
िद.08/11/२०१८     

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI. 
 At.Post. Shirdi, Tal- Rahata, Dist. A.Nagar - 423 109 

Phone No.(02423) 258671 / 258676  
 (Website - www.shrisaibabasansthan.org., www.sai.org.in) 

Email ID – hospital.purchase@sai.org.in / hospital.store@sai.org.in 

     
 

E-TENDER NOTICE  
 

E-tenders are invited for – RETAIL MEDICAL STORE FOR SHRI SAINATH HOSPITAL, SHIRDI. 
Tender Form Cost & Earnest Money Deposit have to submit/provided/transfer directly online 
to – 
www.mahatenders.gov.in 
Cost of Tender - Rs.1100/- (Rs. One  Thousand One Hundred Only)  
Earnest Money Deposit of Tender– Rs.11,000/- (Rs. Eleven Thousand Only) 

1. For detailed information & Tender documents will be available on   
     www.mahatenders.gov.in. 

 

Online Publish Date : 23/11/2018  
Online Document Download, Sale & 
Submission starts Date : 

23/11/2018  

Pre Bid Meeting Date :  
Venue -  

26/11/2018  
Sainivas VIP Guest House, Shirdi 

Bid submission start date (Online) : 28/11/2018 up to 5.00 P.M. 

Closing of Bid submission date (Online) : 12/12/2018  
Online Technical Bid Opening  Date  14/12/2018 

2. All documents attached shall be duly attested. 
3. Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi reserves the right to reject any or all Tenders without assigning any 

reason thereof. 
 

    
 

               (Smt. Rubal Agarwal, I.A.S.)                                                                            
                 Chief Executive Officer, 

 

उपरो  त जािहरात पणेु, नािशक, औरंगाबाद, अहमदनगर या शहरातील मराठी दिैनक वतमान प ात तसचे िद  ली, मुंबई, 

बगलोर, चे  नई  या शहरातील इं जी  दिैनक वतमान प ात शासिकय दराने िस  द कर  यात यावी. 

 
   

         . वै िकय सचंालक, 
ी साईबाबा सं  थान  णालय,े िशड  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, )िशड(  
मु. पो. िशड , ता. राहाता,िज हा  – अहमदनगर  ४२३ १०९ 

फोन नं. (०२४२३) २५८६७१/ २५८६७६ 
(Website - www.shrisaibabasansthan.org., www.sai.org.in) 
E-mail - hospital.purchase@sai.org.in / hospital.store@sai.org.in 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ई  - िनिवदा सुचना 
ी साईबाबा सं  थानचे ी साईनाथ  णालय येथे औषध दुकान चालिवणेस 

देणेकामी  
ई-िनिवदा मागिव  यात येत आहेत. 

            िनवीदा फॉमची िकंमत .११००/- 
       अनामत र  कम .११,०००/-  

{Tender Form Cost & Earnest Money Deposit have to submit/provided/transfer directly online to – 

www.mahatenders.gov.in} 

१. िनिवदा बाबतचा तपशील खालील माणे – 
 

िनिवदा िस  दीचा कालावधी २३/११/२०१८ 
ी बीड िमट गची तारीख  
 थळ व वेळ– 

२६/११/२०१८  
 साईिनवास अितथीगहृ – सकाळी ११ वाजता 

ऑन लाईन कमिशयल िनिवदा सादर कर  याची तारीख २८/११/२०१८ 

ऑन लाईन कमिशयल िनिवदा बंदची तारीख १२/१२/२०१८ 

तांि क िनिवदा उघड  याची तारीख १४/१२/२०१८ सायंकाळी ५ वाजेपयत 
२. सव कागदप  ही सां ांिकत केलेली असावी. 
३. अिधक मािहतीसाठी खालील सकेंत  थळावर सपंक करा. 

 -www.mahatenders.gov.in 
४. (कोणतीही िनिवदा ि वकारणेचा अथवा नाकारणेचा ह क सं थानन ेराखनू ठेवलेला आहे .)  

