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िनिवदा मु  य पये – १५,०००/- 
 

 

 

 

 

 

 

ई- िनिवदा 
 

 

 

 

 
 

िनिवदाधारकाचे नाव  – 

पुण प  ता  -  

दुर  वनी मांक         -  

मण  वनी मांक    -  

 

 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी  
पो  ट – िशरडी -४२३१०९ 

ता.राहाता, िज. अहमदनगर  

दुर  वनी मांक – (०२४२३) २५८८५३, फॅ  स मांक – २५८८७० 

ी साईबाबा सं  थानचे लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडील 
लाडु साद, सुटी बंुदी साद (आव  यकता भास  यास)  व बफ  साद 

उ   या मजुरी दराने बनवुन दणेेिवषयीची ई-िनिवदा 
सन – २०२२-२३ 
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ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था )िशड(  
म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज. अहमदनगर, पीन कोड - ४२३१०९ 
फोन न.ं (०२४२३) २५८५०० / २५८८५३ फॅ  स नं. २५८८७० 
(Website -www.shrisaibabasansthan.org, www.sai.org.in) 

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

ई – िनिवदा  
 

ी साईबाबा सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाक रता िद.०१ एि ल, २०२२ ते िद.३१ माच, २०२३ या 
कालावधीसाठी मोतीचरु लाडु, सुटी बुंदी व बफ  साद उ  ते मजरुी दराने तयार क न पॅक ग क न दणे ेइ. कामांसाठी ऑनलाईन 
ई-िनिवदा मागिव  यात येत आहते. 

 

अ.न.ं कामाचा तपिशल 
िनिवदा कामाचे 

अंदाजे मु  य  
िनिवदा शु  क बयाणा र  कम   

१ 
५० ॅम वजनाचा मोतीचरू लाडू तयार क न ०३ नगाचे व 
०१ नगाचे पाक ट हाताने पॅक ग करणे 

.१.५० कोटी .१५,०००/- .२,००,०००/- 

२ 
५० ॅम वजनाचा मोतीचरू लाडू तयार क न ०३ नगाचे व 
०१ नगाचे पाक ट मिशन  दारे पॅक ग करण े

३ 
सटुी बंुदी तयार क न ५० ॅम वजनाची पाक टे  हाताने 

पॅक ग करणे 

४ 
सटुी बंुदी तयार क न ५० ॅम वजनाची पाक टे 
मिशन  दारे पॅक ग करणे 

५ खोबरा / रवा  बफ  साद तयार क न देणे. 

 
१. यश  वी िनिवदाकाराला  िनिवदा कामा  या मु  या  या ३% इतक  सरु ा अनामत र  कम  हणनु सं  थानकडे जमा करावी 

लागेल. 

२. लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद तयार क न पकॅ ग करण े इ. कामाची ऑनलाईन ई - िनिवदा शासनाच े
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर िद.      /         /२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वा. पासनू 
डाऊनलोड गसाठी उपल  ध राहील.  

३. ऑनलाईन िनिवदा दाखल कर  याची अंितम मदुत िद.          /           /२०२२ सायं.०५.०० वा. पयत राहील.  

४. िनिवदेबाबत  या अटी व शत  www.mahatenders.gov.in  या सकेंत  थळावर उपल  ध आहते.  

५. तांि क िलफाफा ०१ म  य ेसादर करावया  या कागदप ांचा तपशील िनिवदते िदलेला आह.े सदरची सव कागदप  े  कॅन 

क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडावीत. ई-िनिवदा यमे  य े केवळ Online Upload केले  या िनिवदेचा / 

कागदप ांचाच िवचार करणते येईल.  यामळेु सदर िनिवदचेी/कागदप ांची  Hard Copy  सं  थानचे कायालयास जमा क  

नयेत, ती ि वकारली जाणार नाहीत.  

६. िनिवदा शु  क व बयाना र  कम शासनाच ेअिधकृत संकेत  थळ www.mahatenders.gov.in  वर जमा करणते यावी. 
७. तांि क िनिवदा श  य झा  यास िद.        /         /२०२२ रोजी उघड  यात यतेील. 

८. कोणतीही अथवा सव िनिवदा वीकारण ेअथवा नाकारणचेा ह क सं थान शासनाने राखून ठेवलेला आह.े 
 

 

(भा  य ी बानायत, भा. .स.े), 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी 

पो.िशड , ता.राहाता, िज  हा - अहमदनगर, िपन – ४२३ १०९ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

दरु  वनी . (०२४२३) २५८५००, लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग - (०२४२३) २५८८५३ 
फॅ  स मांक +९१-०२४२३-२५८८७०  Website- www.sai.org.in 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
मुंबई कायालय- साईिनकेतन, ८०४ बी, डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर रोड, दादर 

मुंबई -४०० ०१४ दरु  वनी मांक (०२२) २४१६६५५६ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ी साईबाबा सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता िद.०१ एि ल, २०२२ ते िद.३१ माच, २०२३ या 
कालावधीक रता उ   या मजरुी दरान े- 

१) मोतीचरु बुदंी लाडू तयार क न ०३ नगाच ेव ०१ नगाचे पाक ट हातान ेव मिशन  दारे पॅक ग करण,े 

२) सु ी बुंदी तयार क न ५० ॅम वजनाची पाक टे हातान ेव मिशन  दारे पॅक ग करण,े (आव  यकता भास  यास) 

३) खोबरा / रवा बफ  बनवनू देण ेइ. कामािंवषयीची ई-िनिवदा - 
िनिवदा िकंमत पये- १५,०००/- 

बयाणा र  कम पये- २,००,०००/-  

 

िनिवदा मांक- 

 

 

िनिवदाधारकाचे नांव ---------------------------------------------------------------------------------- 

प  ता-  ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

दरु  वनी/मोबाईल नं. 

