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A. िनिवदेचा तपिशल- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे काशने िवभागासाठी सन-२०२१ ची 
ी साई दैनंिदनी, िदनदिशका छपाई क न पुरवठा कर  याची िनिवदा... 

 

B. ई-िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप े, आिथक उलाढालीचे िनकष वगैरे तपशील खालील माणे- 
१.  या नावाने िनिवदा सादर करावयाची आह े  या नावाने अ यावत ेस न दणी दाखला, त  सम शासक य परवाना 

ऑनलाईन सादर करण ेअिनवाय रािहल.  
२.  या नावान े िनिवदा सादर करावयाची आह े  या नावान ेGST न दणी दाखला अगर GST Registration Receipt 

ऑनलाईन सादर करण ेअिनवाय रािहल.  
३.  या नावान े िनिवदा सादर करावयाची आह े  या नावान े अथवा मालकाचे नावाने पॅन काड ऑनलाईन सादर करण े

अिनवाय रािहल. 
४.  या नावाने िनिवदा सादर करावयाची आह े  या फमची सन—२०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या  

आिथक वषाची सरासरी वािषक उलाढाल िदले  या नमु  या माण ेसी.ए. यांचे माणप ासह ऑनलाईन सादर करण े
अिनवाय रािहल. 

५. िनिवदाधारकाची वरील नमदू ४ पैक  ३ आिथक वषाची िकमान वािषक सरासरी उलाढाल र  कम .५ कोटी असण े
अिनवाय रािहल. 

६. ई-िनिवदाधारकांन े हाड बॉ  ड पु  तकाचंी मागील ५ वषात िकमान .१० लाख िकंमतीची छपाईकाम े केले  या 
कायादशेा  या ती Online ई-िनिवदसेोबत जोडणे अिनवाय रािहल. 

७. कोण  याही सं  थते आपले फमचे नांव काळया यादीत समावेश केले नसलेबाबत  वयं माणप  (Self declaration) 
सादर करण ेअिनवाय आह.े 

C. िनिवदाधारकाने ी साई दैनंिदनी व िदनदिशकांचे नमूने सादर कर  याची प  दत- 
१. िनिवदाधारकान ेिनिवदा भरले  या ी साई दनंैिदनी व  िदनदिशकाचं ेनमनू ेकापडी िपशवीम  य ेिसलबंद क न भरले  या 

सािह  याची यादी व नमनू ेसं  थान  या काशने िवभागाम  य ेिद.३.०१.२०२१ व ४.०१.२०२१ रोजी कायालयीन वेळेत 
जमा करण े अिनवाय राहील. कापडी िपशवीवर दनंैिदनी / िदनदिशका तसचे आपले फमचे नांव िलहीलेले असाव.े 
िदलेले नमनेू को   याही सबबीवर परत केले जाणार नाहीत अगर बदलता येणार नाहीत.  

२. एका दैनिंदनी / िदनदिशकेसाठी उ  च  तम दजाचा एकच नमूना सादर करावा. एका दैनंिदनी / िदनदिशकेसाठी दोन िकंवा 
अिधक नमनेू सादर क  नयते. तस ेके  यास एकाच नमू  याचा िवचार केला जाईल. 

३. िनिवदा भरले  या दनंैिदनी / िदनदिशकेची यादी नमनेू सादर करतांना सोबत सादर करण ेआव  यक आह.े 
४. िनिवदाधारकाने दैनंिदनी/िदनदिशकेचे नमनूे देतांना नमनूा िनवडीसाठी अस े नमनू े दयावते क , परुवठा आदशे 

