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 निनिदा न िं मत रु.२१,०००/-              अिामत रक्  म रु.२,००,०००/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

निनिदाधार ाचे िाि : -  

 

 

परु्ण पत्ता :-  

 

 

 

दरुध्ििी क्रमािं  :- 

 

 

मोबाईल ििंबर :-  

 

 

श्री साईबाबा सिंस् थाि निश् िस् तव् यिस् था, निर्डी  

पोस् ट – निर्डी – ४२३ १०९ 

ताल ुा – राहाता, निल् हा – अहमदिगर  

दरूध् ििी क्रमािं  (02423) 258671, 676 

ई-मेल - 

hospital.purchase@sai.org.in 

 

 

श्री साईबाबा हॉनस्पटल (सपुर स् पेिानलटी)  येथे 

औषध द ुाि चालनिर्ेनिषयी ई-निनिदा 

( ालािधी ५ िषे) 
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01) निनिदाधार ाच ेसिंपरु्ण िाि - 

 

 

 

02) पत्रव्यिहारासाठी सिंपरु्ण पत्ता - 

 

 

 

03) दरुध्ििी क्रमािं   - 

ऑफीस ििंबर -  

मोबाईल ििंबर - 

 

04) सिंप ाणसाठी व्यक्तीच ेिाि - 

दरुध्ििी क्रमािं  - 

 

05) माल ाच े/ भागीदारािंच ेिाि - 01) 

     02) 

 

 

 

निनिदाधार ाची सही ि निक् ा 

 

 

 

 

 

 

निनिदाधार ाबाबत मानहती 
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मखु् य  ायण ारी अनध ारी, श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डी यािंच ेरू्डि  

निनिदाधार ािंस पत्र 

 

 

निषय :- श्री साईबाबा हॉनस्पटल (सपुर स् पिेानलटी), निर्डी येथे औषध द ुाि 

चालनिण्यास घेर्ेबाबत .. 

 

महोदय, 

 श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्थेच ेश्री साईबाबा हॉनस्पटल (सपुर स् पिेानलटी), निर्डी येथे औषध 

द ुाि भारे्ड तत्िािर चालनिर्ेस दरे्े ामी ई-निनिदा मागनिण्यात येत आह.े 

 

01) निनिदसेोबत सादर  राियाची  ागदपत्र ेि इतर अटी / ितीचा तपनिल सोबत नदलेला आह.े 

02) अिामत रक् म ि निनिदा न िं मत www.mahatenders.gov.inया िेबसाईटिर भराियाची आह,े तसचे 

तािंनत्र  निनिदमेध्ये मागर्ी  ेलेली  ागदपत्र ेस् ॅि  रुि ऑिलाईि अपलोर्ड  राियाची आहते. 

03) प्रथम तािंनत्र  निनिदा उघरू्डि त्यातील  ागदपत्र ेमागर्ीप्रमार्े असल्यासच Commercial Bid उघर्डर्ते 

येईल, याची सिाांिी िोंद घ्यािी. 

04) सदर निनिदा नद.10/01/2023 पासिू नद.28/01/2023 पािेतो www.mahatenders.gov.in या सिं ेत 

स्थळािर Downloading ि Uploading साठी उपलब्ध राहील. 

05)  ोर्तीही निनिदा ( मी/िास्त दराची) नस्ि ारर्ेचा अगर सिण निनिदा िा ारर्ेचा अनध ार सिंस्थाि 

प्रिासिाि े राखिु ठेिलेला आह.े तसचे त्याबद्दलची  ारर्े दरे्े सिंस्थाि प्रिासिािर बिंधि ार  राहर्ार 

िाही. 

    ळाि,े श्री साईबाबािंच ेिभुानििाणदासह... 

 

 

 

                 मखु् य  ायण ारी अनध ारी, 

श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डी. 

 

 

 

 

 

http://www.mahatenders.gov.in/
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श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डीला निनिदाधार ािे दयाियाचे पत्र 

 

नद.      /       /२०२३ 

 

प्रनत,  

मा. मखु् य  ायण ारी अनध ारी, 

श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डी. 