 

 

(कायालयीन कामाकाजाकरीता) 
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- िनिवदाधारकाबाबत माहीती- 
 

१. फमचे / सं  थचेे नांव  ------------------------------------------------------------------------ 

२. प  यवहारासाठी संपणू प  ता  --------------------------------------------------------------- 

३. दरु  वनी मांक- --------------------------------------------------------------------------- 

कायालय- ---------------------------------------------------------------------------------- 

िनवास- ------------------------------------------------------------------------------------ 

फॅ  स नंबर – ------------------------------------------------------------------------------- 

ई- मले- ------------------------------------------------------------------------------------ 

४. संपकासाठी  य  तीचे नांव ------------------------------------------------------------------- 

दरु  वनी मांक ----------------------------------------------------------------------------- 

५. मालकाच े/ भागीदारांची नांव े १ -------------------------------------------------------- 

२ -------------------------------------------------------- 

६. RTGS Details  –  

१. बॅक खाते नंबर 

 

२. बॅकेचे नाव -         ------------------------------------------------------------------ 

३. शाखा –               ------------------------------------------------------------------ 

४. IFSC Code -       ५.  MICR Code -  

 

 

िनिवदाधारकाची सही व िश  का 
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- िनिवदाधारकांसाठी सूचना- 
िदनांक-         /         /२०२२ 

 
 िवषय-   ी साईबाबा सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता िद.०१ एि ल, २०२२ ते िद.३१  
                          माच, २०२३ या कालावधीकरीता उ   या मजुरी प  दतीने  मोतीचुर बंुदीचे लाडू, सु ी बंुदी     

(आव  यकता भास  यास ) व बफ  साद तयार क न देणेिवषयीची ई-िनिवदा... 
 

 वरील िवषयाचे संदभातील ई - िनिवदा प  दतीने िनिवदा मागिवणेत यते आहते. सदर ऑनलाईन िनिवदा भरतांना कृपया 

खालील बाबी िवचारात  या  यात.  

१. िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप े व अट -शत चा तपिशल सोबत िदलेला आह,े  यानसुार िनिवदा भरावयाची 

आह.े  

२. िनिवदाधारकास िनिवदा शु  क र  कम पये १५,०००/- तसेच बयाणा र  कम .२,००,०००/- शासनाच े

www.mahatenders.gov.in  या अिधकृत सकेंत  थळावर जमा क न  याची पोहोच पावती िनिवदेसोबत जोडावी. 

३. यश  वी िनिव दाकाराला कामा  या एकुण मु या  या ३% इतक  सरु ा अनामत र  कम ठेवावी लागेल. सदर रकमेस 

कोणतेही  याज िमळणार नाही / मागता येणार नाही.  

४. पणु माहीती भरललेी िनिवदा िवहीत मदुतीत सादर करावयाची जबाबदारी िनिवदाधारकांवर राहील, मदुतीत न 

आले  या तसेच अपणु िनिवदा िवचारात घेत  या जाणार नाहीत. 

५. िनिवदा ि वकारण ेअथवा नाकारणचेा अिधकार सं  थान शासनाने राखनू ठेवला आह.े  याब लची कारण ेदेण ेसं  थान 

शासनावर बंधनकारक राहणार नाही. 

६. िनिवदा िद.    /     /२०२२ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू िद.   /    /२०२२ सायं.५.०० वाजेपयत 

www.mahatenders.gov.in  या सकेंत  थळावर अपलोड व डाऊनल डीगसाठी उपल  ध राहील.  

७. ई-िनिवदा यमे  य ेकेवळ Online सादर केले  या कागदप ाचंाच िवचार करणते येईल,  यामळेु सदर कागदप ाचंी 

Hard Copies सं  थानचे कायालयास जमा क  नयते, ती ि वकारली जाणार नाहीत.  

८. िनिवदाधारकांनी Online BOQ म  य ेदर भरतांना GST वगळुन भर  यात यावेत.  
 
 

 
    
 

(भा  य ी बानायत, भा. .स.े), 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िनिव दाधारकाने ावयाचे प . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िदनांक -           /          /२०२२ 

ित, 
मा. मु  यकायकारी अिधकारी महोदया, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशरडी  
ता.राहाता, िज.अहमदनगर  
 

िवषय-   ी साईबाबा सं  थानचे लाडू व बफ  साद िनिमती िवभागाकरीता िद.०१ एि ल, २०२२ ते िद.३१  
              माच, २०२३ या कालावधीकरीता उ   या मजुरी दराने मोतीचुर बुंदीचे लाडू, सु ी बंुदी     

(आव  यकता भास  यास ) व बफ  साद तयार क न देणेिवषयीची ई-िनिवदा... 
 

मा.महोदया, 

 मी / आ  ही खालील सही करणार कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस  द केलेली िनिवदतेील सव अटी - 

शत  मी / आ  ही वाच  या असनू, सव अटी-शत  मला / आ  हांला मा  य आहते. आपले अटी/शत चे पालन करावयाचे मी / 

आ  ही मा  य करीत आह े/ आहोत. 

 मी / आ  ही आपणांस िनिवदमे  य ेनमुद केले माण ेमोतीचरु बुंदी लाडु, सु ी बुंदी व बफ  साद सं  थानकडुन वेळोवेळी 

बदल करणते येणा-या रेसीपीजनसुार उपरो  त कालावधीत सं  थानच ेआव  य  तेनसुार, आव  यक  यावळेी ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड  यांना बनवनू व पॅिकंग क न दे  याची हमी दतेो. 
 िनयमा माण े ई - िनिवदेची बयाणा र  कम .२,००,०००/- (अ री पय े दोन लाख मा ) व िनिवदा शु  क 

.१५,०००/- (अ री - पंधरा हजार मा ) िनिवदा शु  क व बयाना र  कम शासनाच े www.mahatenders.gov.in  या 

अिधकृत सकेंत  थळावर जमा केली अस  याची पावती  कॅन क न िनिवदसेोबत जोडलेली आह.े  

 मी / आ  ही आमची िनिवदा मंजरू झा  यास यो  य  या र  कमे  या  टॅ  प पपेरवर करारनामा ०१ मिह  यांचे आत क न 

दऊे, तसेच िनिवदा कामा  या एकुण मु  या  या ३% पणुािकंत, िवना  याजी सरु ा अनामत रकमचेा भरणा पंधरा िदवसांचे आत 

सं  थानचे खातेवर जमा करणते येईल. तसचे मंजूर दराने िवषयांक त काम िद.         /          /२०२२ ते  िद.       /       /२०२२ 

अखरे पयत माझेवर / आम  यावर  बंधनकारक राहील.  

 
     आपला / आपली िव  वास,ू 

 
 
 
फमचे मालकाच े/ भागीदाराचंे नांव               सही व िश  का  
 
 
(१) 
 
 
(२) 
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Technical Bid मधील कागदप े 
 

 
१) अ  न औषध शासन यांचेकडील अ ायवत 

केटर ग परवाना. 