िमळालेनंतर  याच नमू  या  या दैनिंदनी / िदनदिशकेचा सं  थानला परुवठा होईल. 
D. पुरवठा करावया  या सािह  याचा तपिशल, िनिवदा फ  व बयाणा र  कम-  
१. परुवठा करावयाच ेसािह  याचा तपिशल BOQ म  य ेिदलेला आह.े  यात ऑनलाईन दर नमूद क न िनिवदा ऑनलाईन 
भरावयाची आह.े 
२. िनिवदा फ  र  कम .११,०००/- व बयाणा र  कम .२,००,०००/- मा  www.mahatenders.gov.in  या 
वेबसाईटवर ऑनलाईन भरावी. 
E. िनिवदाधारकांसाठी सचूना- 
१. सदर िनिवदा िद.२१/१२/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.पासनू िद.०२/०१/२०२१ सायं. ५.०० वाजेपयत 
www.mahatenders.gov.in  या सकेंत  थळावर Downloading व Uploading साठी उपल  ध राहील. 
२. ई-िनिवदेसोबत फ  त Online कागदप े सादर करावयाची आहते. Hard Copy म  य े कागदप  े सादर क  नयेत. 
Hard Copy म  य ेसादर केले  या कागदप ांचा िवचार केला जाणार नाही. 
३. ई-िनिवदसेाठी Pre-Bid िमट ग िद.२४/१२/२०२० रोजी िशड  यथे ेआयोिजत करणते येईल. 
४. श  य झा  यास िद.०५/०१/२०२१ रोजी Technical Bid उघड  यात यईेल. िनिवदेसोबत Online सादर केललेी 
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कागदप  ेमागणी माण ेअस  यासच Commercial Bid उघडणते येईल अ  यथा िनिवदा िवचारात घतेली जाणार नाही. 
५. Commercial Bid उघडणचेे िदवशी आपण िकंवा आपले ितिनधी उपि थत राहण े आव  यक आहे. ऑनलाईन 
िनिवदा सादर करतांना िनिवदाकारकांनी आपले फोन नंबस ऑनलाईन िनिवदमे  य े सादर करावेत  हणजे पा  ठरणा-या 
िनिवदाधारकांना Commercial Bid उघडणचेी तारीख व वेळ कळिवता येईल.  
६. छपाई करावया  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकांचा तपिशल ( Specification, कागदाचा कार, नग/सं  या वगरेै) 
BOQ म  य ेनमदू केलेला आह.े िनिवदाधारकाने सवच पयायांचा अ  यास क न  BOQ म  य ेदर भरावते.  
 

F. िनिवदेत ऑनलाईन दर भरतांना सव कर व खचासह दर नमूद करणे- 
१. िनिवदमे  य े ऑनलाईन दर भरतांना GST, TDS, GST TDS अगर इतर कुठलाही शासक य कर, लेबर चाजस, 
पॅक ग व फॉरवड गं खच, जकात, वाराई वगैरे सव खचासह िशड  सं  थानच ेभांडार/ काशने िवभागाम  य ेपोहोच करणचेा 
वाहतूक खच या सव बाब चा िवचार क नच दर भरावेत. 
२. शासन िनयमानसुार स  या लाग ू असणारे व वेळोवेळी लाग ू होणारे कर परुवठाधारकावर बंधनकारक राहतील व 
 या माण े र  कम बीलातून कपात कर  यात येईल. शासनान े १ ऑ  टोबर २०१८ पासनू करपा  व  तु/सेवा अथवा 

दो  हीसाठी परुवठादाराला करावयाच े दानातून २% TDS वजा करणबेाबत प रप क .२०१८०९२८१७१४३६६६०५ 
अ  वये िनदिशत केले आह.े  याचाही िनिवदा भरतांना िनिवदाधारकाने िवचार करावा. याबाबतची अिधक मािहती महारा   
शासनाचे संकेत  थळावर उपल  ध आह.े 
G. ऑनलाईन िनिवदा उघड  याची व नमूने िनवड  याची कायप  दती- 
१. िनिवदचेा डाऊनलोड कालावधी सपं  यानंतर खरेदी सिमती  या सभेत ऑनलाईन तांि क ई-िनिवदा थम उघडणते 

येतील.  यानंतर तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या िनिवदाधारकानंी सादर केले  या दनंैिदनी व िदनदिशकेचे नमनेू 
खरेदी/त  सिमतीमाफत िनवड  यात यतेील. सादर करणते आलेला नमनूा actual Specification माण ेprinting 
नसेल तर सदर िनवीदाधारक तािं क िनिवदमे  य ेअपा  ठरिव  यात येईल. 