 

 

निषय :- श्री साईबाबा हॉनस्पटल (सपुर स् पिेानलटी), निर्डी येथे औषध द ुाि 

चालनिर्े बाबतची ई-निनिदा .. 

 

 

महोदय, 

 खालील सही  रर्ार मी / आम्ही   ळनितो  ी, िरील निषयाबाबत आपर् प्रनसध्द  ेलेली ई-निनिदा 

िाचली. आपल्या निनिदते नदलेल्या सिण अटी ि िती मी/आम्ही िाचल्या असिू मला / आम्हाला मान्य आहते. 

आपले अटी / ितीचे पालि  राियाचे मी / आम्ही मान्य  रीत आह े/ आहोत. 

ई-निनिदेतील नियमाप्रमार् ेअिामत रक् म रु.२,००,०००/- (अक्षरी रु.दोि लाख मात्र) ि निनिदा न िं मत 

रु.२१,०००/- www.mahatenders.gov.in या िबेसाईटिर भरलेली आह.े 

 मी / आम्ही समि ु ि तो  ी,  ोर्तीही निनिदा नस्ि ारर् े न िं िा ती िामिंिरु  रर् े ही सिंस्थाि 

प्रिासिािर बिंधि ार  राहर्ार िाही. 

 

                 आपला / आपली निश्वास,ु 

 

 

सही / सहया 

 

 

निक् ा  

 

 

निनिदाधार ाचे परु्ण िाि ि पत्ता :- 

 

 

दरुध्ििी क्रमािं  :- 

 

http://www.mahatenders.gov.in/
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श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, 

निर्डी - 423 109 

ताल ुा - राहाता, निल्हा – अहमदिगर 

 

  

श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डीचे श्री साईबाबा हॉनस्पटलचइेमारतीमध्ये औषध द ुाि भारे्ड 

तत्िािर चालनिर्सेाठी ई - निनिदा मागनिण्यात येत आहते. या सिंबिंधीच्या सचुिा, अटी ि िती खालीलप्रमार्-े 

01. ई-निनिदा नस्ि ारण्याची अिंनतम तारीख :-  नद.२८/०१/२०२३ अखरे सायिं ाळी ५ िािपेयांत. 

02. ई-निनिदाबाबतची मानहती http://www:mahatenders.gov.inया िबेसाईटिर उपलब् ध राहील. 

03. निनिदाधार ािे बयािा रक् म रु.2,00,000/- (अक्षरी रु. दोि लाख मात्र) ि निनिदा फॉमणची न िं मत रु.21,000/- 

(अक्षरी रु. ए िीस हिार मात्र) रक् म http://www:mahatenders.gov.inया िबेसाईटिर भरर् ेआिश्य  

आह.े  

04. आपर् ई - निनिदमेध्ये दरमहा ि ेभारे्ड दऊे  ेलेले आह ेते अिंनतम (Final) समिले िातील. सदरचे औषध द ुाि 

ह ेसिंस्थाितफे चालनिण्यात येत असलेल्या धमणदाय रुग्र्ाल रीता असल्यािे आपर्ास स्िखिुीिे सटु दयाियाची 

असल्यास तसे निनिदमेध्ये िमदु  राि.े  

05. निनिदाधार ाला पररनिष्ट “अ” मध्ये िमदू  ेलेली  ागदपते्र स्  ॅि  रुि अपलोर्ड  राि े लागतील. सिण 

 ागदपत्रािंची पतूणता होत िसल्यास दराबाबतची ई-निनिदा उघर्डली िार्ार िाही.  

06. निनिदाधार ािंिा िानर्ज् यी  निनिदा उघर्डते िेळी उपनस्थत राहाता येईल. निनिदा उघर्डण्याचा नदिािं  ि िेळ 

निनिदाधार ास दरूध्ििीिर  ळनिण्यात येईल.  

07. ज्या निनिदाधार ाचे िाि सिंस्थािचे  ाळया यादीत टा ण्यात आलेले आह,े त्या निनिदाधार ािंिी नदलेल्या 

निनिदचेा निचार  ेला िार्ार िाही. 