                                              ( बल अ वाल, भा. .से.) 
                                               मु  य कायकारी अिधकारी 
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     िनिवदा िकंमत .१,१००/-                 अनामत र  कम .११,०००/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
िनिवदाधारकाचे नाव : -  
 
 
पुण प ा :-  
 
 
 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड   

पो  ट – िशड  – ४२३ १०९ 

 

दरू  वनी मांक (02423) 258671, 676 

‡Ô-´Öê»Ö - hospital.purchase@sai.org.in / hospital.store@sai.org.in  

ी साईनाथ  णालय येथे 
औषध दुकान चालिवणेिवषयी ई-िनिवदा 

(कालावधी ५ वष) 
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दुर वनी मांक :- 
 
 
फॅ स नबंर :-  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
01) िनिवदाधारकाचे संपणु नाव - 
 
 
 
02) प यवहारासाठी संपणु प ा - 
 
 
 
03) दरु वनी मांक  - 
ऑफ स नबर -  

फॅ स नंबर - 

मोबाईल नंबर - 

 
04) संपकासाठी य चे नाव - 

   दरु वनी मांक - 

िनिवदाधारकाबाबत 
मािहती 
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05) मालकाचे / भागीदारांचे नाव - 01) 

    02) 

 
 
 

िनिवदाधारकाची सही व िश का 
 

 

 

 

 
 

मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांचेकडून 
िनिवदाधारकांस प  

 

 
िवषय :- ी साईनाथ णालय, िशड  येथे औषध दुकान 

चालिव यास घेणेबाबत .. 

 
महोदय, 
 ी साईबाबा सं थान िव त यव थेचे ी साईनाथ णालय येथे औषध दकुान भाडे त वावर चालिवणसे 
दणेेकामी ई-िनिवदा मागिव यात येत आह.े 
 
01) िनिवदसेोबत सादर करावयाची कागदप े व इतर अटी / शत चा तपिशल सोबत िदलेला आह.े 

02) अनामत र कम व िनिवदा िकंमत www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर भरावयाची आह,े तसेच तांि क 

िनिवदमे ये मागणी केलेली कागदप े कॅन क न ऑनलाईन अपलोड करावयाची आहते. 

03) थम तांि क िनिवदा उघडून यातील कागदप े मागणी माणे अस यासच Commercial Bid उघडणते येईल, 

याची सवानी न द यावी. 

04) सदर िनिवदा िद.23/11/2018 पासनू िद.12/12/2018 पावतेो www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 

Downloading व Uploading साठी उपल ध राहील. 
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05) कोणतीही िनिवदा (कमी/जा त दराची) ि वकारणेचा अगर सव िनिवदा नाकारणचेा अिधकार सं थान 

यव थापनाने राखनु ठेवलेला आह.े तसेच याब लची कारण ेदणे ेसं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

   कळाव,े ी साईबाबांचे शभुािशवादासह... 

 
 
 
                      मु  य कायकारी अिधकारी, 

 ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड ला िनिवदाधारकाने दयावयाचे प  

 
िद.      /       /२०१८  

 
ित,  

मा. मु  य कायकारी अिधकारी, 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड . 

 
 

िवषय :- ी साईनाथ णालय, िशड  येथे औषध दुकान 
चालिवणे बाबतची िनिवदा .. 

 

 
महोदय, 
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 खालील सही करणार मी / आ ही  कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस द केलेली ई-िनिवदा 

वाचली. आप या िनिवदेत िदले या सव अटी व शत  मी/आ ही वाच या असनू मला / आ हाला मा य आहते. 

आपले अटी / शत चे पालन करावयाचे मी / आ ही मा य करीत आह े/ आहोत. 