२. पा  ठरणा-या िनिवदाधारकांचेच कमिशअल बीड उघडणते येईल. 
३.  पा  ठरले  या िनिवदाधारकां  या  या-  या दनंैिदनी/िदनदिशके  या दरांचा तुलना  मक  टया िवचार कर  यात येईल व 
 याम  य े  यनुतम दरधारकांशी चचा व वाटाघाटी कर  यात यतेील व  यानसुार अिंतम िनणय घेतला जाईल. 
H. छपाई कामा  या मह  वा  या सचूना- 
१. कायादशेा माण े छपाई करणचे े काम सु  केलेनतंर थम फु १५ िदवसात तयार क न तो काशन े िवभागाकडून 
तपासनू घऊेन व अिंतम फु मा  य झालेनतंर पढुील छपाई करणचे ेकाम सु  कराव.े फु मा  य क न न घतेललेी छपाई 
ि वकारली जाणार नाही. 
२. कायादशेा माणे छपाईचे काम पणु झा  यािशवाय आपली जमा असलेली सरु ा अनामत र  कम परत केली जाणार नाही. 
३. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाई करणपेवु  ०५ नग डमी (नमनूा) पहाणी / तपासणीकामी इकडील कायालयाकडे 
पाठिवण ेबंधनकारक राहील. कायालयाकडून नमनूा तपासनू मा  य के  यानंतर पढुील छपाई/िनिमती चाल ूकरावी. आपणांस 
मा  य केले  या कागदावरच पिह  या लॉटपासनू शेवट  या लॉटपयत ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाई करावी लागेल. 
इतर कोण  याही कागदावर छपाई क  नय.े मा  य केले  या कागदा  यित र  त छपाई के  यास आपली अनामत र  कम व 
दयेकाची र  कम सं  थान खाते जमा (ज  त) कर  यात येईल. तसेच करारा  या भगंाबाबत उिचत कारवाई कर  यात येईल. 
४. ी साई दनैिंदनी छपाईकामी सं  थानकडून परुिव  यात आलेली सी.डी.ही फ  त सं  थान  या ी साई दनैंिदनी छपाई 
कामी वापरावी. ितचा दु पयोग क न सं  थान  यित र  त इतर कोणास छपाईकामी िद  याचे आढळ  यास कॉपी राईटस् 
अॅ  ट अतंगत तसेच करारा  या भगंाबाबत कारवाई कर  यात येईल. 
 

I. सािह  य पुरवठा करावयाचे िठकाण- 
१. िनिवदते नमूद केले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकांचा परुवठा िशड  येथील सं  थानचे ी साई मिंदराचे जवळील 

काशने िवभागाचे सब  टोअरम  य ेअगर रंग रोडवरील सं  थान  या गोडावनूम  य ेकरावा लागले. संगी काशन ेिवभागाच े
सचूने माण ेसं  थान प रसरातील इतर िठकाणीही परुवठा करावा लागले.  
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J. सरु ा अनामत र  कम व करारनामा- 
१.  यां  या िनिवदा मंजूर होतील  यांना िवहीत मदुतीत ी साई दैनिंदनी व िदनदिशकाचंा परुवठा करावयाची हमी  हणनू 
मंजूर सािह  याच ेपरुवठा आदशेा  या एकूण रकमे  या ३ %  इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू ठेवावी लागले. िनिवदा 
मंजूर झा  याच ेकळिवलेनंतर  वरीत सदर रकमचेा भरणा करावा लागेल. ही सरु ा अनामत र  कम  यवि थत र  या ी साई 
दनंैिदनी व िदनदिशकांचा परुवठा पणू केलेनतंर परत केली जाईल. सरु ा अनामत अगर बयाणा रकमेवर कुठ  याही कारच े
 याज िमळणार नाही.  

२. िनिवदा मंजरू झालेनंतर ३ % सरु ा अनामत र  कम  वरीत डी.डी./ रोखीने / आरटीजीएस ारे सं  थान  या बॅकं खातेवर 
जमा करावी लागेल. तसचे िशड  येथे सम  येऊन .६००/- चे  टॅ  प पेपरवर  वरीत करारनामा नोटरी क न दणेे 
बंधनकारक राहील. करारना  याची नोटरी फ  िनिवदाधारकांस आदा करावी लागले.  
K. ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका पुरवठा कर  याचे वेळाप क- 
१. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकाचंा परुवठा सु  करणपेवू  थम फु (  याम  य ेआपणांस िदले  या Hard and Soft 
Copy छपाईचा नमनूाबरहकूम आह े क  नाही याची) तपासणी क न  यावयाचा आह.े अिंतम फु आपणांस तपासनू 
िदलनेंतर िवनािवलंब िवभागाच े मागणीनुसार छपाई कामाचा परुवठा पणू करावा लागले. सदर मदुतीनतंर परुवठा के  यास 
दडंा  मक कारवाई केली जाईल िकंवा िवलंब झा  यास संगी इतर ेसधारकाकडून छपाई क न घे  यात येईल.  यासाठी 
येणारा जादा खच आप या बीलातून अथवा सरु ा अनामत रकमेतून वसलू कर  यात येईल.    
२. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका परुिवलेचा आदशे िद यानतंर काशन ेिवभागाचे सचूने माण ेपरुवठा करावा लागेल. 