08. मिंिरु झालेल्या निनिदाधार ास  राराचा  ालािधी  िं त्राट नदल्यापासिू न िं िा ज्या नदिसापासिू औषध द ुाि 

प्रत्यक्षात  ायाणनन्ित होईल तेंव्हापासिू  राराची अमिंलबिािर्ी  ेली िाईल. 

09.  ुठलीही व् यक् ती न िं िा फमण निनिदा भरण् यास पात्र राहील. परिंत ुऔषध द ुािात  ाम  रर्ारा प्रत् ये   मणचारी  

र्डी. फामण न िं िा बी.फामण असर् ेअनििायण राहील ि निनिदसेोबत त् याचे Licence दरे् ेगरिचेे राहील.  

10. औषध द ुाि ह े आपर्ास ६० मनहि े  ालािधीसाठी चालियास दयाियाचे असिू ( ायाणदिे नदल्यापासिू) 

त्यासाठी आपर्ास सिंस्थाि रे्ड निहीत िमनु्यात सब रनिष्टार, राहाता यािंचे रे्ड Leave and Licence 

Agreement स्टॅम्प पेपरिर  रुि दयािा लागले. या  राराचा  ालािधी ६० मनहिे धरला िाईल, ि पढुील 

 ालािधीसाठी प्रत् ये  िषाण रीता दरमहाचे भारे्ड 15 टक् े दरिषी िाढनिण्यात येईल. द ुािासाठी सेल्फ ि 

 ाऊिं टर तसेच इतर सिण सानहत्य  िं त्राटदारािे स्ित: ठेिाियाचे आह.े  रारासाठी ि  रार ितुर्ी रर्ासाठी सब 

रनिष्टर, राहाता यािंचे रे्ड लागर्ारे स्टॅम्प आपर्ास नि त घ्याि ेलागतील. 

11. ज्यािंची निनिदा मिंिरु होईल त्यािंचा  रार सिंपषु्टात आलेििंतर पढुील  ालािधीसाठी त्यािंिाच द ुाि चालियास दरे् े

सिंस्थाििर बिंधि ार  राहर्ार िाही.  रार सिंपषु्टात येर्पेिुी िर द ुाि चालनिर्से निनिदाधार ािे असमथणता 

दाखिली तर आपले सिंस्थािखाती िमा असलेली सरुक्षा रक् म िप्त  रण्यात येऊि भनिष्यात आपर्ास निनिदा 

भरण्यास अपात्र ठरनिण्यात येईल. 

निनिदचे् या अटी ि िती 
 

http://www:mahatenders.gov.in
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12. रुग्र्ािंच्या / सिंस्थािच्या दृष्टीिे आपर्ास औषध द ुाि ह े24 तास औषधे निक्रीसाठी उघरे्ड ठेिाि ेलागेल. 

13. औषध द ुािात औषधािंची निक्री  रर्,े िोंदी घरे्,े खरेदी  रर् ेामी आपर्ास िकै्षनर्  पात्रता असलेला 

(फामाणनसस्ट - र्डी.फामण न िं िा बी.फामण)  मणचारी ठेिर् ेआपर्ािर बिंधि ार  राहील. या व्यनतररक्त  मणचाऱ्याि े

औषधािंची निक्री  ेल्याचे सिंस्थाि प्रिासि अगर अन्ि ि औषध प्रिासि यािंचे प्रनतनिधीच्या भटेीच्या िळेी 

निदिणिास आलेिर होर्ाऱ्या  ायणिाहीची सिंपरु्ण िबाबदारी आपर्ािर राहील. 

14. निनिदा धार ास रुग्र्ालयातील र्डॉक्टर, रुग्र्ािंस िी औषधे नप्रस्क्रीपिििर नलहूि दतेील ती औषधे आपर्ास 

द ुािात उपलब्ध ठेिर् ेबिंधि ार  राहील. तसेच श्री साईबाबा हॉनस्पटलमधील रूग् र्ािंिा लागर्ारा औषधािंचा 

साठा  मीत  मी १५ नदिस परेुल इत ा  ायम मेनर्ड ल स् टोअरमध् ये उपलब् ध ठेिण् यात यािा.  