 

२) वैध लेबर लायस  स माणीत त 

 

३) सनदी लेखापाल यांचे सन २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ 
या मागील तीन वषाचे  प रिश  ट "ड" माण ेउलाढाल माणप  
( Turnover Certificate) 
 
 
 

४) पॅन काडची माणीत त  

 

५) कमचारी भिव  य िनवाह िनधी (PF) कोड नंबर  
माणप ाची माणीत त  

 

 

६) जी.एस.टी. (GST) माणप ाची माणीत त 

 

७) कोण  याही सं  थान / शासक य / िनमशासक य / खाजगी सं  था यांनी  
काळया यादीम  य ेसमािव  ट केल ेनस  याचे लेखी ित ाप .   

 
 

८) मागील ०३ वषाचे आयकर भर  यासंबंधीचे कागदप  े 
(Income Tax Returns)      
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   

लाडु व बफ   साद िनिमती िवभाग 
िशड , तालुका - राहाता, िज  हा– अहमदनगर, िपन - ४२३१०९ 

 
 

 तावना – 
 “ ” चे दशन घेत  यानतंर दशनासाठी येणा-या साईभ  तांना साईबाबाचंा साद घरी घऊेन जाता यावा, यासा  वीक 
उ शेाने व मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय, अिधिनयम व आयएसओ चे िनयमावलीस अिधन राहन सं  थानचे लाडु साद 
िनिमती िवभागामाफत लाडु साद तयार क न  याचे लाडू साद िवतरण काऊंटसवर  लाडू पाक टाचंी िव  केली होती तसचे 
सटुी बुंदी साद तयार क न मिंदर दशनरांगेत भ  तांना मोफत बुंदी पाक टे वाटप कर  यासाठी  याचे ५० ॅम वजनाचे पाक टे 
पॅक ग कर  यात येत होते.  
  तथािप, लॉकडाऊननतंर सं  थान  यव  थापनाकडुन लाडु सादाच े दजा व गुणव  तेत सधुारणा करणेसाठी लाडुच े
िनिमती यमे  य ेबदल कर  यात आलेला आह.े नवीन यनेे (प  दतीन)े लाडु तयार क न  याची शासक य मा  यतेन ेलाडु 
व बफ  साद िनिमती िवभागामाफत ५० ॅम वजनाचे सटुी बुदंी सादाऐवजी  याच वजनाचे ०१ नग लाडुचे पाक ट साद  हणनु 
दशन रांगेत साईभ  तांना मोफत वाटप करणते यावे असे ठरल े आह.े  यानसुार िद.०६/०३/२०२१ रोजीपासनु कायवाही सु  
करणते आली आह.े  

 याच माण े साई सादालयाम  य े भ  तांना भोजनात िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारी बफ  सादालयाचे दनंैिदन 
मागणीनसुार तयार क न दे  यात यते आह.े सदरच ेबुंदी लाडू, सटुी बुदंी व बफ  साद तयार कर  याचे काम लाडू व बफ  साद 
िनिमती िवभागामाफत कर  यात यते आह.े 

कामाचे  व प – ी साईबाबा सं  थानचे लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडील उ   या मजरुी दरान े करावया  या 
कामाचंे  व प खालील माण ेराहील -   

 

अ) मोतीचुर बुंदी लाडु तयार क न०३ नगाचे व ०१ नगाचे पाक ट हाताने िकंवा मिशन  दारे ( ती नग ५० ॅम) पकॅ ग 
करणे.  
१) मोतीचरु बुंदी लाडू तयार करणकेामी आव यक क चा माल (उदा. बेसनपीठ, साखर, गाईचे शु  द तपू (गावरान), काज,ू 

िहरवी िवलायची, मगज बी, इधंन व पाणी इ.) लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन परुिव यात येईल. मा  सदर 
क या मालाची वाहतूक सं थानच ेवाहनान ेमु  य भांडार / उपभाडंारमधनू कं ाटदार यांना यांच े वत:चे कामगारांकडुन 
क न  यावी लागले. 

२) कं ाटदारास दे  यात येणारे मालापकै  हरबरा दाळ बेसन आटा तयार झालेनंतर चाळण काढण ेव हरबरा दाळ सकुिवण ेइ. 
कामांसाठी सं  थान कमचारी सांगतील  या माण ेआव  य  तेनसुार  ी / पु ष कमचारी परुिवणते यावेत.  

३) बेसन िपठ लावतांना  व  छ पाणी वापर  याची जबाबदारी कं ाटदारावर राहील,  यासाठी नळी / बादलीचा वापर करण े
कं ाटदाराचे कमचा-यांवर बंधनकारक राहील.  

४) सं  थानकडुन वेळोवेळी होणा-या रेसीपीज  या बदलानसुार आपणास लाडु तयार क न व पकॅ ग क न ावे लागतील. 
 यासाठी वेगळा दर मागता येणार नाही / िदला जाणार नाही.  

५) मोतीचरु बुदंी लाडु तयार करणकेामी वापर  यात येणारा साखरेचा पाक तयार करणसेाठी व चाचणी घेणसेाठी कुशल व 
अनभुवी आचा-याची नमेणकु कं ाटदारांस करावी लागेल. हवामाना  या बदलानसुार चाचणीत बदल करण े आव  यक 
राहील.  

६) साईभ  ताचंे गद चे माणात लाडू साद १५० मॅ वजनाच ेपािकटे दररोज सरासरी ५० ते ६० हजार पािकटे तयार क न 
दयावे लागतील व गद चे काळात दनंैिदन ८० ते ९० हजारापयत  लाडू साद पािकटे बनवनू दयावे लागतील.  

७) भिव  यात लाडु सादाची पॅक ग आकषक होणसेाठी ०५ नगाचे बॉ  स पॅकं ग करण े सं  थानचे िवचाराधीन आह,े  यानसुार 
आपणास सं  थानचे मागणी माण ेपॅक ग क न ावी लागले.  यासाठी वेगळा दर मागता येणार नाही / िदला जाणार नाही. 
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८) सं  थान शासनाने सटुी बुंदीऐवजी (५० ॅम वजनाचे )  याच वजनाच े ०१ नग लाडुचे पाक ट साद  हणनु दशन रांगेत 
साईभ  तानंा मोफत वाटपासाठी दररोज सरासरी ४० ते ५० हजार लाडु साद पािकटे तयार कराव े लागतील व गद च े
काळात समुारे ८० ते ९० हजारापयत लाडु साद पाक टे तयार क न ावे लागतील. 