 

३. सं  थानची सदर मागणी ही अदंाजीत अस  यामळेु परुवठा कालावधीत अगर  यानंतरही गरजनेसुार मजंरू केले  या 
प रमाणापे ा २५ % पयत ी साई दैनिंदनी व िदनदिशकाचंी आयटेमवाईज मागणी सं  थानकडून झा  यास ी साई दनैिंदनी 
व िदनदिशकाचंा परुवठा मा  य दरानेच करण ेपरुवठाधारकावर बंधनकारक राहील. 
L. ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका  वीकार कर  याची प  दत- 
१. परुवठा आदेशातील वणना माण े ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकाचंा परुवठा करावा व  या माणचे ी साई दैनंिदनी व 
िदनदिशकाचंे बील सादर करावे. 
२.  या नमु  याचे ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकां  या िनिवदा मंजूर होतील  या सव मा  य झाले  या दजा व नमु  या माण े
परुवा  या लागतील. कमी दजा  या अगर वेगळया कारची ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका  वीकार  या जाणार नाहीत. अशा 

कारची ी साई दनैिंदनी व िदनदिशका परुवठा झा  यास ते वखचान ेता  काळ परत घवेनू जाणे परुवठाधारकांस बंधनकारक 
राहील ते  न ने  यास,  याची नासधसू झा  यास  यास सं  थान जबाबदार राहणार नाही. 
३. परुवठा करीत असलेली ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकांची Quantity जा  त अस  यामळेु, सं  थानकडून Randomly 
Sample पाहन सदरील सािह  य ि वकारले जाते. तथािप ी साई दनैिंदनी व िदनदिशका ि वकालेनतंरही एखादा लॉट अगर 
 यातील काही सािह  य खराब आढळ  यास संपणू लॉट िकंवा परुवठाधारकांशी करारच र  कर  याचे अिधकार सं  थान 

राखनू ठेवत आह.े 
४. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका परुिवतांना पॅक गचे बॉ  स BOQ म  य ेकळिवले माण ेनगाचं ेपॅक ग असावे.  
५. परुवठा आदशेातील परुवठा केलेली ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका कमी ती  या आढळ  यास / मा  य दजाचे 
नस  यास करारा  या अटी/शत चा भंग के  याची दंडा  मक कारवाई कर  याचा िकंवा सपंूण करारच र  कर  याचा ह  क 
सं  थान राखनू ठेवत आह.े  
६. ेसधारकाने  यकेवेळी सािह  याचा परुवठा करतांना Specification म  य े कळिवले माण े कागदा  या GSM 
बाबतचा शासक य / शासनमा  यता ा  त योगशाळेचा पडताळणी अहवाल सादर करण ेबंधनकारक राहील. 
७. परुवठाधारकाला परुवठा आदशे िद यानतंर सं  थान  या त  सिमतीन े िनवडले  या नमु  या माणचे माल परुिवण े
परुवठाधारकावर बंधनकारक राहील. 
८. परुवठाधारकाला परुवठा आदेश िद यानतंर सं  थान  या त  सिमतीन े िनवडले  या नमु  या माणचे माल परुिवण े
परुवठाधारकावर बंधनकारक राहील. 
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M. लॅब तपासणीची कायप  दती- 
१. छपाई कामासाठी िनिवदेत नमदू केलेला GSM चा कागद वापरलेला नस  यास दंडा  मक कारवाई केली जाईल संगी 
करार र  करणचेा अिधकार सं  थान राखनू ठेवत आह.े  
२. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका छपाईकामी िनिवदते नमदू केले माण ेमटे रयल वापरणते यावेत.  
N. बील आदा कर  याची प  दत- 
१. परुिवले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकांचे बील व  याचा दजा व नग सं  या यो  य अस  याची खा ी झा  यावरच 
आदा करणते येईल. सदर परुवठयापोटी आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही.  
२. छपाई कामाचे देयक सादर करतानंा दयेकात कायादशेातील मजकूरा माणचे तपिशल असण ेआव  यक आह.े सिं  त 
 व पात उ  लेख क  नय,े  यामळेु देयक आदा करणसे िवलंब झा  यास  याची जबाबदारी संबंिधत परुवठाधारकावर 

राहील.  
३. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकाचंी तपासणी क न ता  यात घतेले  या सािह  याचे बील सं  थानकडे सादर केलेपासनू ३० 
िदवसाचे आंत सबंंिधत परुवठाधारकाला आदा कर  याचा य  न राहील. 
४. परुवठाधारकाने परुिवललेी ी साई दनैिंदनी व िदनदिशका मा  य दजाचे नस  याचे कारणाव न सं  थानने नाकार  यास 
सं  थानला बाजारभावाने दसुरीकडून सदरील सािह  य खरेदी कराव े लाग  यास  यासाठी जादा आले  या खचाची भरपाई 
सरु ा अनामत रकमतेून अथवा सं  थानकडून दये असले  या इतर माला  या बीलातून वसलू केली जाईल तसेच या कारवाई 
 यित र  त दंडा  मक कारवाई केली जाईल, संगी करार र  करणचेा अिधकार सं  थान राखून ठेवत आह.े  