15. निनिदाधार ािे औषधे निक्री ामी अन्ि ि औषधे प्रिासि, महाराष्र िासि यािंिी ज्या  ाही निहीत अटी ि िती 

घालििू नदलेल्या आह े त्या पाळर् े बिंधि ार  राहील ि याबाबत अन्ि ि औषधे प्रिासि, महाराष्र िासि 

ययािंचे र्डील निहीत अटी ि िती / नियम ि पाळण्यास होर्ा-या  ायणिाही निनिदाधार  िबाबदार असेल ि 

अिा  ायणिाहीमळेु द ुाि बिंद झाल्यास निनिदाधार ािंची सरुक्षा अिामत रक् म िप्त  रण्यात येईल.  

16. निनिदाधार ास औषधािंची निक्री  रर् ेामी अन्ि ि औषधे प्रिासि महाराष्र िासि यािंिी नदलेल्या नियमाप्रमार्े 

निक्री  रािी लागेल ि प्रत्ये  निक्रीचे नबल ग्राह ाला दरे् ेबिंधि ार  राहील. यापेक्षा िादा दरािे औषधािंची 

निक्री  ेलेली आढळलेस होर्ाऱ्या  ारिाईस आपर् पात्र राहाल. 

17. सिंस्थािचे िदै्य ीय अनध ारी यािंिी रुग्र्ािंिा िापरण्यासाठी  ाही औषधे उपलब्ध  रुि दरे्बेाबत आपर्ास 

सािंनगतले तर आपर्ास निक्रीसाठी उपलब्ध ठेिाि ेलागले. परिंत ुत्याचा  ाही  ालािधीििंतर िापर झाला िाही ि 

ती मदुतबाह्य झाली तर त्याची  ोर्तीही िबाबदारी सिंबिंधीत िदै्य ीय अनध ारी अथिा सिंस्थाििर राहर्ार िाही. 

18. अन्ि ि औषधे प्रिासि, महाराष्र िासि यािंच्या प्रनतनिधीिे द ुािात येऊि औषधािंची तपासर्ी  ेली तर त्याचे 

होर्ाऱ्या पररर्ामासह निनिदाधार  परु्णपर् ेिबाबदार राहील. 

19. सिंस्थािमाफण त निनिदाधार ास औषध द ुाि चालनिर्सेाठी उपलब्ध ती िागा (हॉल), िीि, पार्ी इत्यादी परुनिले 

िाईल मात्र नििेच्या िापरासाठी लागर्ारा आ ार, द ुाि चालनिर् ेामी अन्ि ि औषधे प्रिासि यािंचे रू्डि 

लागर्ारा परिािा निनिदाधार ास नमळिािा लागेल. 

20. निनिदाधार ािे नियकु्त  ेलेल्या  मणचाऱ्यािंची  ोर्त्याही प्र ारची िबाबदारी (ितेि, भनिष्य नििाणहनिधी, रिा/ 

सटु्टया, राहर्याची, ििेर्ाची सोय इत्यादी) सिंस्थाििर राहर्ार िाही. 

21. ज्या निनिदाधार ाची निनिदा मिंिरु होईल, त्या निनिदाधार ास औषध द ुािात िामािंन त  िं पिीची औषधे 

(Branded Medicine-Tablets, Injections, Powders, Ointments, Liquids, Drops, Nebulisation 

Solutions any sort of medicines) निक्रीसाठी ठेिाि े लागतील तसेच निक्रीसाठी ठेिण्यात आलेल्या 

Branded Medicine  रीता 20%, Life Savings Drugs  रीता 30% तर Surgical Material  रीता 

60% Discount दयािा लागले.  

             तसेच सिंस्थाि रे्ड द ुाि चालनिण्याची हमी म्हर्िू सहा मानस  भार्डया इत ी होर्ारी रक् म ही द ुाि 

सरुु  रण् यापिुी सरुक्षा रक् म म्हर्िू भरािी लागले. यानििाय दरमहा ठरलेले भारे्ड ह े प्रत्ये  मनहन्याच्या 5 

तारखेच्या आत सिंस्थािचे नित् त निभागामाफण त  RTGS / NEFT द्वारे भरर् ेबिंधि ार  राहील. िरील अिामत 