९) गद चे काळात लाडु तयार करणकेामी अित र  त कमचा-यांची नमेणकु क न मागणी माण ेआव  यक मालाची पतुता क न 
ावी लागले.  

१०) कमचा-यां  या वैयि क  व  छतेकडे (जसे – केस कापण,े दाढी, नख,े शारी रक इजा / दखुापत,  वचेच े आजार,  व  छ 
गणवेश इ.) ल  ठेव  याची जबाबदारी कं ाटदाराची राहील.  यासाठी  वतं  रिज  टरम  य ेदनैिंदन न द ठेवण ेबंधनकारक 
राहील. 

११) लाडु तयार कर  या  या क ात कमचा-यांना वापरावयाचे च  पल / गमबुट, अॅ ॉन, टोपी, मा  क हातमोजे इ. कं ाटदारांस        
 व-खचान ेपरुवावे लागतील.  

१२) लाडु पॅक ग करणसेाठी ५० ॅम वजनाच े०३ लाडुचे पाक ट व ५० ॅम वजनाच े०१ लाडुच ेपाक ट या माण ेपॅक ग क न 
ावी लागले. पॅक गसाठी वापर  यात  येणारी उपकरण े(उदा.िहट ग प या) कं ाटदारांना  वत: आणा  या लागतील. 

१३) िकचनमधील सव साफसफाई व  व  छतेची सव  वी जबाबदारी ठेकेदाराकडील कमचा-यांची राहील याबाबत कोणतीही 
त ार ऐकुन घेतली जाणार नाही. िकचनम  य ेअ  व  छता आढळ  यास कं ाटदारावर यो  य तो दडं आकार  यात येईल.  

१४) मिशन  दारे लाडु तयार करणसेाठी लागणारा क  चा माल मिशनम  य े टाकणसेाठी  वतं  कमचा-यांची नेमणकु करावी 
लागेल. तसेच मिशन  दारे तयार लाडु संपणु सकुवनु पॅक ग करणचेी जबाबदारी कं ाटदाराची राहील.  

१५) उपरो  त कामासाठी लावले  या कमचा-यांना एक वेळ भोजन व एक वेळ चहा सं  थानतफ िवनामु  य िदला जाईल. मा  
िनवास  यव  था कं ाटदारान े  वखचाने करावयाची आह.े  याबद  यात चे उ  सव कालावधीत तयार करणते येणारे 
िम  ठा  न कं ाटदारांस बनवनु ावयाचे आह.े सदर कामाचा कोणताही मोबदला/मानधन िदल ेजाणार नाही.  
 

ब) सटुी बंुदी साद तयार क न ५० ॅमचे पाक ट हाताने िकंवा मिशन  दारे पकॅ ग करणे. (आव  यकता भास  यास) 
१) बुंदी साद तयार करणकेामी आव यक क चा माल (उदा. बेसनपीठ, साखर, गाईचे शु  द तपू (गावरान), काज,ू िहरवी 

िवलायची, िखसिमस, इधंन व पाणी इ.) लाडु व बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन परुिव यात येईल. क या मालाची 
वाहतूक सं थानच ेवाहनान ेमु  य भांडार/उपभांडारमधनू कं ाटदार यांना यांच े वत:चे कामगारांकडुन क न  यावी लागले. 

२) कं ाटदारास दे  यात येणारे मालापैक  हरबरा दाळ बेसन आटा तयार झालेनतंर चाळण काढणकेामी व हरबरा दाळ 
सकुिवणकेामी सं  थान कमचारी सांगतील  या माण ेआव  य  तेनसुार  ी / पु ष कमचारी परुिवणते यावते.  

३) चाळलेले बेसन िपठात  व  छ पाणी वापर  याची जबाबदारी कं ाटदाराची राहील,  यासाठी नळी / बादलीचा वापर करावा.  
४) सटुी बुंदी साद तयार करणकेामी वापर  यात यणेारा साखरेचा पाक तयार करणसेाठी व  याची चाचणी घणेकेामी कुशल व 

अनभुवी आचा-याची नमेणकु कं ाटदारांस करावी लागेल, हवामाना  या बदलानसुार वेळोवेळी चाचणीम  य ेबदल करण े
संबंधीत आचा-यावर आव  यक/बंधनकारक राहील.  

५) साईभ  ताचंे गद चे माणात सटुी बुंदी तयार क न ५० ॅम वजनाची पािकटे तयार क न दयावी लागतील. दररोज सरासरी 
४० ते ५० हजार बुंदी साद पािकटे तयार करावे लागतील. गद चे काळात समुारे ८० ते ९० हजारापयत बुंदी साद पाक टे 
तयार क न ावे लागतील. 

६) गद चे काळात सटुी बुंदी साद तयार करणकेामी अित र  त कमचा-यांची नमेणकु क न मागणी माण ेआव  यक मालाची 
पतुता क न ावी लागेल.  

७) कमचा-यां  या वैयि क  व  छतकडे (जसे – केस कापण,े दाढी, नख,े शारी रक इजा/दखुापत,  वचेच े आजार,  व  छ 
गणवेश इ.) ल  ठेव  याची जबाबदारी कं ाटदाराची राहील.  यासाठी  वतं  रिज  टरम  य े  याची दनंैिदन न द ठेवण े
बंधनकारक राहील. 

८) सटुी बुंदी तयार कर  या  या क ात कमचा-यांना वापरावयाच ेच  पल/बुट, अॅ ॉन, टोपी, मा  क हातमोजे इ. कं ाटदारांस        
 व-खचान ेपरुवावे लागतील.  

९) सटुी बुंदी पॅक ग करणसेाठी ५० मॅ वजनाचे १ पािकट या माण ेपॅक ग क न ावी लागले. पॅक गसाठी वापर  यात  येणारी 
उपकरण े(उदा.िहट ग प या) कं ाटदारांना  वत: आणा  या लागतील. 
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१०) बुंदी िकचनमधील सव साफसफाई व  व  छतेची सव  वी जबाबदारी ठेकेदाराची राहील याबाबत कोणतीही त ार ऐकुन 
घेतली जाणार नाही. बुदंी िकचनम  य ेअ  व  छता आढळ  यास कं ाटदारावर यो  य तो दडं आकार  यात येईल.  