ई-िनिवदतेील िनयमा माणे अनामत र कम .११,०००/- (अ री .अकरा हजार  मा ) व िनिवदा िकंमत 

.१,१००/- www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर भरलेली आह.े 

 मी / आ ही समज ु शकतो क , कोणतीही िनिवदा ि वकारण े िकंवा ती नामंजरु करण े ही सं थानला 

बंधनकारक राहणार नाही. 

 
                 आपला / आपली िव ास,ु 

 
 

सही / सहया 
 
 

िश का  
 
 
िनिवदाधारकाचे पणु नाव व प ा :- 
 
 
दरु वनी मांक :- 
 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, 
िशड  - 423 109 

तालुका - राहाता, िज हा – अहमदनगर 

 

  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे ी साईनाथ णालयाचे  इमारतीम ये औषध दकुान भाडे 
त वावर चालिवणसेाठी ई - िनिवदा मागिव यात येत आहते. या संबंधी या सचुना, अटी व शत  खालील माण-े 
01. ई-िनिवदा ि वकार याची अिंतम तारीख :-  िद.12/12/2018 अखेर सायंकाळी 5 वाजेपयत. 
02. ई-िनिवदाबाबतची मािहती http://www:mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपल  ध राहील. 

िनिवदे  या अट  व शत   
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03. िनिवदाधारकाने अनामत र कम .11,000/- (अ री . अकरा हजार मा ) व िनिवदा िकंमत .1100/- (अ री 
. एक हजार शभंर मा ) र कम http://www:mahatenders.gov.in या वबेसाईटवर भरण े आव यक 

आह.े  
04. आपण ई - िनिवदमे ये दरमहा जे भाडे दऊे केलेले आह े ते अिंतम (Final) समजले जातील यावर कोण याही 

कारची चचा / वाटाघाटी होणार नाहीत. सदरचे औषध दकुान ह े सं थानतफ चालिव यात येत असले या 
धमदाय णालकरीता अस याने आपणास वखशुीने सटु दयावयाची अस यास तसे िनिवदेम ये नमदु कराव.े  

05. िनिवदाधारकाला प रिश  “अ” म ये नमदू केलेली कागदप े  कॅन क न अपलोड कराव े लागतील. सव 
कागदप ांची पतूता होत नस यास दराबाबतची ई-िनिवदा उघडली जाणार नाही.  

06. िनिवदाधारकांना वािण  यीक िनिवदा उघडते वळेी उपि थत राहाता येईल. िनिवदा उघड याचा िदनांक व वळे 
िनिवदाधारकास दरू वनीवर कळिव यात येईल.  

07. या िनिवदाधारकाचे नाव सं थानचे काळया यादीत टाक यात आललेे आह,े या िनिवदाधारकांनी िदले या 
िनिवदचेा िवचार केला जाणार नाही. 

08. मजंरु झाले या िनिवदाधारकास कराराचा कालावधी कं ाट िद यापासनू िकंवा या िदवसापासनू औषध दकुान 
य ात कायाि वत होईल त हापासनू कराराची अमलंबजावणी केली जाईल. 

09. या िनिवदाधारकास या यि या नावावर िनिवदा भरावयाची आह े ते वत: डी. फाम िकंवा बी.फाम ही 
शै िणक अहता असण े बंधनकारक असनू याचे फामसी कौ सील ऑफ महारा  यांचेकडे रिज ेशन             
झालेले पािहज.े तसेच िनिवदासोबत सदर रिज ेशन या स य ती फोटो कॅापीसह दणेे बंधनकारक राहील. 

10. औषध दकुान ह े आपणास ६० मिहने कालावधीसाठी चालवयास दयावयाचे असनू (कायादशे िद यापासनू) 
यासाठी आपणास सं थानकडे िवहीत नमु यात सब रिज ार, राहाता यांचेकडे Leave and Licence 

Agreement टॅ प पेपरवर क न दयावा लागेल. या कराराचा कालावधी ६० मिहने धरला जाईल. या 
काळातील येक वषानंतर आपले काय मतेवर पुढील कालावधीसाठी नतुनीकरण व दरमहाचे भाडे 15 ट के 
दरवष  वाढिव यात येईल. दुकानासाठी से फ व काऊंटर तसेच इतर सव सािह य कं ाटदाराने वत: ठेवावयाचे 
आह.े करारासाठी व करार नतुणीकरणासाठी सब रिज र, राहाता यांचेकडे लागणारे टॅ प आपणास िवकत याव े
लागतील. 