रक् म  रार सिंपल्याििंतर परत दणे्यानिषयी निचार होऊ ि ेल.  
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22. दरमहा 5 तारखपेयांत भारे्ड अदा ि  ेल्यास प्रनतनदि रु.1000/- प्रमार् ेपनहल्या 5 नदिसािंसाठी आ ारर्ी  रण्यात 

येईल. 5 नदिसािंििंतर रु.2000/- प्रनतनदि याप्रमार् ेपढुील 10 नदिसािंसाठी दिंर्ड आ रला िाईल ि त्याििंतरही भारे्ड 

न िं िा दिंर्ड अदा ि  ेल्यास सुरक्षा अिामत रक् मेतिू त्याची िसलूी  ेली िाईल ि  रारिाम्यातील ितीचा भिंग 

 ेल्यामळेु  रार सिंपषु्टात आर्र्बेाबत  ायणिाही  रण्यात येईल.   

23. सिंस्थाि रे्ड ठेिर्ेत आलेल्या सरुक्षा / अिामत र मिेर  ुठल्याही प्र ारचे व्याि नदले िार्ार िाही. औषध द ुाि 

भारे्ड तत्िािर चालनितािंिा िैसनगण  आपत्ती, चोरी न िं िा इतर  ारर्ािंमळेु होर्ा-या हािीसाठी सिंस्थाि प्रिासि 

िबाबदार राहर्ार िाही. 

24.  मणचाऱ्याचे भनिष्य नििाणह निधी सि 1952 च्या  ायद्यािसुार  रािी लागर्ारी सिण पतुणता त्यानिषयी  ागदपते्र 

अद्याित ठेिर् ेयाची सिंपरु्ण िबाबदारी निनिदाधार ािर राहील. 

25. निनिदाधार ािंिे नियकु्त  ेलेल्या  मणचाऱ्याचे नियमािसुार सिंबिंधीत  ॉन्रॅक्टर लेबर (रेग्यलेुिि ऍ़ण्र्ड ऍ़बॅनलिि) 

ऍ़क्ट 1970 िसुार हिरेी रनिष्टर, ितेि पत्र े, आय र  पात इत्यादी अििुिंनग   ागदपते्र निहीत िमनु्यात ठेिर्,े 

तसेच सदरचे  ायद्यािसुार त्याची पतुणता  रर् ेही परु्णपर् ेिबाबदारी निनिदाधार ािर राहील. 

26. निनिदाधार ािे नियकु्त  ेलेले  मणचारी  ामािर असतािंिा त्यािंिी स्िच्छ गर्ििे घालर्,े छायानचत्रासह 

ओळखपत्र लािर् ेआिश्य  राहील.  मणचाऱ्यािंिा गर्िेि, ओळखपत्र परुनिर् ेह े निनिदाधार ाची िबाबदारी 

राहील. 

27. सिंस्थािचे पिुण परिािगी नििाय आपर्ास रुग्र्ालय पररसरात आपली िाहिे, िानहरातीचे फल  इत्यादी लािता 

येर्ार िाही. 

28. सिंस्थािचे रुग्र्ालयासाठी िेळोिेळी लागर्ारे औषधे ज्या होलसेल दरािे आपर् खरेदी  ेलेली आहते त्याच दराि े

िेंव्हा आिश्य  असतील तेंव्हा सिंस्थािला परुिठा  राि ेलागतील. 

29. औषध द ुािात िामािंन त  िं पिीचे औषधे उपलब्ध आहते न िं िा िाही. तसेच  ोर् ोर्ती औषधे ठेिािी ि 

त्याची खरेदी ि निक्री  ाय दरािे होते, यािर नियिंत्रर् ठेिर् ेामी ए  सनमती तयार  रण्यात येऊि त्यामध्ये 

िदै्य ीय सिंचाल , उपिदै्य ीय सिंचाल , नफिीनियि, परचेस, स्टोअर मिॅेिर, नित् त व् यिस् थाप  यािंचा समाििे 

असेल. सदर सनमती  ें व्हाही आपले द ुािात येऊि आपले रे्ड उपलब्ध असलेली औषधे उच्च प्रतीची/ 