११) मिशन  दारे बुंदी साद पॅक ग करणसेाठी लागणारा क  चा माल मिशनम  य ेटाकणसेाठी व तयार पाक टे े टसम  य ेमोजनु 
भरणसेाठीकं ाटदारास अित र  त कमचा-यांची नेमणकु करावी लागेल. तसेच सटुी बुंदी संपणु सकु  यानंतरच पॅक ग करावी 
लागेल याची सव  वी जबाबदारी कं ाटदाराची/  यांचे कमचा-यांची राहील.  
 

क) बफ  साद तयार करणे – ी साई सादालयाम  य े साद भोजनात िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारी रवा / खोबरा बफ  
सादालय िवभागाचे मागणीनसुार व आव  यकते माण े तयार क न ावी लागले.   यासाठी  वतं  आचारी / कमचा-यांची 

नेमणकु करावी लागेल. बफ  साद तयार करणकेामी आव यक क चा माल (उदा. बेसनपीठ, साखर, तूप, रवा / खोबरा िकस, 
इधंन व पाणी इ.) साई सादालयाकडुन परुिव यात येईल.  यासाठी लागणा-या क या मालाची वाहतूक सं थानच े वाहनान े
मु  य भांडार / उपभांडारमधनू कं ाटदार यांना यांच े वत:चे कामगारांकडुन क न  यावी लागले. 
ड)  सं  थान साजरे करीत असले  या सव उ  सवातील ( ीरामनवमी, गु पौिणमा, दसरा, िदपावली, नाताळ तसेच नववष ) साई   
     सादालयातील भोजनाचे िम  टा  नाच ेपदाथ व िचवडा, बुंदी इ. कं ाटदारास  यांचे कमचा-यांकडुन िवनामु  य बनवनु दयावे   
     लागतील.  यासाठी आव  यक असणारे सािह  य ी साई सादालयाकडुन परुिवले जाईल.  
 कामाची  या  ती – 

साईभ  ताचंे गद चे माणात मोतीचरु लाडू साद १५० ॅम वजनाच े०३ नग लाडुचे एक पािकट येणे माण ेदररोज सरासरी 
५० ते ६० हजार पाक टे  व गद चे काळात दनंैिदन ८० ते ९० हजारापयत  लाडू साद पािकटे बनवनू ावयाचआेहते.  

तसेच सटुी बुदंीऐवजी (५० ॅम वजनाच े )  याच वजनाचे ०१ नग लाडुचे पाक ट साद  हणनु दशन रागंेत साईभ  तानंा 
मोफत वाटपासाठी दररोज सरासरी ४० ते ५० हजार लाडु साद पािकटे तयार करावे लागतील 

अचानक साईभ  तांचे गद चे माणात वाढ झा  यास गद चे माणानसुार आव  यकता भास  यास सटुी बुंदी बनवनू  याच े
५० ॅम वजनाचे पािकटे पॅक ग क न दयावी लागतील. सदरचे काळात दररोज सरासरी ८० ते ९० हजार बुंदी साद पािकटे तयार 
क न ावयाच ेआहते.  

 याच माण ेसाईभ  तानंा भोजनात िम  ठा  न  हणनु दे  यात येणारा बफ  साद सादालयाचे मागणी व आव  यकता वाटेल 
त  हा तयार क न ावा लागले.  

कं ाटदाराने उपरो  त नमदु कामाचे दर  वतं र  या भरावयाचे असनु, िनिवदाधारकाने  य  कामाचे िठकाणी कामाची 
पाहणी क न दर भरावयाचे आहते.  

 िनिवदा िवचारात घतेांना उपरो  त नमदु सव कामासाठी  वतं पण ेदर ा  त झालेनतंर िन  नतम दरधारकांस कायादशे िदला 
जाईल.  

 

 िनिवदे  या अटी व शत  - 
१. सदर िनिवदचेा वैध कालावधी ऑनलाईन िनिवदे  या अतंीम िदनांकापासनु १२० िदवसांचा राहील.  

२. मोतीचरु बुदंी लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद तयार क न हातान,े मिशनने व बॉ  स पॅिकंग करणबेाबतचा कामाचा कालावधी 

कायादशे िमळालपेासनु ०१ वषासाठी राहील.  

३. मोतीचरु बुंदी लाडू, सु ी बुंदी व बफ  साद तयार क न पॅिकंग करणबेाबतचा संपणु तपिशल उपरो  त  तावनेत िदललेा 
आह.े  याबाबत दर देतांना GST वगळुन दर नमदु क न िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची आह.े   

४. िनिवदेसोबत िनयमा माण ेबयाणा र  कम . २,००,०००/- (अ री पये दोन लाख मा ) व िनिवदा शु  क .१५,०००/-

(अ री पये पंधरा हजार मा ) शासनाचे अिधकृत संकेत  थळ www.mahatenders.gov.in वर जमा क न  याची 

पावती जोडावी. 

५. अ  न औषध शासनाचा चाल ूवषाचा केट रंग परवाना, वैध लेबर लायसे  स, ा.फंड कोड नंबर, पॅन काडची छायािंकत त, 

जी.एस.टी.नंबर व आयकर भर  याची  कागदप  े इ. सव  कॅन क न ऑनलाईन िनिवदसेोबत जोडावीत. पुव चे िनिवदेसोबत 

िदलेली कागदप े व बयाणा र  कम िवचारात घतेली जाणार नाही अथवा ाहय धरली जाणार नाहीत. िनिवदा सादर 

के  यानंतर िनिवदा ि ये  या कोण  याही ट   यावर िनिवदतेनु माघार घते  यास संपणु बयाणा र  कम ज  त कर  यात येईल.  
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६. यश  वी िनिव दाधारकाला कामा  या मु  या  या ३% र  कम सरु ा अनामत र  कम  हणनु सं  थानकडे ठेवावी लागेल.  
७. िनिवदेसोबत  कॅन क न जोडलेली वैध कागदप  े िवचारात घेतली जातील, वैधता सपंले  या व िनिवदेसाठी सं  थानच े

आवक िवभागात आले  या िलफा यांचा िवचार केला जाणार नाही. 