11. ६० मिह यांचा कालावधी संप यानंतर ा  िनिवधारकांचा सदर या कालावधीतील अनभुव ल ात घेता आणखी 
पढुील 2 वषासाठी मदुतवाढ देणेबाबतचे अिधकार सं थानला राहतील. अशी मदुतवाढ देतांना आव यकता 
अस यास पवू या अटी व शत म ये आव यक तो बदल कर यात येईल. (सं थान अिहतकारक ठरणार नाही 
असे) बदल क न न याने करारनामा कर यात येईल िकंवा पूव याच करारना यातील अटी व शत  कायम ठेवनू 
करारनामा कर यात येईल. मा  मदुतवाढ दणे ेह ेसं थानचे वे छािधकारात असेल.  

12. याचंी िनिवदा मजंरु होईल यांचा करार संपु ात आलेनंतर पुढील कालावधीसाठी यांनाच दकुान चालवयास दणेे 
सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. करार संपु ात येणपेवु  जर दकुान चालिवणसे िनिवदाधारकाने असमथता 
दाखवली तर आपल ेसं थानकडे जमा असलेली सरु ा र कम ज  कर यात येऊन भिव यात आपणास िनिवदा 
भर यास अपा  ठरिव यात येईल. 

13. णां या / सं थान या ीने आपणास औषध दकुान ह े24 तास औषधे िव साठी उघडे ठेवाव ेलागेल. 
14. औषध दकुानात औषधांची िव  करण,े न दी घेण,े खरेदी करणकेामी आपणास शै िणक पा ता असलेला 

(फामािस ट - डी.फाम िकंवा बी.फाम) कमचारी ठेवणे आपणावर बंधनकारक राहील. या यित र  कमचा याने 
औषधांची िव  के याचे सं थान अगर अ न व औषध शासन यांचे ितिनधी या भेटी या वळेी िनदशनास 
आलेवर होणा या कायवाहीची संपणु जबाबदारी आपणावर राहील. 
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15. िनिवदा धारकास णालयातील डॉ टर, णांस जी औषधे ि पशनवर िलहन देतील ती औषध े आपणास 
दकुानात उपल ध ठेवण े बंधनकारक राहील. तसेच सं थानचे कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी व 
वै िकय संचालक यांचे आदेशानसुार औषधे उपल ध क न दयावे लागतील.  

16. िनिवदाधारकाने औषधे िव कामी अ न व औषध े शासन, महारा  शासन यांनी या काही िवहीत अटी व शत  
घालवनू िदले या आह े या पाळण े बंधनकारक राहील व याबाबत अ न व औषध े शासन, महारा  शासन 
यांचेकडील िवहीत अटी व शत  / िनयम न पाळ यास होणा-या कायवाही िनिवदाधारक जबाबदार असेल व 

अशा कायवाहीमळेु दकुान बंद झा यास िनिवदाधारकांची सरु ा अनामत र कम ज  कर यात येईल.  
17. िनिवदाधारकास औषधांची िव  करणकेामी अ न व औषधे शासन महारा  शासन यांनी िदले या िनयमा माणे 

िव  करावी लागले व येक िव चे िबल ाहकाला दणे ेबंधनकारक राहील. यापे ा जादा दराने औषधांची 
िव  केलेली आढळलेस होणा या कारवाईस आपण पा  राहाल. 