५. शासन िनयमानसुार स  या लागू असले या व वेळोवेळी लाग ूहोणा-या कर कपाती िबलातून कर  यात यतेील. 
O. आप  ती/नैसिगक आप  ती, नुकसान भरपाई व दडंा  मक कारवाईबाबतची तरतूदः- 
१. परुवठा आदेशातील ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका मदुतीत परुिवल ेनाही तर खालील माण ेदडंा  मक कारवाई करणते 
येईल. सगंी करार र  कर  याचा अिधकार सं  थानने राखनू ठेवत आह.े  

अ) परुवठा न केले  या सािह  याची िकंमत .२.०० 
लाखापे ा कमी अस  यास ..  

मंजूर सािह  यापैक  पुरवठा न केले  या िश  लक 
सािह  या  या छपाई िकंमती  या ती आठवडा ०.५० % 
दराने जा  तीत जा  त १० % पयत.  

ब) परुवठा न केले  या सािह  याची िकंमत .२.०० लाख 
िकंवा  यापे ा जा  त अस  यास..  

मंजूर सािह  यापैक  पुरवठा न केले  या िश  लक 
सािह  या  या छपाई िकंमती  या ती आठवडा ०.५० % 
दराने जा  तीत जा  त ५ % पयत. 

 

२. ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका परुिवणचेा आदेश िदलेनंतर ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकाचंा परुवठा वेळेवर न 
झा  यास, अगर यो  य तीचे नस  यामळेु ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका नाकारले गे  यास सं  थानची अडचण होऊ नय े
 हणनू, सं  थान बाजार भावाने आव  यक िततके िकंवा िदले  या आदशेाइत  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका दसुरीकडून 