८. लाडू, सु ी बुंदी व बफ  तयार व पॅिकंग करणचेे दर दतेांना ते GST सोडुन दयावेत. िदले  या दरांवर सरकारमा  य GST 
लावला जाईल. िनिवदसेोबत जोडले  या प रिश  ट "ब" व प रिश  ट "क" म  य े िदले  या नमु  यात दर नमदु करावेत. दर 

अंक  व अ री  प  ट नमदु करण ेआव  यक आह,े दर नमदु करतांना खाडाखोड क  नये. अंक  व अ री दरांम  य ेतफावत 

अस  यास कमी असललेा दर गहृीत धर  यात येईल.   

९. सदर उ   या मजुरी कामा  या बीलांवरील सरकारमा  य GST सं  थान शासनाकडुन ठेकेदारांस आदा केला जाईल. सदर 

GST ठेकेदाराने सरकारला भ न  याची पावती पढुील मिह  यांचे िबलासोबत सादर करण ेबंधनकारक रािहल.   

१०. सं  थान शासनाकडुन लाडु सादाच ेदजा व गणुव  तेत सधुारणा करणसेाठी वेळोवेळी  बदल करणते यणेा-या रेसीपीजनसुार 

व मागणीनसुार लाडुचे पाक टे पॅक ग क न ावे लागले,  यासाठी कुठलीही दरवाढ िदली जाणार नाही.  

११. कोणतीही िनिवदा मंजरू अथवा नामंजूर कर  याचा / नाकर  याचा ह  क ी साईबाबा सं  थान शासनान े राखनू ठेवलेला 

आह.े  याबाबतची कारण ेदेण ेसं  थानवर बंधनकारक असणार नाही.  

१२. िनिवदा शु  कासाठी भरलेली र  कम .१५,०००/- परत केली जाणार नाही,  या माण े  यां  या िनिवदा मंजूर होतील,  यांना 
कामाची हमी  हणनू िनिवदसेोबत जमा केलेली बयाणा र  कम सरु ा अनामत खाती वग कर  यात येईल.  सरु ा अनामत 
र  कम ही कं ाट कालावधी पणु के  यानंतर परत केली जाईल.  

१३. मंजूर झाले  या दराने लाडू, सु ी बुदंी व बफ  तयार क न पॅिकंग करण ेव परुवठा करण ेिनिवदाधारकांवर बंधनकारक राहील. 

मंजूर दराम  य े कोण  याही कारणा  तव दरवाढ िदली जाणार नाही / मागता येणार नाही. िनिवदाधारकाने काम करावयाच े

नाकार  यास  याची सपंणु सरु ा अनामत र  कम सं  थान खाती जमा करणते यईेल. तसचे सदर ठेकेदारास काळया यादीत 

टाक  याची कायवाही कर  यात येईल . 

१४. िबल सादर करतांना िबलात आदशेातील वणना माणचे सपंणू तपिशल असण ेआव  यक आह.े संि  त  व पात उ  लेख 

क  नये. 

१५. कामगाराचंे पमेट मिह  याचे १० तारखचेे आत बॅक अकाऊंट प  दतीन े  यके कामगारां  या खा  यावर जमा करण ेबंधनकारक 

आह,े  यासाठी सं  थानकडुन बीलाची र  कम अदा केली जा  याची वाट पाह नय.े  याकामी GST व ा.फंडाची र  कम 

दरमहा ५ तारखे  या आत शासनाकडे जमा क न सदरच े बील/कागदप े लाडू व बफ  साद िवभागाकडे सादर कराव े

लागतील.  
१६.  कामगारांचे पगार िकमान वेतन काय ानुसार कमचा-यां  या बॅक खा  यात वग करणे व भिव  य िनवाह िनधीची 

र  कम (PF) कामगारांचे खा  यावर भरणे कं ाटदारावर बधंनकारक राहील व दरमहा वेतन बॅकेंत जमा 

केलेबाबतची बॅकची पोहोच व भिव  य िनवाह िनधीची र  कम (PF) भरणा केलेची पावती इकडील िवभागाकडे 

सादर करावी लागेल. याबाबत सं  थानची िदशाभलु के  यास कं ाटदारास कोणतीही पुव सचुना न देता  याचे 

कायकं ाट र  करणेत येऊन, सरु ा अनामत र  कम ज  त क न, पुढील ०३ वष कालावधीकरीता काळया 

यादीत (Black List) समािव  ट कर  यात येईल. 

१७. कामगाराचंे पगार १० तारखपेयत न के  यास  यानंतर  या िवलंबासाठी ित कामगार िकमान पये १०/- इतका ितिदन दडं 

आकारला जाईल व तो पढुील मिह  यांचे दयेकामधनु वसलु केला जाईल.  

१८. कं ाटदारान े  याचे कमचा-यांना वतेन आदा केलेबाबत सव कागदप ांची पतुता केलेनतंर  याबाबत खा ी झालेनंतरच पढुील 

३० िदवसांच ेआत आपण केले  या कामाचे बील आपणास आदा कर  याचा य  न राहील.   

१९. िनिवदाधारकाने िनिवदा मंजरु झा  यानंतर काही कारणा  तव कं ाट घे  यास नकार िद  यास, िनिवदाकारान े िनिवदेसाठी 

भर  यात आलेली िनिवदेची बयाना (EMD) र  कम सं  थानखाती जमा (ज  त) क न घेतली जाईल.  
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२०. उपरो  त अटी-शत त काही बदल सधुारणा करण ेअथवा जादा अटी-शत  िवहीत कर  याचा अिधकार सं  थान शासनान े

राखनू ठेवललेा आह.े िनिवदाधारकांची कोणतीही अट/अटी – शत  सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा िनिवदा 

िवचारात घते  या जाणार नाहीत. 

२१. मोतीचरु बुदंी लाडू, सु ी बुदंी व बफ चा परुवठा सं  थानच ेमागणी माण ेन झा  यास सं  थानची अडचण होऊ नये  हणनू इतर 

ठेकेदाराकडून बाजारभावान ेआव  यक तेवढे मोतीचरु बुंदी लाडू, सु ी बुंदी व बफ  तयार कर  यात यऊेन  यासाठी  यादा 

लागले  या फरकाची र  कम आपले िबलातून अथवा सरु ा अनामत र  कमतेून वसलु करणते येईल. सरु ा अनामत रकमतेुन 

खच  झालेली र  कम लंबीत िकंवा पढुील देयकांतुन ितपतु  कर  यात येईल.  

