Hard Disk Drives
RAID Controller

DDR3 Registered Memory with Active Memory Protection
ECC, Chipkill, memory mirroring, and memory rank sparing
10 * 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5in G2HS HDD or Equivalent
Integrated 6Gbps SAS hardware RAID 0, 1,5 and 10 . Raid
controller should support on line Raid level migration, on line
capacity expansion and data scrubbing as well.

Optical Drive

UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner

Graphics Controller

Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2.
Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors or
Equivalent

Gigabit Ethernet Ports Two Gigabit Ethernet ports with full duplex / TCP/IP Offload
Engine (TOE).
PCI Slots
3 PCIe slots
Blower
Server to be configured with Redundant and Hot Swappable
Blowers
Redundant Power
2 X 750W High Efficiency Platinum AC Power Supply
Supply
Compliant with 80 PLUS® Platinum for ac power supplies
Energyefficiency
compliance
Form Factor
2U
Dimensions
As per International standard to fit in 2U
OS

Quantity : 2 No.

RHEL 6.3 64 bit or better

Sl. No.

Item

3

Server – 1 U
Parameter
Processor
L3 Cache
Chipset
Memory
DIMM Slots
Memory Property
Memory Protection
Hard Disk Drives

(Examination Centers)

Specification
1 X Intel Xeon 6C E5-2620 95W 2.0GHz/1333MHz/15MB or higher
12 MB
Intel Chipset/ OEM Chipset
Server should be configured with 64 GB memory PC3-10600
1066MHz LP 240-pin Registered ECC DIMMs
Server should supports 18 DIMM Slots
DDR3 Registered Memory with Active Memory Protection
ECC, Chipkill, memory mirroring, and memory rank sparing
4 * 300GB 10K SAS 6Gbps 2.5in Slim-HS HDD. Additional 2 * 1TB
SATA 7.2K 6Gbps NL SATA HDD. Server should support up to 8
2.5" SAS or Solid state drives

RAID Controller

Integrated 6Gbps SAS hardware RAID 0, 1 and 10 . Raid controller
should support on line Raid level migration, on line capacity
expansion and data scrubbing as well.

Optical Drive

DVD-RW

Graphics Controller

Matrox G200eR2 with 16 MB memory integrated into the IMM2.
Maximum resolution is 1600x1200 at 75 Hz with 16 M colors or
Equivalent

Gigabit Ethernet Ports Two Gigabit Ethernet ports with full duplex / TCP/IP Offload
Engine (TOE).
PCI Slots
3 PCIe slots
Blower
Server to be configured with Redundant and Hot Swappable
Blowers
Redundant Power
Server to be configured with Redundant Power Supplies
Supply
Compliant with 80 PLUS® Platinum for ac power supplies
Energyefficiency
compliance
Form Factor
1U
Dimensions
As per International standard to fit in 1U
OS
RHEL 6.3 64bit or better

Quantity : 2No.

Sl No

Item

4

Question Setters/Testing Server

Form Factor

2U Rack Server

No. of Processor
Processors

2 Capable
1 x Intel Xeon E5-2609 80W 2.4GHz/1066MHz/10MB cache or
higher

Chipset

Intel Chipset

Memory

32 GB DDR3, 1066MHz RDIMM, Upgradable to 768 GB

Memory Slots

24 DIMM Slots

RAID controller

RAID 0,1
Up to four 3.5" simple-swap Serial Advanced Technology
Attachment

Drive Bays

HDDs or up to eight 3.5" hot-swap Serial Attached SCSI (SAS)
Hard Drives

2 X 300GB 10K 6Gbps SAS

DVD Drive

SATA 8 X DVD RW

Maximum Internal Storage
Network
Power Supply
OS
Quantity : 2 Nos.

16 TB of 2.5" hot-swap SAS

2 X 1Gb Ethernet multifunction dual ports (integrated)
2 X 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply
RHEL 6.3 64 bit or better

െടണര നമര : 02/2013

െടണര െഷഡയള
സപര സിപഷന

:

െടണര നം: 2/2013, 8 (എട്) െസരവറകള
പതതോയി KPSC ോകന ഓഫീസില
സോപികനതിന്

െടണറകള സവീകരികന അവസോന
തീയതിയം സമയവം.