खरेदी कर  याची मभुा राहील. अशी खरेदी केलेली ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका साठी जादा लागले  या रकमचेी 
(फरकाची) भरपाई िनिवदाधारकाने सं  थानला क न दयावयाची आह.े सदरची भरपाई सरु ा अनामत र  कमतेून अगर 
पवु  या/नतंर  या आले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकाचे बीलातून वसलू कर  याचा अिधकार सं  थानला राहील. तसेच 
दडंा  मक कारवाई सगंी करार र  कर  याचा सं  थान राखनू ठेवत आह.े   
३. परुवठादाराने मंजूर केलेले दराने व Specification म  य ेनमदू केले माण े ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका यांचा परुवठा 
करण ेबंधनकारक आह.े मंजरू दराम  य ेकोण  याही कारणा  तव दरवाढ माग  याचा अिधकार पुरवठाधारकास असणार नाही 
अथवा अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परुवठाधारकाने ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका यांचा परुवठा करावयाच े
नाकार  यास अथवा परुवठा न के  यास सं  थान बाजारभावान े अथवा फेरिनिवदा मागणी क न ी साई दैनिंदनी व 
िदनदिशका खरेदी करावी लाग  यास जादा येणा-या खचाची नकुसान भरपाई परुवठाधारकाकडून वसलू केली जाईल. तसेच 
दडंा  मक कारवाई संगी करार र  करणचेा अिधकार सं  थान राखून ठेवत आह.े  
४. िनिवदा परुवठा कालावधीम  य ेएखादी आप  ती / नसैिगक आप  तीमळेु (अशी आप  ती क  जी परुवठाधारका  या  िनयं णाबाहरे 
यु  द, अपहरण, घातपात, रोगराई,संप,  फोट,टाळेबंदी,भकंूप वगैरे) परुवठाधारक ी साई दनंैिदनी व िदनदिशका यांचा परुवठा क  
शकला नाही व तसे परुवठाधारकान े  वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत यो  य तो िनणय प रि थतीनु प घे  यात येईल. 
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P. िनिवदा वैधता कालावधी – 
१. सदर ई-िनिवदचेा वैधता कालावधी िनिवदा Online भरले  या अिंतम तारखनेंतर १२० िदवसांचा राहील. 
Q. सव साधारण अटी-शत -  
१. Specification मधील मजकूर पाहन  या माणचे सािह  याच े दर भरावते.  Specification म  य े नमदू केले  या 
मटे रयल / कागदािशवाय इतर दर देव ूनयेत .  याचा िवचार केला जाणार नाही. 
२. िनिवदाधारकान ेTechnical Bid म  य ेिदले  या छपाई मािहतीसदंभात सं  थानच ेअिधकारी सगंी आपले उदयोगा  या 
िठकाणी भेट देऊ शकतील  यावेळी संबंिधतांना सहकाय क न आव  यक ती मािहती देण ेबंधनकारक राहील. 
३. िनिवदते सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा यमे  य े कोण  याही ट   यावर िनिवदतेून माघार घते यास  यांची बयाणा 
र  कम ज  त करणते येईल. 
४. परुवठाधाराचे/सं  थचेे आव  यकता वाट  यास  Vendor Audit केल ेजाईल. 
५. यापुव   या िनिवदाधारकाच ेनांव  या कालावधीसाठी सं  थानन ेकाळया यादीत ( black list)  टाकलेले आह,े अशा 
िनिवदा तेवढया कालावधीसाठी िवचारात घेत  या जाणार नाहीत. तसचे  यांनी परुवठा आदशे िदलेनतंर मागणीनसुार/अटी 
/शत नसुार छपाईचा परुवठा केललेा नाही, अशा परुवठादारां  या िनिवदा कारवाई केलपेासनू ०३ वष िवचारात घते  या 
जाणार नाहीत. याकामी मु  य कायकारी अिधकारी/ मा.तदथ सिमतीचे िनणया माण ेउिचत कायवाही करणते येईल. 
६. सदरील  यवहाराबाबत वाद िनमाण झा  यास तो राहाता/कोपरगांव कोटाचे  यायक ते राहील.     
७. िनिवदाधारकां  या दरांचा तलुना  मक  टया िवचार करणते येईल व याम  य े  यनुतम दरधारकांशी चचा व वाटाघाटीनतंर 
अिंतम िनणय घेतला जाईल. 
८. कोणतीही िनिवदा अशंतः /पणूतः ि वकारण ेिकंवा सव िनिवदा नाकारणचेा ह  क सं  थानन ेराखनू ठेवलेला आह.े 
९. सशत िनिवदा ता  काळ र  करणते यईेल. सदर िनिवदतेील नमदू अटी-शत  व अहता पणू क  न शकले  या 
िनिवदाधारकां  या िनिवदा र  कर  यात यतेील. 
१०. छपाईकामी अ ीम र  कम (अडॅ  हा  स) िदली जाणार नाही. 
११. ेसधारकांना ी साई दनंैिदनी छपाईकामी मजकूराची सी.डी. परुिव  यात यईेल.  यानसुार छपाईच ेकाम व िडझाईिनंगची 
सव काम े  वखचाने करावयाची आहेत. 
१२. सं  थानने िनिवदा काढले  या ी साई दनंैिदनी व िदनदिशकांच े ई-िनिवदे  या Specification माण े मागील वष च े
नमनेू सं  थानन े काशने िवभागाम  ये पहावयास िमळतील.  िनिवदाधारकांस रिववारखरेीज कायालयीन सकाळी १० ते ६ या 
वेळेत नमनूा पाहता येईल. िनिवदाधारकांनी नमनेू पाहन /  यवि थत मािहती घेवनूच दर भरावेत.  
१३. उपरो  त शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी/शत  िवहीत कर  याचा अिधकार सं  थान 
 यव  थापनाने राखनू ठेवलेला आह.े िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा 

िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नाहीत. 
१४. ई-िनिवदा सचूने  या जािहरातीत श  य झा  यास तांि क िनिवदा िद.०४.०१.०२०२१ रोजी येईल अस ेनमदू केले होते 
तथािप आता  या िद.५/०१/२०२१ रोजी उघड  यात येतील.(श  य झा  यास) 
 
 
 
                     (का  हराज बगाटे,भा. .से.)  
         मु  य कायकारी अिधकारी  
        ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
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िनिवदाधारकाबाबतची मािहती 
 

१. फमचे नांव-    ------------------------------------------------------------------- 
 

२. प  यवहारासाठी सपंुण प  ता-   ------------------------------------------------------------------ 
 

३. दरू  वनी मांक-    ------------------------------------------------------------------ 
 
ऑफ स-     ------------------------------------------------------------------ 
 
दकुान-     ------------------------------------------------------------------- 
 
िनवास-     ------------------------------------------------------------------- 
 
मोबाईल नंबर-    ------------------------------------------------------------------- 
 
फॅ  स नंबर-    ------------------------------------------------------------------- 
 
ई-मेल..     ------------------------------------------------------------------- 
 

४. संपकासाठी  य  तीचे नांव-   ------------------------------------------------------------------- 
 