२२. मोतीचरु बुंदी लाडू व सटुी बुंदी साद (आव  यकतेनसुार) तयार क न पेपर िपशवीत/बॉ  सम  य े  यव  थीत पॅक ग क न  

(५० ॅम वजनाची सु ी बुंदी पाक ट व १५० मॅ वजनाचे तीन नगाच ेलाडू पाक ट व, ५० ॅम वजनाच े०१ नगाच ेपाक ट) 

ावी लागले.  

२३. कोण  याही कारे पदाथ खराब झा  यास  याची नकुसान भरपाई कं ाटदारास भ न दयावी लागले,  यासाठी साखरे  या 

पाकाची चाचणीकरीता अनभुवी व त  आचारी /  य  त ची नमेणकु करण े बंधकारक राहील. तसेच आपलेकडील          

कमचा-यांकडून मालाची नासधसु झा  यास,  या मालाची नकुसान भरपाईची र  कम कं ाटदाराच े दरमहा देय असणा-या 

रकमतेुन वसलु केली जाईल.  

२४. मोतीचरु बुदंी लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग मखु अगर कायालयातील कमचारी यांच ेसचुने माण ेमालाचे प रमाण 

वाप न समुारे ५० ॅम वजनाच े बुदंी पाक ट व १५० ॅम वजनाचे लाडू पाक ट आव  यकतेनसुार तयार क न ावयाची 

आहते. याबाबत कोण  याही कारचा वाद उपि थत होणार नाही अशा कारे आपले वतन ठेवावे.  यांचे बरोबर उ  दटपण,े 

अवा  य भाषते बोल  यास अगर मोठा वाद उ व  यास  यास सव  वी कं ाटदारास जबाबदार ध न कं ाट र  करणते येईल. 

२५. उपरो  त कामासाठी लावले  या कामगारांचे कामावर दखेरेख िनयं ण इ.कं ाटदारान े ठेवावयाचे आह.े िवशेषत:  व  छता 

तसेच कामाच ेिठकाणी धु पान व म पान इ  यादी करणसे स  त मनाई आह ेयाची िवशेष काळजी कं ाटदारान े  यावयाची 

आह े तसे आढळ  यास कं ाटदारावर कडक कारवाई कर  यात येईल.  

२६. मा.अ  न औषध शासन महारा   शासन यांचे िनयमाम  य े वेळोवेळी होणारे बदल (  स अॅ  ड रे  यलुेशन) कं ाटदारावर 

बंधनकारक राहतील व  यांचे िनदशा माण ेकामगारांच ेआरो  य /  व  छता इ. बाबतची जबाबदारी कं ाटदाराची राहील. 

२७.  सदर कामासाठी लाव  यात येणा-या कं ाटी कामगारांचे बाबतीत कामगार नकुसान भरपाई कायदा १९२३ (Workmen 

Compensation Act वकमॅन कॉ  पे  सशेन अॅ  ट १९२३ ) नसुार कं ाटी कामगारास नकुसान भरपाई ावयाची झा  यास 

सदर नकुसान भरपाईची र  कम भिव  य िनवाह  िनधी अिधिनयम १९५२ ( ॉ  हीडंट फंड अॅ  ट १९५२ नसुार भरावी 

लागणारी अंशदानाची र  कम शासिकय चाजससह तसचे िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ नसुार ावे लागणारे िकमान 

वेतन दर तसेच पेमट ऑफ वेजेस अॅ  ट १९६९ नसुार कं ाटी कामगारांना िवहीत मदुतीत वतेन अदा करण े इ. बाब ची 

कायदशेीर जबाबदारी ही  कं ाटदारावर बंधनकारक राहील  याची तोिशष सं  थानला लागता कामा नय.े  
२८. यश  वी िनिव दाधारकाला कामा  या मु  या  या ३% इतक  अनामत र  कम िनिवदा ि वकृतीचे प  िमळालेपासनु १५ 

िदवसांच ेआत सं  थानखाती िकंवा लेखाशाखते जमा करावी लागेल. सदर र  कमेवर कोण  याही कारचे  याज िमळणार 

नाही, मागता येणार नाही. िनिवदा ि वकृतीचे प  िद  यानंतर १५ िदवसांचे आत .६००/- चे  टॅ  प पेपरवर रतसर 

करारनामा क न ावा लागले, अ  यथा कायारंभ आदशे िदला जाणार नाही.  
२९. सदर कामासाठी लावले  या कामगाराचंा र  कम पये १,००,०००/- (अ री- एक लाख पये मा  )  पयतचा अपघाती 

िवमा उतरिवण ेसंबंिधत कं ाटदारावर बंधनकारक राहील, तसेच ESIC योजना लागू झा  यास  यातील तरतुदीनसुार सव 

सव कामगारांचे रिज  ेशन क न  या माण ेकायवाही करण ेठेकेदारावर बंधनकारक राहील.  
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३०. सदर कामासाठी लावणते येणा-या कं ाटी कामगारांसंबंधी कं ाटी कामगार िनयम व िनमलुन अिधिनयम १९७० नसुार ठेवाव े

लागणारे हजेरी रिज  टर, वेतन रिज  टर व इतर संबंधीत सव रेकॉड व द  तऐवज िवहीत नमु  यात ठेव  याची व  यासंबंधी सव 

कायदशेीर पतुता कर  याची जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. 

३१. सदर कामासाठी लावणते येणा-या कं ाटी कामगारांच े ओळखप ,  यवसाय कर, कामगार क  याण िनधी, आयकर, 

टी.डी.एस., उपदानाची र  कम, सानु ह अनदुान / बोनस, Workmen Compensation Policy, पगारी रजा व सु या 

घरभाडे भ  ता, िवमा (इ  शरु  स) इ.बाबत सव कायदेशीर ०१ मिह  याचे आत पतुता करणचेी जबाबदारीही कं ाटदारावर 

बंधनकारक राहील. तसचे Workmen Compensation Policy  या बाबतीत ESIC योजना लाग ूझा  यास  या माण े

कायवाही करण ेठेकेदारावर बंधनकारक राहील. 