:

01.08.2013 ന് ഉചയ് 1 മണി വെര

െടണറകള തറകന സമയവം
തീയതിയം

:

01.08.2013 ന് ഉചയ് ോശഷം 3 മണിക്

െടണര ോററ് നിലനിലകന കോലോവധി :

30.11.2013

െടണര ോഫോമിെന വില

:

5100/-രപ (നികതി ഉളെപെട)

ഡയപിോകറ് െടണര ോഫോമിെന വില

:

2600/-രപ

െടണര ോഫോമകള വിലകന
അവസോന തീയതി

:

01.08.2013 ഉചയ് 12 മണി വെര

െടണര ോഫോമകള ലഭികനതം
െടണറകള സമരപിോകണതമോയ
ഓഫീസറെട അഡസ്

:

െസകടറി, ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന,
പടം പോലസ്(പി.ഒ),തിരവനനപരം, പിനോകോഡ് -

1.

695 004

നിബനനകളം വയവസകളം
വോറനി:-അഞ് വരഷകോലെത വോറണി കോലോവധി വയവസ വയകമോയി
ോരഖെപടതിയിരികണം. െസരവറകളക് 24 x7 support നലകണം. കടോെത മറ്
ചോരജകള, നികതികള, ഡയടി തകകള, െലവികള എനിവയം കതയമോയി
ോരഖെപടതിയിരികണം.

2.

സൈപ ഓരഡര ലഭിച് 10 ദിവസതിനളില ോകന ആഫീസിെല ോഡറെസനറില
െടണറകോരെട സവനം ചിലവില െസരവര സോപിച് തോരണതോണ്.

3.

ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന് തപിയോകന രീതിയില െസരവറകള സോപിച്
കമീഷന െചയ് പവരതിപിച് നലോകണത് െസരവര സൈപ െചയന
സോപനതിെന ചമതലയോണ്.

4.

വോറനി കോലോവധികളില െസരവറകള തപികരമോയി പവരതികോതപകം അവയ്
പകരമോയി പതിയ െമഷീനകള സൈപ െചോയണതം പതിയ െമഷീനകള സൈപ െചയ
സമയം മതല വോറനി കോലോവധി ആരംഭികനതോണ്.

5.

െസരവറകള സോപിച് കമീഷന െചയ് പവരതിപിച് നലകിയ ോശഷം അവയോട
ഗണനിലവോരം, കോരയകമത എനിവെയ സംബനിച ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന
വിദഗധെന സരടിഫികറിന വിോധയമോയി മോതം െടണര തക മോറി നലകനതോണ്.

6.

െസകയരിറി െഡോപോസിറ് വോറനി കോലോവധി പരതിയോയ ോശഷം തിരിെക
നലകനതോണ്.

7.

പി.എസ്.സി ഓഫീോസഴിനം െടകീഷയനസിനം പവരതന പരിശീലനം നലോകണതോണ് .

8.

ഇനോവോയിസിലം സൈപ ഓരഡറിലം നിരോദശിചിടളതിന വിപരീതമോയി മറള
ഐറംസ് സൈപ െചയോല, അതിന മലമള നഷം ഈടോകനതിന് കമീഷന്
സമരണ അധികോരം ഉണോയിരികനതോണ്.

9.

തക കവോട് െചയന െസരവറിെന ോമോഡല, നിരമിച വരഷം, മതലോയവ െടണറില
വയകമോയി ോരഖെപടോതണതോണ്.
െടണറിോനോെടോപം നിരമോതോകളില നിനള ഡീലരഷിപ് സരടിഫികറ് കടി
ഹോജരോോകണതോണ്.

10.

മറ് വിശദോംശങള
1.

െടണര സമരപികന കവറിന് പറതോയി "െടണര നം. 2/2013, 8 (എട്) െസരവര
സൈപ െചയനതിന്" എന് ോരഖെപടതി െസകടറി, ോകരള പബിക് സരവീസ്
കമീഷന, പടം (പി.ഒ) തിരവനനപരം , ോകരളം, പിനോകോഡ് - 695 004” എന
അഡസില ലഭയമോോകണതോണ്.

2.

െടണറകള സവീകരികന അവസോന തീയതി സമയം- 01.08.2013 ന് ഉചയ് 1 മണി
വെര

3.

നിരദിഷ് സമയതിന് ോശഷം ലഭികന െടണറകള സവീകരികനതല.

4.

െടണറകോളോെടോപം െടണര തകയെട 1% ന് തലയമോയ തക നിരതദവയമോയി
(ഇ.എം.ഡി) െക.പി.എസ്.സി. െസകടറിയെട ോപരക് തിരവനനപരത് മോറോവന
ോകോസ് െചയ് ഡിമോന് ഡോഫ് ആയി ഉളടകം െചയിരികണം. കടോെത 100/-രപോ
വിലയള ോകരളോ സോമ് ോപപറില സമതപതം (ആവശയമള പകം) ഉളടകം
െചോയണതോണ്.

5.

െടണര നടപടികള പരതിയോകന മറയ് സീകോരയമോകോത െടണറകള നലിയവരെട
നിരതദവയം തിരിെക നലകനതോണ്.