18. सं थानचे वै क य अिधकारी यांनी णांना वापर यासाठी काही औषधे उपल ध क न दणेबेाबत आपणास 
सांिगतले तर आपणास िव साठी उपल ध ठेवाव ेलागेल. परंत ु याचा काही कालावधीनतंर वापर झाला नाही व 
ती मदुतबा  झाली तर याची कोणतीही जबाबदारी संबंधीत वै क य अिधकारी अथवा सं थानवर राहणार नाही. 

19. अ न व औषधे शासन, महारा  शासन यां या ितिनधीने दकुानात येऊन औषधांची तपासणी केली तर याचे 
होणा या प रणामासह िनिवदाधारक पणुपण ेजबाबदार राहील. 

20. सं थानमाफत िनिवदाधारकास औषध दकुान चालिवणसेाठी उपल ध ती जागा (हॉल), फिनचर, वीज, पाणी 
इ यादी पुरिवल े जाईल मा  िवजे या वापरासाठी लागणारा आकार, दकुान चालिवणेकामी अ न व औषधे 

शासन यांचेकडून लागणारा परवाना िनिवदाधारकास िमळवावा लागेल. 
21. िनिवदाधारकाने िनयु  केले या कमचा यांची कोण याही कारची जबाबदारी (वतेन, भिव य िनवाहिनधी, रजा/ 

सु या, राहणयाची, जेवणाची सोय इ यादी) सं थानवर राहणार नाही. 
22. या िनिवदाधारकाची िनिवदा मंजुर होईल, या िनिवदाधारकास औषध दुकानात नामांिकत कंपनीची 

औषधे (Branded Medicine-Tablets, Injections, Powders, Ointments, Liquids, Drops, 
Nebulisation Solutions any sort of medicines) िव साठी ठेवावे लागतील तसेच िव साठी 
ठेव यात आले या Branded Medicine करीता 12.5%, Life Savings Drugs करीता 25% तर 
Surgical Material करीता 40% Discount दयावा लागेल. यािशवाय नामांिकत कंपनीची जेनेरीक 
औषधे ठेवता येतील, पण याची िव  शासना या िनयमा माणे करावी लागेल. 

 तसेच सं थानकडे दुकान चालिव याची हमी हणून सहा मािसक भाडया इतक  होणारी र कम ही 
सुर ा र कम हणून भरावी लागेल. यािशवाय दरमहा ठरलेले भाडे हे येक मिह या या 5 तारखे या 
आत सं थानचे िव  त िवभागाकडे डी.डी. अथवा रोखीने भरणे बंधनकारक राहील. वरील अनामत 
र कम करार संप यानंतर परत दे यािवषयी िवचार होऊ शकेल.  

23. दरमहा 5 तारखेपयत भाडे अदा न के यास ितिदन .1000/- माणे पिह या 5 िदवसांसाठी आकारणी कर यात 
येईल. 5 िदवसांनंतर .2000/- ितिदन या माणे पढुील 10 िदवसांसाठी दडं आकरला जाईल व यानंतरही भाडे 
िकंवा दंड अदा न के यास सरु ा अनामत र कमतेनू याची वसूली केली जाईल व करारना यातील शत चा भगं 
के यामळेु करार संपु ात आणणबेाबत कायवाही कर यात येईल.   

24. सं थानकडे ठेवणेत आले या सुर ा / अनामत रकमेवर कुठ याही कारच े याज िदले जाणार नाही. औषध दकुान 
भाडे त वावर चालिवतांना नैसिगक आप ी, चोरी िकंवा इतर कारणांमळेु होणा-या हानीसाठी सं थान जबाबदार 
राहणार नाही. 
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25. कमचा याचे भिव य िनवाह िनधी सन 1952 या काय ानसुार करावी लागणारी सव पतुता यािवषयी कागदप े 
अ ावत ठेवण ेयाची संपणु जबाबदारी िनिवदाधारकावर राहील. 

