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                                                                  जा.नं.एसएसएस/वशी- साद/              /२०२० 
िद . 

जािहर िनिवदा नोटीस 
 

 सव िशड  ाम  थ व सं  थान कमचारी यांना कळिवणेत येते क , ी साई सादालयाम  य े
िगरणीतील चाळण/क डा िव कामी कालावधी जानेवारी २०२१ ते िडसबर २०२१ करीता िनिवदा 
मागिवणेत येत आहेत. एका वषाम  य ेअंदाजे २५० ते ३०० ि वंटल पयत चाळण/क डा िव साठी 
उपल  ध होईल. 
  या ाम  थानंा/कमचा-यांना उपरो  त चाळण/क डयाची जनावरानंा खा   हणनू 
आव  यकता असेल अशा िनिवदाधारकांनी िनिवदा सादर करणेकरीता खालील अटी-शत स अधीन 
राहन िनिवदा सादर करावयाचे आह.े 
    

अटी व शत  :- 
१. िनिवदेचा कालावधी जानेवारी २०२१ ते िडसबर २०२१ असा एक वषासाठी राहील. 
२. िनिवदा/दरप कधारकाने दरप कावर आपल ेसंपणु नांव, प  ता व दरू  वनी/मोबाईल . नमुद 

करावा. िनिवदवेर " ी साई सादालय िगरणी चाळण/क डा िनिवदा " असा उ  लेख 
करावा. 

३. दरप कधारकाने चाळण/क डयासाठी ती िकलोचे दर दयावेत. दरप कासंबंधी कोणतीही 
चचा/वाटाघाटी होणार नस  याने अंतीम दर दयावेत. एकदा िदले  या दरात कुठ  याही 

कारचा बदल कर  यात येणार नाही.  याचा दर उ  चतम असेल  यांनाच वषभरात जमा 
होणारा चाळण/क डा/कणी ती िकलो  या दरा माणे दे  यात येईल. 

४. दरप काम  य ेआपला PAN/TIN नंबर नमदु करणे बंधनकारक राहील. 
५. चाळण/क डा दर मिह  याचे १५ व ३० तारखेस िव  करणेत येईल. चाळण/क डा घेऊन 

जाणेची सव  वी जबाबदारी (वाहतकू करणेची) आपणावर राहील.  
६.  या िनिवदाधारकांची िनिवदा मंजूर होईल अशा िनिवदाधारकास चाळण/क डा उचलणेची 

हमी  हणनू .१०,०००/- (अ री पये दहा हजार मा ) अनामत र  कम सं  थानकडे जमा 
करावी लागेल. सदर रकमेवर कुठ  याही कारचे  याज िमळणार नाही. सदरील र  कम 
आदशे कालावधी संपलेनंतर परत करणेत येईल. 

७. िनिवदाधारकाने िवहीत मदुतीत सदरील चाळण/क डा न ने  यास कोणतीही पुवसचुना न देता 
िनिवदा र  करणेत येऊन सं  थानम  य ेजमा असलेली सुर ा अनामत र  कम ज  त करणेत 
येईल.  याबाबत कोणतीही त ार कर  याचा अिधकार िनिवदाधारकास राहणार नाही.  

८. िनिवदाधारकाने चाळण/क डयाची मोहोरबंद िनिवदा िद.२२/१२/२०२०पासनू १० िदवसाच े
आत कायालयीन वेळत सं  थानचे आवक िवभागात जमा करावी.  

९. चाळण/क डा िनिवदा  वीकारणेचा अ थवा नाकार  याचा अिधकार सं  थानने राखनू ठेवला 
आह.े 

१०. चाळण/क डा िव  संदभात काही वाद झा  यास गांव-राहाता येथील  यायक े  या अतंगत 
राहील. 
 

 
                                                                                     (का  हराज बगाटे, भा. .से.) 

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

 
 
 