िामािंन त  िं पिीची आहते न िं िा  से ? याबाबत तपासर्ी  रुि िर ती त्यािंिा उच्च प्रतीची / िामािंन त  िं पिीची 

आढळली िाही तर ती आपर्ास आपले स्िखचाणिे त्िरीत बदलाि े लागतील तसेच तेथिुपढुे ती स्टोअरमध्य े

ठेिता येर्ार िाही. अन्ि ि औषधे प्रिासि महाराष्र राज्य यािंचे औषधे द ुािासिंबिंधी सिण नियम ि अटी आपर्ास 

बिंधि ार  राहील. सदर सनमतीची ज्या-ज्या िळेेस नमटींग होईल त्यास आपला प्रनतनिधी हिर राहर् ेि त्यात 

 ेलेल्या सचुिािंचे पालि  रर्े आपर्ािंस बिंधि ार  राहील. 

30. िर नियिंत्रर् सनमतीचे अहिालात आढळूि आलेल्या उर्ीिािंची / त्रटृी यािंची पतूणता ि  ेल्यास प्रथम तपासर्ीििंतर 

सनमती / मखु् य  ायण ारी अनध ारी / उपमखु् य ायण ारी अनध ारी / िदै्यन य सिंचाल  ह े ें व्हाही द ुािाची 

तपासर्ी  रु ि तील ि त्यात  रारिाम्याप्रमार् े अटी ि ितीची पतूणता होत िसल्याचे आढळल्यास त्रटृींच े

गािंभीय लक्षात घऊेि रु.10000/- पयांत दिंर्ड  रण्याचे अनध ार मखु् य  ायण ारी अनध ारी यािंिा राहतील. सदर 

दिंर्डाची रक् म आदिे पारीत झालेपासिू 7 नदिसािंत RTGS / NEFT द्वारे भरािी लागले. सचूिा दऊेिही 

 ाम ािात सधुारर्ा ि झाल्यास 10 नदिसािंची पिूण सचूिा दऊेि  रारिामा सिंपषु्टात आर्ण्यात येईल.  

31. आपल् या औषध द ुाि  धीही पिूणसचूिा ि दतेा तपासर्ी  रण् याचे सिंपरू्ण अनध ार मा. िदै्यन य सिंचाल  यािंिा 

राहतील. सदर तपासर्ी दरम् याि  ाही अिानध ृत अढळल् यास त् याची परू्ण िबाबदारी ही निनिदा धार ाची 

राहील. 
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32. निनिदाधार ािंिी ज् या न िं मतीत औषधे प्राप् त झालेली आहते त् याचे Purchase Invoice ची ए  प्रत प्रत् ये  

मनहन् याला िैद्यन य सिंचाल  ि नित् त निभाग यािंच् या  ायाणलयात िमा  रर् ेबिंधि ार  राहील. 

33.  रारातील  ोर्त्याही अटी ि ितीचा अथण लािण्याबाबत निनिध िाद निमाणर् झाल्यास मखु् य  ायण ारी 

अनध ारी यािंचा निर्णय अिंनतम राहील. 

34. निनिदाधार ास प्रत्ये  औषधे ही एम.आर.पी. पेक्षा िास्त न िं मतीिे निक्री  रता येर्ार िाही. सिण प्र ारच े

सिी ल सानहत्य, सलाईि, महागर्डी इिंिके्िि ही त्यािंिी खरेदीच्या न िं मतीिर न ती टक् े िफा ठेऊि निक्री 

 राियाची याबाबत िळेोिळेी सिंस्थािचा निर्णय आपर्ास बिंधि ार  राहील. 

35. सिंस्थािचे  ायम  मणचारी ि त्यािंचेिरील अिलिंनबतािंिा Angioplasty, Angiography, Bypass, 

Orthopedic ि Neuro इत्यादी िस्त्रनक्रया  रण्यासाठी लागर्ारी औषधे / सनिण ल सानहत्य / इम्प्लािंट 

परुिण्याची िबाबदारी सिंस्थाििर राहील. 

36. रुग्र्ालयात होर्ाऱ्या ह्दयिस्त्रनक्रया, ऍ़न्िीओग्राफी इत्यादीसाठी लागर्ारी औषधे स्टेन्ट, व्हाल्ि इत्यादी ही 

सिंस्थाितफे परुिण्यात येतील. 