26. िनिवदाधारकांने िनयु  केले या कमचा याचे िनयमानसुार संबंधीत कॉ ॅ टर लबेर (रे यलेुशन ड बॅिलशन) 
ट 1970 नसुार हजेरी रिज र, वतेन प के, आयकर कपात इ यादी अनशुिंगक कागदप े िवहीत नमु यात ठेवण,े 

तसेच सदरचे काय ानसुार याची पतुता करण ेही पणुपण ेजबाबदारी िनिवदाधारकावर राहील. 
27. िनिवदाधारकाने िनयु  केलेले कमचारी कामावर असतांना यांनी व छ गणवशे घालण,े छायािच ासह 

ओळखप  लावणे आव यक राहील. कमचा यांना गणवशे, ओळखप  पुरिवण े ह े िनिवदाधारकाची जबाबदारी 
राहील. 

28. सं थानच ेपवु परवानगी िशवाय आपणास णालय प रसरात आपली वाहने, जािहरातीचे फलक इ यादी लावता 
येणार नाही. 

29. सं थानचे णालयासाठी वळेोवेळी लागणारे औषधे या होलसेल दराने आपण खरेदी केलेली आहते याच दरान े
ज हा आव यक असतील त हा सं थानला परुवठा कराव ेलागतील. 

30. औषध दकुानात नामािंकत कंपनीचे औषधे उपल ध आहते िकंवा नाही. तसेच कोणकोणती औषधे ठेवावी व 
याची खरेदी व िव  काय दराने होत,े यावर िनयं ण ठेवणकेामी एक सिमती तयार कर यात येऊन याम ये 

वै क य संचालक 1, उपवै क य संचालक 1, काड ओलॉिज ट 1, काड याक सजन 1, जनरल सजन 1, यरुो 
सजन 1, इटेंनिस ही ट 1, िफजीिशयन 1, परचेस / टोअर मनेॅजर दोघांपैक  1, िव  त  यव  थापक 1 यांचा 
समावेश असेल. सदर सिमती क हाही आपले दकुानात येऊन आपलेकडे उपल ध असलेली औषधे उ च तीची 
/ नामांिकत कंपनीची आहते िकंवा कसे ? याबाबत तपासणी क न जर ती यांना उ च तीची / नामांिकत 
कंपनीची आढळली नाही तर ती आपणास आपले वखचाने वरीत बदलावे लागतील तसेच तेथनुपुढे ती 
टोअरम ये ठेवता येणार नाही. अ न व औषधे शासन महारा  रा य यांच ेऔषधे दकुानासंबंधी सव िनयम व 

अटी आपणास बंधनकारक राहील. सदर सिमतीची या- या वळेेस िमट ग होईल यास आपला ितिनधी हजर 
राहण ेव यात केले या सचुनांचे पालन करण ेआपणांस बंधनकारक राहील. 

31. जर िनयं ण सिमतीचे अहवालात आढळून आले या उणीवांची / टृी यांची पूतता न के यास थम तपासणीनतंर 
सिमती / मु  य कायकारी अिधकारी / उप कायकारी अिधकारी ह ेक हाही दकुानाची तपासणी क  शकतील व 
यात करारना या माणे अटी व शत ची पूतता होत नस याचे आढळ यास टृ चे गांभ य ल ात घऊेन 
.10000/- पयत दडं कर याचे अिधकार मु  य कायकारी अिधकारी यांना राहतील. सदर दंडाची र कम आदेश 

पारीत झालेपासून 7 िदवसांत डी. डी / रोख व पात सं थानाकडे भरावी लागेल.  
      सचूना दऊेनही कामकाजात सधुारणा न झा यास 10 िदवसांची पूव सचूना देऊन करारनामा संपु ात आण यात 

येईल.  
32. दकुानात औषधा यित र  इतर सािह य िव साठी ठेवता येईल. मा  यातील काही व तू या  िव बाबत 

सं थानने ितबंध के यास या िव  करता येणार नाही.  
33.  करारातील कोण याही अटी व शत चा अथ लाव याबाबत िविवध वाद िनमाण झा यास कायकारी अिधकारी 