दरू  वनी/मोबाईल मांक-   ------------------------------------------------------------------- 
 

५. मालकाचे/भािगदारांची नांव े  १. ----------------------------------------------------------------- 
 
    २. ----------------------------------------------------------------- 
 

६. बॅकं खाते नांव-   १. ----------------------------------------------------------------- 
 
शाखा-    २. ----------------------------------------------------------------- 
 
खाते नंबर व कार    ३. ----------------------------------------------------------------- 
 
आयएफएससी कोड   ४. ----------------------------------------------------------------- 
 
 
िदनांकः-       /         /२०२१  
िठकाणः-         िनिवदाधारकाची सही व िश  का  



8 
 

 
 

 
  

  
िनिवदाधारकाबाबत तांि क मािहती 

 
१) ेसचा / कंपनीचा चलीत भारतीय काय ानसुार न दणी . 
 
(Registration No.) 
 
२) िकती वषापासनू  यवसायात आहात ? 
 
३) खाजगी मालक  िकंवा कंपनी / भागीदार ? 
     ( कंपनी / भा गीदार अस  यास डीड सोबत जोडाव े)  
 
४) इमारत  वमालक ची अगर भाडो ी. 
 
५) इमारतीचे े फळ 
 
६) उपल  ध ऑफसेट मिशनरीचा तपिशल  
 
अ) दोन रंगात छपाई मशीन सं  या  
 
ब) चार रंगात छपाई मशीन सं  या  
 
७)  वतःची सीटीपी / डीटीपी यं णा आह ेकाय ? 
 
८) वतःची फोटो लॅिमनेशनची यं णा आह ेकाय ? 
 
९)  वतःची यु  ही यं णा आह ेकाय ? 
 
१०)  वतःची पु  तके िशलाई यं णा आह ेकाय ? 
 
११) िकती भाषते छपाई केली जाते. 
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(चेक िल  ट)  मधील कागदप े Technical Bid 

 
  

       १. अ यावत दकुान  /ेस न दणी माणप /दाखला 

 

  

 

२. GST न दणी दाखला/GST Online Registration Acknowledgement 

 

 
३. पॅन काड  

 

     

४. सन-२०१६-१७, २०१७-१८,२०१८-१९, २०१९-२० या ४ वषापैक  ३ वषाचे सरासरी वािषक 

 उलाढालीबाबतचे चाटड अकाऊंट  ट यांच े माणप  

 

 

      ५.  कोण  याही सं  थते काळया यादीत नाव समािव  ट नसलेबाबत  वयं माणप                   

 

 

 

६. कोण  याही सरकारी िनमसरकारी सं  थते मागील ५ वषात हाड बॉ  ड पु  तकाचंी िकमान पय ेदहा  

 लाखाची छपाईकाम ेकेले  या कायादशेा  या ती व परुवठा चलन (Delivary challan)  

सोबत जोडणे अिनवाय आह.े 

 

७. ई-िनिवदतेील BOQ मधील Specification माण ेनमनेू सादर करण ेअिनवाय आह.े 

 

           
 
 

                                                                                                                     िनिवदाधारकाची सही व िश का 
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ित, 

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

ता. राहाता, िज. अहमदनगर  
 
                          िवषयः- सन २०२१ ची दैनंिदनी, िदनदिशका छपाई क न पुरवठा कर  याबाबतची  
       ई-िनिवदा. 
महोदय, 
            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 असून मला/आ  हाला मा  य आहते. 
आपले शत /अट चे पालन करावयाचे मी/ आ  ही मा  य करीत आह/े आहोत. 
           मी/आ  ही आपणास िनिवदते नमदू केले  या ी साई दनंैिदनी व ी साईबाबा िदनदिशकांचा आप  या 
मागणी माणे उपरो  त कालावधीक रता सं  थानचे आव  यकतेनसुार, आव  यक  यावळेी ी साईबाबा सं  थान  
िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे भांडार पोहोच कर  याची हमी देतो. सदर मालाची सं  या अदंाजे अस  यामळेु 
वळे संगी नमदू केले  या ी साई दैनंिदनी व ी साईबाबा िदनदिशका सं  येपे ा २५% पयत जा  त ी साई 
दनंैिदनी व ी साईबाबा िदनदिशकांची जादा सं  थानतफ मागणी झा  यास,  मी/ आ  ही   या मजंरू दरान े
परुिव  याची हमी देत आह/े आहोत 
           या ी साई दनैिंदनी व ी साईबाबा िदनदिशकांची िनिवदा मजंरू होतील,  या मजंरू दराने परुवठा 
कर  याची हमी  हणनू, मजंरू परुवठा आदशे एकुण रकमे  या ३ % इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू िनिवदा 
मजंरू झा  याचे कळिवलेपासनू १५ िदवसाचे आत मी/ आ  ही रोख,  डी.डी. अथवा आरटीजीएस ने भरणा क . 
याक रता बयाणा र  कम सरु ा अनामत खाती वग कर  यास माझी संमती आह.े तसेच .६००/- चे  टॅ  प पेपरवर 
करारनामा नोटरी क न देऊ व  या माणे मजंरू दराने िनिवदा कालावधीत नमु  या माणे ी साई दैनंिदनी व 
िदनदिशकांचा वळेेत सं  थानचे काशने  टोअर तसेच म  यवत  भांडार िवभागात पोहोच करण े आम  यावर 
बंधनकारक राहील. 
                                                                                                                    आपला िव  वास ू 
 