6.

സവീകരികെപടന െടണറിെന നിരതദവയം െസകയരിറി ഡിോപോസിറില വകെകോളിക
നതോണ്.

7.

പരോചസ് വോലയവിെന 5% തക െസകയരിറി ഡിോപോസിറോയി െക.പി.എസ്.സി
െസകടറിയെട ോപരില തിരവനനപരത് മോറോവന ഡിമോന് ഡോഫോയി
നലോകണതോണ്. കരോര കോലോവധി വിജയകരമോയി പരതിയോകന മറയ് െസകയരിറി
ഡിോപോസിറ് തിരിെക നലകനതോണ്.

8.

െടണര സമരപിചിടളവരോടോയോ, അവരെട പതിനിധികളെടോയോ സോനിദയതില
01.08.2013- ന് ഉചയ് ോശഷം 3 മണിയ് ലഭയമോയ െടണറകള തറകനതോണ്.

9.

െടണറകള കോരണം കടോെത പരണമോോയോ, ഭോഗികമോോയോ നിരസികനതിനം
സവീകരികനതിനം ഉള അവസോന തീയതി നീടിവയനതിനള അധികോരം പരോചസിംഗ്
ഓഫീസറില നികിപമോയിരികം

NB:- െടണര സംബനിച കടതല വിവരങള ആര & എ ോജോയിന് െസകടറിയില നിനം

ലഭികനതോണ്.
(ോഫോണ 0471-2546202, 9447785476)
Website: www.keralapsc.gov.in

പി.സി.ബിോനോയ് ,
െസകടറി,
ോകരള പബിക് സരവീസ് കമീഷന .

െടണര നമര : 02/2013

െവബ് èØxí: www.keralapsc.gov.in
æ¿Üßd·ÞËí: KERSERCOM”

§_æÎÏßW: kpsc@keralapsc.org
æ¿ÜßçËÞY: 0471-2447201

çµø{ ÉÌï ß µí ØVÕàØí µNß×X
ÈOV: ആര.&എ. I(1)41347/08/ഗ.വി.

ÄßøáÕÈLÉáø¢,
ÄàÏÄß 18/07/2013

ലഘുദരഘാസ് പരസയം
വകുപ്

: േകരള പബിക് സരവീസ് കമിഷന

ദരഘാസ് പരസയം

:

ദരഘാസിെന ഉേദശയം

02/2013
: പി.എസ്.സി യുെട ഓണ-ൈലന പരീകയുെട
ആവശയതിനായി 8(എട്) െസരവറുകള
പുതുതായി KPSC േകന ആഫീസില
സാപികുനതിന്

ഫാറം വില

: 5100/- രൂപാ

നിരതദവയം

: കവാട് െചയുന വിലയുെട 1%

ദരഘാസുകള സവീകരികുന അവസാന : 01.08.2013 ഒരുമണി വെര
തീയതി
ദരഘാസിെനകുറിച് കൂടുതല വിവരം
ലഭികുന ഓഫീസിെന േപരും
േമലവിലാസവും

: േജായിന് െസകടറി,
ആര&എ. വിംഗ്,
േകരള പബിക് സരവീസ് കമിഷന,
പടം, തിരുവനനപുരം.
േഫാണ: 04712546202

കൂടുതല വിവരങളക് സനരശികുക

www.keralapsc.gov.in

പി.സി.ബിേനായ്,
െസകടറി,

tIcf ]»nIv kÀhokv I½o-j³

pmb.15.07.13

െടണര നമര : 02/2013

െവബ് èØxí: www.keralapsc.gov.in
æ¿Üßd·ÞËí: KERSERCOM”

§_æÎÏßW: kpsc@keralapsc.org
æ¿ÜßçËÞY: 0471-2447201

çµø{ ÉÌï ß µí ØVÕàØí µNß×X
ÈOV: ആര.&എ. I(1)41347/08/ഗ.വി.

ÄßøáÕÈLÉáø¢,
ÄàÏÄß : 18/07/2013

വിനേഡാ പരസയം
ദരഘാസിെന ഉേദശയം

: പി.എസ്.സി യുെട ആവശയതിനായി 8(എട്)
െസരവറുകള വാങി KPSC േകന ഓഫീസില
സാപികുനതിന്

ദരഘാസിെന പമാണ വില

: 5100/- രൂപാ

നിരതദവയം

: കവാട് െചയുന വിലയുെട 1%

ദരഘാസുകള സവീകരികുന
അവസാന തീയതി

: 01.08.2013 പകല ഒരുമണി വെര

പി.സി.ബിേനായ്,
െസകടറി,

tIcf ]»nIv kÀhokv I½o-j³

pmb.15.07.13

