Technical Document

श्री साईबाबा संस्थान शळळस्तव्यळस्था,शऴडी
साईआश्रम भक्तनिनळास ळ साईधममऴाला
बेडऴीट, उऴी कव्हर धुणे/इस्री करणे, टॉळेऱ धळ
ु न
ू ड्रायर करणे, चादर ळ गादीच्या
खोली धुणे तसेच भक्तांचे कऩडे ऴुकक आकाुनन धुणे/इस्री कुनन दे णे या
कामासाठीची ई-निनशळदा.

सन २०१९-२०
दद.०१/०८/२०१९ ते दद.३१/०७/२०२०
कालावधीकरीता

श्री साईबाबा संस्थान व श््स्तव्य्स्था,शिर्डी

साईआश्रम भक्तनिन व्ास ् साई धममिाळा

श्री साईबाबा संस्थान दववस्तव्यवस्था,दिर्डी
साईअश्रम भक्तदनवास व साई धममिाळा
बेडशीट, उशी कव्हर धणु /े इस्तरी करणे, टॉवेल धवु नू ड्रायर करणे, चादर व गादीच्या खी ी धणु े तसेच भकताांचे क डे शकु क ककाुनन
धणु /े इस्तरी कुनन देणे या कामासाठीची ई-नननवदा.
(एका वषाा साठी)

* दनदवदा धारकाची मादहती *
१) नननवदा धारकाचे नाांव
:-----------------------------------------------------------------------------------------२) रव्यवहारासाठी सां णु ा त्ता :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कायाालय फीन क्रमाांक
-----------------------------------------------------------------------------------------ननवास
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------ऑफीस
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------फॅ कस नांबर - -----------------------------------------------------------------------------------------------------मीबाईल नांबर - -----------------------------------------------------------------------------------------------------ई-मेल
- -----------------------------------------------------------------------------------------------------३) सां काासाठी प्रनतननधीचे नाांव -------------------------------------------------------------------------------------------फीन क्रमाांक --------------------------------------------------------------------------------------------------------४) मालकाचे /भागीदाराांची नाांवे १) ---------------------------------------------------------------------------------------२) ---------------------------------------------------------------------------------------५) ठे केदारीचा नोंदणी क्रमाांक. :- -----------------------------------------------------------------------------------------( शॉ अॅकट / कां नी अॅकट प्रमाणे )
६) औद्दीनगक रनिस्तरेशन नबां र :- -----------------------------------------------------------------------------------------७) सध्याचे लेबर लायसन्स नांबर :- ---------------------------------------------------------------------------------------८) PF प्रॉव्हीडांड फांड रनिस्तरेशन नांबर :- -----------------------------------------------------------------------------९) GST नोंदणी प्रमाण र नकांवा GST क्रमाांक :- -------------------------------------------------------------------------१०) कयकर ॅन नांबर
:- ------------------------------------------------------------------------------------------११) (अ) बॅक खाते नांबर
:- --------------------------------------------------------------------------------------(ब) कय.एफ.एस.सी.कीड
:- ----------------------------------------------------------------------------------१२) सन २०१७- १८ वानषाक उलाढाल चाटाडा अकाउांन्टट सनटानफके ट :- -------------------------------------------------१३) (अ) बयाना रककम शासनाच्या वेबसाईड वर भरकयाची ावती:-----------------------------------------------------------(ब) नननवदा नकांमत शासनाच्या वेबसाईड वर भरकयाची ावती:------------------------------------------------------------

दनदवदाधारकाची सही व दिक्का
_____________________________________________________________________________________
कायाालयीन कामकािा करीता
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श्री साईबाबा सस्तां थान नववस्ततव्यवस्तथा,नशडी यानां ा नननवदाधारकाने द्यावयाचे र.
नदनाांक