37.  ोर्तीही निनिदा नस्ि ारर्चेा अथिा िा ारर्चेा अनध ार सिंस्थाि प्रिासिािे राखिु ठेिलेला आह.े त्याबद्दल 

 ारर् ेदरे् ेसिंस्थाििर बिंधि ार  राहर्ार िाही. 

38. उपरोक्त िती-अटी पै ी ए  न िं िा अिे   ोर्त्याही अटी ितीचा भिंग झाल्या निनिदाधार ािे भरलेली सरुक्षा 

अिामत रक् म सिंस्थािखाती िमा होर्से पात्र राहील. सिंस्थािचे झालेली ि ुसािाची ि ुसाि भरपाई 

निनिदाधार ा रू्डि िसलूी  रण्यात येईल. 

39. ज्या निनिदाधार ाची निनिदा मिंिरु झालेली आह,े त्या निनिदाधार ास स्ित: द ुाि चालिाि े लागले, पोट 

भारे्ड रु न िं िा आपले माफण त  िं त्राटदारास चालनिण्यास दतेा येर्ार िाही, असे निदिणिास आल्यास आपला  रार 

सिंपषु्टात आर्ण्यात येईल. आपली सिंस्थािखाती िमा असलेली सरुक्षा रक् म िप्त  रण्यात येईल ि आपले िाि 

 ाळया यादीत घणे्यात येईल. 

40.श्री साईबाबा हॉनस्पटलमधील र्डॉक् टरािंिी रूग् र्ास नलहूि नदलेले नतत ेच औषधे दयािी, अनतररक् त औषधे नदल् याची 

तक्रार न िं िा तिी बाब निदिणिास आल् यास तक्रारीची गिंभीर दखल घणे् यात येईल. सलग तीि तक्रारीििंतर गिंभीर 

स् िरूपाची  ारिाई  रर्ते येईल.  

     41. दर मनहन्याची खरेदी न िं मत, नर्डस् ाऊिं ट, एम.आर.पी. सह परुिर् ेबिंधि ार  रानहल. दर िषी GST ऑर्डीट ररपोटण 

घरे् ेबिंधि ार  रानहल. भारे्डतत्िािर चालनिण्यात येर्ा-या औषध खरेदी निक्रीचे व्यिहार निर्डीतील बॅ ेमध्ये 

स्ितिंत्र अ ाउिंटिर असर् ेबिंधि ार  आह.े 

42. निनिदाधार ास मागील तीि (2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22) अनथण  िषाणतील सरासरी 

उलाढाल CA यािंचे स् िाक्षरीिे आनर्  मीत  मी रु.७  ोटी असर् ेअनििायण राहील. 

43. सिण निनिदा ारािंिी त्यािंच्या भागीदारािंची िाि,े िर निनिष्ट  रारामध्ये असतील तर, उघर्ड  रर् ेआिश्य  आह.े 

अ. सामाई  माल /भागीदार असलेल्या न िं िा ए म ेािंिी आनथण  न िं िा मखु्य आनर् एििंट म्हर्िू न िं िा 

माल  आनर् िो र म्हर्िू न िं िा माल /भागीदार यािंच्यािी ए म ेािंिी ििळचे सिंबिंध असलेल्या 

 िं पन्या िस े ी पती, पत्िी िर्डील/आई आनर् मलुगा/मलुगी आनर् भाऊ/ बनहर्ीि ेए ाच  रारासाठी 

िगेिगेळ्या िािािे स्ितिंत्रपर् ेनिनिदा  ाढू िय.े 

ब. िर असे आढळूि आल े ी  लम 43अ मध्य ेिर्णि  ेलेल्या  िं पन्यािंिी ए ाच  रारासाठी िगेिगेळ्या 

िािािे स्ितिंत्रपर् ेनिनिदा  ाढल्या आहते, तर अिा सिण निनिदा िा ारल्या िातील आनर् अिा प्रत्ये  

फमण/आस्थापिेची निनिदा ठेि िप्त  ेली िाईल. यानििाय अिा  िं पन्या/ आस्थापिा  ाळ्या यादीत 
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टा ण्यासह पढुील दिंर्डात्म   ारिाईसाठी मा.मखु् य ायण ारी अनध ारी यािंचे अनध ारािसुार होर्ा-या 

 ायणिाहीस िबाबदार असतील. 