साहबे यांचा िनणय अिंतम राहील. 
34. िनिवदाधारकास येक औषध े ही एम.आर.पी पे ा जा त िकंमतीने िव  करता येणार नाही. सव कारचे 

सज कल सािह य, सलाईन, महागडी इजंे शन ही यांनी खरेदी या िकंमतीवर िकती ट के नफा ठेऊन िव  
करावयाची याबाबत वेळोवळेी सं थानचा िनणय आपणास बंधनकारक राहील. 
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35. सं थानचे कायम कमचारी व यांचेवरील अवलंिबतांना Angioplasty, Angiography, Bypass, 
Orthopedic व Neuro इ यादी श ि या कर यासाठी लागणारी औषधे / सिजकल सािह य / इ लांट 
परुव याची जबाबदारी सं थानवर राहील. 

36. णालयात होणा या दयश ि या, जीओ ाफ  इ यादीसाठी लागणारी औषधे टे ट, हा व इ यादी ही 
सं थानतफ परुव यात येतील. 

37. कोणतीही िनिवदा ि वकारणचेा अथवा नाकारणेचा अिधकार सं थान यव थापनाने राखनु ठेवलेला आह.े 
याब ल कारण ेदेण ेसं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. 

38. उपरो  शत -अटी पैक  एक िकंवा अनेक कोण याही अटी शत चा भगं झा या िनिवदाधारकाने भरलेली सरु ा 
अनामत र कम सं थान जमा होणसे पा  राहील. सं थानचे झालेली नकुसानाची नकुसान भरपाई 
िनिवदाधारकाकडून वसलूी कर यात येईल. 

39. या िनिवदाधारकाची िनिवदा मंजरु झालेली आह,े या िनिवदाधारकास वत: दकुान चालवावे लागेल, पोट 
भाडेक  िकंवा आपले माफत कं ाटदारास चालिव यास दतेा येणार नाही, असे िनदशनास आ यास आपला करार 
संपु ात आण यात येईल. आपली सं थानकडे जमा असलेली सरु ा र कम ज  कर यात येईल व आपले नाव 
काळया यादीत घे यात येईल. 

40. दर मिह याची खरेदी िकंमत, िड काऊंट, एम.आर.पी. सह पुरवण ेबंधनकारक रािहल. दर वष  GST ऑडीट रपोट 
घेण ेबंधनकारक रािहल. भाडेत वावर चालिव यात येणा-या औषध खरेदी िव चे यवहार िशड तील बॅकेम ये 
वतं  अकाउंटवर असणे बंधनकारक आह.े 

41. सदरील यवहाराबाबत वाद िनमाण झा यास तो राहाता कोटाचे यायक ेत राहील. 
42. उपरो  अटी व शत  पैक  एक िकंवा अनेक कोण याही अटी - शत त बदल करण,े सुधारणा करणे व जादा अटी - 

शत  िवहीत करण ेयाचा अिधकार सं थान यव थापनाने राखनु ठेवलेला आह.े 
          
 
 
                      मु  य कायकारी अिधकारी, 

    ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड . 
 
 

 
 

प रिश   - “ अ ” 
 

 
अ) तांि क िनिवदेम  ये  कॅन क न अपलोड करावयाची कागदप े 
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01) रिज ेशन सट िफकेट (फामािस ट)   : 
 
 
 
02) पॅन काड नंबर      : 
 
 
 
03) GST Certificate     : 
 
 
04) कोण  याही खाजगी / सरकारी सं  था / हॉि पटल /  : 

हॉि पटल समहु यांनी मागील ३ वषात काळया यादीत  
नाव समािव  ठ केल ेनस  याबाबतचे माणप   

 
 
 

िनिवदाधारकाची सही व िश का 
 
 
 
िटप - वरील सव कागदप े आपणास ऑनलाईन कॅन क न अपलोड करावयाची आहे. 