/ /२०१

प्रनत,
मा.मख्ु य कायाकारी अनधकारी,
श्री साईबाबा सांस्तथान नववस्ततव्यवस्तथा,नशडी.
नशडी, ता.राहाता, नि.अहमदनगर.
दवषयः-साईकश्रम भकतननवास व साईधमाशा ा नवभागाकडील एका वषाा करीता बेडशीट,उशी कव्हर धणु /े इस्तरी करणे,
टॉवेल धवु नू ड्रायर करणे, चादर व गादीच्या खी ी धणु े तसेच भकताांचे क डे शकु क ककाुनन धणु /े इस्तरी कुनन देणे
बाबतची ई-नननवदा.
महीदय,
खालील सही करणार, मी/कम्ही क नवती की, वरील नवषयाबाबत क ण महाराष्टर राययाच्या
सक
ां े तस्तथ ावर प्रनसध्द के लेली ई-नननवदा वाचली. क कया ई-नननवदेत नदलेकया सवा अटी व शती मी/कम्ही वाचकया
असनू मला/कम्हाला मान्य कहेत. क ले अटी–शतीचे ालन करावयाचे मी/कम्ही मान्य करीत कहे/कहीत.
मी/कम्ही क णासां ई-नननवदेमध्ये नमदू के ले प्रमाणे सस्तां थानचे साईकश्रम भकतननवास व साई धमाशा ा
नवभागाकडील बेडशीट,उशी कव्हर धणु /े इस्तरी करणे, टॉवेल धवु नू ड्रायर करणे, चादर व गादीच्या खी ी धणु े तसेच
भकताांचे क डे शकु क ककाुनन धणु /े इस्तरी कुनन देायाची तसेच त्यासाठी लागणारे सवा साहीत्य/मनशनरी व उच्चतम
दिााचे के नमकल/नडटिंट स्तवतः  वा रणार कहे. याबाबतची हमी देत कहे/कहीत.
ननयमाप्रमाणे बयाणा रककम ुन.५५,०००/- (अक्षरी ुन ये च्ां चावन हिार मार) शासनाच्या वेबसाईड वर
भरायात कली असनु त्याचा त शील सीबत िीडत कहे.
कायाादश
े प्राप्त ाालेनांतर कामाची हमी म्हणनु एकूण वानषाक खचाास नम ालेकया मान्यता रककमेवर ५ %
सरु क्षा अनामत रककम ई-नननवदा मिां रु ााकयाचे क नवकयानतां र १५ नदवसाच
ां े कत मी/कम्ही रीखीने भरणा कुनन देऊ.

क ला/क ले नववास,ु

सही व नशकका
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Technical Bid मधील कागद रे.
खालील नमदु के लेप्रमाणे िी कागद रे िीडली असतील त्या ढु ील रकान्यात ( ✔ ) दकंवा ( ✖ ) अशी खनु
करावी.

१. लॉन्ड्री कायाान्वीत असलेबाबत ग्राम ांचायत/नगर ांचायत,
नगर ानलका नकांवा मबांु ई दक
ु ाने व सांस्तथा अनधननयम १९४८ अतां गात नोंदणी
या ैकी एक प्रमाण र.
२. कमाचारी भनवष्टय ननवााह ननधी रनिस्तरेशनचे प्रमाण र.
३. ॅन काडा
४. GST रनिस्तरेशन प्रमाण र.
५. सन २०१७ – २०१८ चे वानषाक उलाढालीबाबतचे चाटाड अकाऊांटांट (CA) याच
ां े प्रमाण र
६. बयाणा रककम महाराष्टर शासनाच्या सांकेतस्तथ ावर िमा के लेबाबत त शील
७. नननवदा नकांमत महाराष्टर शासनाच्या सांकेतस्तथ ावर िमा के लेबाबत त शील
८. क कया फमाचे नाव लॅलॅक नलस्तटेड नसले/असलेबाबतचे हमी र लेडरहेडवर
सही नशकयाननशी सादर के ले कहे.