 
                                                                                                                   सही/ स ा व िश  का     
फमचे / मालकाचे भागीदाराचे नावः-  

१)                                                  २)                                               ३) 
  

सोबत- कागदप े.  
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वािषक उलाढालीबाबतचे माणप  
       
                     दाखला दे  यात येतो क , म.े------------------------------------------------------------ यांचे     
            िनिवदसंेबंधीत  यवसायाची सन—२०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, व २०१९-२० या आिथक 
 वषाची उलाढाल खालील माणे आह.े 
 

अ.नं. वष वािषक उलाढाल 
१ सन-२०१६-१७  
२ सन-२०१७-१८  
३ सन-२०१८-१९  
४ सन-२०१९-२०  

३ वषाची सरासरी उलाढाल   
 
 
 
   लेखापरी काची सही/चाटड अकाऊंटंट  
   (नाव/सही िश  का)  
   न दणी मांक . 
 
 
          िदनांकः-       /          /२०२० 
          िठकाणः-  
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
मु.पो.िशड , ता.राहाता, िज.अहमदनगर , िपन .४२३ १०९. 

फोन नं.२५८५००/२५८८००/२५८८०८ , फॅ  स .(०२४२३) २५८८७० 
(Website- www.sai.org.in) E-mail- publication@sai.org.in, publication.sssts@gmail.com  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ई-िनिवदा सचुना   

ी साईबाबा सं थानच े काशने िवभागासाठी सन २०२१ ची ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका याकामी ऑनलाईन िनिवदा 
मु णालयाकडून मागिवणते येत आहते. 

 िनिवदा िकंमत  .११,०००/- ( .अकरा हजार मा )  

 बयाणा र कम . २,००,०००/- ( .दोन लाख मा )  

 मागील ०३ आिथक वषात उलाढाल ित वष िकमान .०५ कोटी असावी व छपाई यवसायाचा िकमान ०५ वषाचा 
अनभुव आव यक. 

१)   ई-िनिवदे  या अटी व शत  शासनाच ेwww.mahatenders.gov.in  या संकेत  थळावर उपल  ध आहते. 
२) िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोड व अपलोड गसाठी िद.२१ / १२ /२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजपेासनु ते 
 िद.०२/०१/२०२१ सायंकाळी १७.०० वाजेपयत उपल  ध राहील. 
३) िनिवदा फ  व बयाणा र कम थेट www.mahatenders.gov.in ऑनलाईन जमा करावी. 
४) िनिवदाकाराने सव कागदप  ेऑनलाईन  कॅन क न सादर करावयाचीआह,े Hard Copy म ये सादर केलेली कागदप  े

िवचारात घतेली जाणार नाहीत. 
५) दनंैिदनी व िदनदिशकाचंे नमनु े िशड  कायालयाकडील काशन े िवभागात कायालयीन वेळेत पहाणसेाठी उपल ध 

आहते. कृपया नमनेु पाहनच ई - िनिवदा भरा यात. 
६) श य झा यास तांि क िनिवदा िद.०५/०१/२०२१ रोजी उघड यात यईेल. 
७) ई-िनिवदसेाठी Pre Bid सभा िद.२४/१२/२०२० रोजी िशड  येथ ेआयोिजत करणते येईल. 

 (कोणतीही िनिवदा अंशतः /पूणपणे ि वकार  याचा अथवा नाकार  याचा ह  क सं  थानन ेराखनू ठेवलेला आह.े) 
 
 
 
                                                                                                                        (का  हराज बगाटे,भा. .स.े) 
                                                                                                                         मु  य कायकारीअिधकारी  
                                                                                                            ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  
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