 . िर अस ेआढळूि आल े ी खिंर्ड 43अ प्रमार् ेििळच्या सिंबिंनधत व्यक्तींिी िगेिेगळ्या िािािे फमण/ 

आस्थापिेसाठी स्ितिंत्र निनिदा/ ोटेिि सादर  ेले आहते परिंत ुअिा आस्थापिे/फम्सणसाठी आनर्/न िं िा 

अिा आस्थापिा/फम्सणमध्ये त्यािंच े पत्त े नभन्ि असले तरी, ए ाच व्यक्ती/व्यक्तींिी सिंयकु्तपर् े न िं िा 

िगेळ्या पद्धतीिे व्यिस्थानपत  ेलेले न िं िा नियिंनत्रत  ेलेले, अस े निनिदा ार सिंबिंनधत फमण/ 

आस्थापिािंनिरुद्धच्या समाि  ारिाईसह खिंर्ड क्रमािं  46ब प्रमार् े ारिाईसाठी िबाबदार असतील. 

र्ड.  ोर्ताही निनिदा ार 43अ ते 43  मध्ये दिणनिल्याप्रमार् े मानहती उघर्ड  रण्यात अयिस्िी ठरतो 

आनर् अिा प्र ारे  लमािंचे उल्लिंघि  रत असल्यास, त् यािंची अिामत रक्  म िप्त  ेली िाईल आनर् 

 रार  ेला गलेा असेल आनर् तो चलिात  ोर्त्याही िळेी रद्द  ेला िाईल. पढु े ते निनिदा ार तसेच 

सिंबिंनधत फमण/ आस्थापिािंनिरुद्ध  ाळ्या यादीत टा ण्यासह दिंर्डात्म   ारिाईला आमिंनत्रत  रेल. 

44. सदरील व्यिहाराबाबत िाद निमाणर् झाल्यास अथिा िो िाद arbitrable ि ेसोर्डिता येत िाही, असे सिण िाद 

राहाता/  ोपरगाि/ अहमदिगर याच  ोटाणचे न्याय क्षेत राहील. 

45. उपरोक्त अटी ि िती पै ी ए  न िं िा अिे   ोर्त्याही अटी - ितीत बदल  रर्,े सुधारर्ा  रर् ेि िादा अटी- 

िती निहीत  रर् ेयाचा अनध ार सिंस्थाि व्यिस्थापिािे राखिु ठेिलेला आह.े 

 

 

 

 

                      मखु् य  ायण ारी अनध ारी, 

  श्री साईबाबा सिंस्थाि निश्वस्तव्यिस्था, निर्डी. 
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पररनिष्ट  - “ अ ” 

 

 

अ) तािंनत्र  निनिदमेध् ये स्  ॅि  रुि अपलोर्ड  राियाची  ागदपते्र 

 

 

01) निनिदाधार ाचे रनिस्रेिि सटीनफ ेट (फामाणनसस्ट)  : 

 

02) पॅि  ार्डण ििंबर      : 

 

03) GST Certificate     : 

 

04) निनिदाधार ािे  मीत  मी १ िषण मरे्डी ल  : 

      चालनिण् याच् या अिुभिाचे  ागदपते्र. 

 

05) निनिदाधार ास मागील तीि (2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22) अनथण  िषाणतील सरासरी 

उलाढाल CA यािंचे स् िाक्षरीिे आनर्  मीत  मी रु.७  ोटी असर् ेअनििायण राहील. (Last Three Years 

2018-19, 2019-20, 2020-21 or 2021-22 Audited Annual turnover of Tenderer, duly signed 

& stamped by CA (Minimum Average Annual Turnover should be Rs.7 Crore)) 

 

 

 

 

निनिदाधार ाची सही ि निक् ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नटप - िरील सिण  ागदपते्र आपर्ास ऑिलाईि स् ॅि  रुि अपलोर्ड  राियाची आह.े 