नदनाक
ां ः - /
नठकाणः -

/२०१९
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१) खालील त शीलाप्रमाणे ताांनरक कागद रे (Technical Bid) स्तकॅ न कुनन ऑनलाईन अ लीड करावेत.
(Nit Document मधील अट क्र.२५ नसु ार)

अ.नां.
कागद राांचा त शील
शेरा
१ ई-नननवदा फी ुन.३,३००/- रककम शासनाच्या www.mahatenders.gov.in
या वेबसाईड वर भरलेबाबत त शील.
२ बयाणा रककम ुन.५५,०००/- मार रककम शासनाच्या
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईड वर भरलेबाबत त शील.
३ Technical Document ान न.ां ५ अ.न.ां २ लॉाड्री सदां भाातील सस्तां थानने नमदु
के लेली मनशनरी लॉाड्री नननवदाधारकाकडे असलेबाबत, सदरच्या ानावर
सदर कागद रे
फमाचा नशकका/सही देऊन ते ान स्तकॅ न कुनन ऑनलाईन अ लीड करावे.
ऑनलाईन Upload
४ लॉन्ड्री कायाान्वीत असलेबाबतचे ग्राम च
ां ायत/नगर च
ां ायत, नगर ानलका नकांवा
करावीत.
मबांु ई दक
ु ाने व सांस्तथा अनधननयम १९४८ अतां गात नोंदणी या ैकी एक प्रमाण र
कवयकतेनसु ार मु
नकांवा महाराष्टर शासन निकहा उद्यीग कें द्र याांचे प्रमाण र.
कागद रे त ासणी कामी
५ कमाचारी भनवष्टय ननवााह ननधी रनिस्तरेशनचे प्रमाण र.
बीलनवायात येतील.
६ GST रनिस्तरेशन प्रमाण र.
७
ॅन काडा.
८ लॉन्ड्री कामाचे मागील सन २०१७ – २०१८ वषाामधील वानषाक
उलाढालीबाबत चाटाड अकाऊांटांट (CA) याांचे प्रमाण र
९ क कया फमाचे नाव लॅलॅक नलस्तटेड नसले/असलेबाबतचे हमी र लेडरहेडवर
सही नशकयाननशी सादर करावे.
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(Nit Document मधील ऄट क्र.२५ मधील ऄ.नं.८ नुसार)
२) लॉाड्री नननवदाधारकाकडे खाली नमदु के लेकया मनशनरी उ ललॅध असणे कवयक कहे. त्याबाबत तकत्याखाली
सही नशककया ननशी सदरचे ान स्तकॅ न कुनन ऑनलाईन अ लीड कुनन हे ान Technical Bid नलफाफ्यामध्ये
सादर करावयाचे कहे.
अ.नां.
मनशनचे नाांव
क्षमता
सांख्या
१
वानशगां मनशन
६० नकली/ग्रॅम
१
२
वानशगां मनशन (अॅटीमॅनटक)
३० नकली/ग्रॅम
१
३
हायड्रीएकस रॅकटर
३० नकली/ग्रॅम
१
४
हायड्रीएकस रॅकटर
२५ नकली/ग्रॅम
१
५
ड्रायर मनशन
३० नकली/ग्रॅम
१
६
कॅ लेंडर मनशन
इलेकरीक नहटर
१
७
इस्तरी टेबल
---२
३) सांस्तथानने उ रीकत अ.नां.२ मध्ये नमदु के लेकया मनशनरी व्यनतिरकत क णाकडे इतर काही िादा मनशनरी असकयास
त्याचा उकलेख खालील तकत्यात नमदु करायात यावा व सदरचे ान स्तकॅ न कुनन ऑनलाईन अ लीड कुनन हे ान
Technical Bid नलफाफ्यामध्ये सादर करावयाचे कहे.
अ.नां.
मनशनचे नाांव
क्षमता
सांख्या
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
नननवदाधारकाचे नाव, सही व नशकका

पा.न वं.5