३२. सदर काम उ   या मजरुी प  दतीच ेअस  याने कं ाटदारांकडून कामास लावणते आलेले कामगार व  यांचे  सेवक सं  थान 

सेवेकरीता आ ह ध  शकणार नाहीत / पा  असणार नाहीत. तसेच कं ाटदारान े लावले  या कामगारांचा सं  थानशी 

कोण  याही  कारे मालक - नोकर असा कायदशेीर संबंध राहणार नाही. 

३३. सदरचे कामाची त (गणुव  ता) समाधानकारक नाही, अस े आढळून आ  यास िकंवा भ  ताचंे गद चे माणात आव  यक 

तेवढया सं  यनेे साद बुदंी व  लाडू बनिवणचेे काम न झा  यास आव  यक तेवढ ेलाडु/बुंदी/बफ  साद इतर ठेकेदारांकडुन 

बाजारभावा माण ेक न घेणते येईल व वाढीव खच आपले लंिबत दयेकातुन वसलु केला जाईल. 

३४. कं ाटदार व  यांचे कामगार यां  यात काही वाद उपि थत झा  यास तो कं ाटदारान े सोडवायचा आह े  याची कोणतीही 

जबाबदारी सं  थानवर असणार नाही. 

३५. कायकं ाटाचा कालावधी सपंलेनतंर पढुील कालावधीकरीता निवन ठेकेदाराची िनवड करणकेामी / ई-िनिवदा येच े

कायवाहीसाठी अवधी लागत अस  यास व सदर कालावधीसाठी सं  थानन ेमदुतवाढ िद  यास, आह े  याच मंजूर दरात निवन 

ठेकेदाराची िनवड  होईपावेतो काम पणु करावे लागले.  याबाबत कोणतीही दरवाढ िदली जाणार नाही / मागता यणेार नाही. 

३६. लाडू बनिवणकेामी व कामाची गती वाढिवणसेाठी अॅटोमॅटीक लाडु िनिमती व पॅक ग मिशनरी घेण े सं  थान शासनाचे 

िवचाराधीन आह.े मिशनरी खरेदी के  यामळेु कं ाटदाराच े काही माणात अथवा पणुत: काम बंद झा  यास  यास 

कं ाटदाराला आ पे घतेा येणार नाही. सं  थानकडे मिशनरी उपल  ध  झा  यानंतर स  याचे कॉ  ॅ  ट र  कर  याचा अिधकार 

सं  थानने राखनू ठेवलेला आह.े  यापढुील कालावधीसाठी निवन दर ठरिवणसेाठी िवहीत प  दतीचा अवलंब कर  यात येईल.   
३७. भिव  य िनवाहिनधी अिधिनयम १९५२ नसुार, आव  यक  या कागदप ांची तपिशलवार माहीती सोबत प रिश  ट "अ" 

माण ेआह े  याची पतुता करण ेआपणावर बंधनकारक राहील. 

३८. गद चा अंदाज न घतेा अनाव  यक लाडुचा साठा क न ठेव  यास व तो खराब झा  यास सं  थानचे होणारे नकुसान 

कं ाटदाराचे नजीकच ेबीलातून वसलु कर  यात यईेल. सदरचे नकुसान टाळ  यासाठी सं  थान  या मागणी माणचे माल तयार 

क न देणते यावा.  

३९. िनिवदा  या फम  या /  य  ती  या नावान ेअसेल  याच नावान ेइतर सव कागदप  ेअसण ेआवश ् यक आह.े  याम  य ेिभ  नता 

आढळुन आ  यास सदर िनिवदा फॉम ाहय धरला जाणार नाही. सदर िनिवदा अनािधकृत समजनू बाद ठरिव  यात यईेल 

 याब ल िनिवदाधारकास त ार कर  याचा कोणताही अिधकार राहणार नाही. 

४०. सदरच ेकामासाठी लावणते येणा-या कामगाराचंी वैदयिकय तपासणी सं  थानमाफत सं  थानच े  णालयात िनशु  क कर  यात 

येईल. सं  थानन े ठरवनू िदले  या वेळेत कमचा-यांची वैदयिकय तपासणी क न घे  याची जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. 

संसगज  य आजार िकंवा  वचारोग झाले  या कमचा-यांकडुन सदरची कामे क न घतेा येणार नाही.  

४१. अ  न सरु ा मानके कायदा- २००६ आिण िनयम २०११ व ISO22000-2005 चे िनयमानसुार  ी कामगार यांना डयटुीच े

वेळेत (गळयातील मगंळसु  वगळता) अंगठी, नेलपट, बागंडी, कानातील भुषण े तसेच पु ष कामगारांना हातातील कडे, 

धाग,े अगंठी इ. व  तु वापरणसे ितबंध राहील. पु ष कामगारांनी डयुटीचे िठकाणी यतेांना डो  याची केस कापनु येण,े दाढी 
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करण,े हाताची नखे कापण े इ. सव कमचा-यांवर बंधनकारक राहील. कामावर असले  या सव कमचा-यांची वैयि क  

 व  छता ठेव  याची सव  वी जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 

४२. कं ाटदारांस कोण  याही कारणाकरीता आगाऊ (अॅड  हा  स) र  कमचेी मागणी करता येणार नाही.  

४३. िनिवदमे  य ेनमदु केलेले कामाचे अंदाज ेिकंमतीएवढे काम देण ेसं  थानवर बंधनकारक राहणार नाही.  
४४. सं  थानचे लाडु व बफ  साद िनिमतीकरीता टडर भरतांना िनिवदाधारकांची सन २०१८-१९, २०१९-२० व 

२०२०-२१ या आिथक वषाची सरासरी वािषक उलाढाल िकमान .५० लाख इतक  असावी.  याबाबत सनदी 

लेखापाल यांचे माणप  सोबत जोडणे आव  यक राहील.   

४५. कं ाटदारास  यांचेकडील कं ाटी कामगारांना भिव  यात शासनाकडुन िकमान वतेनदरात वेळोवेळी लाग ुहोणारे िकमान वेतन 

दराने पगार देण ेकं ाटदारावर बंधनकारक राहील.  याबाबत सं  थानकडुन वाढीव मोबदला मागता येणार नाही. 

४६. लाडु व बुंदी साद बनिवणे  या कामात, गणुव  तेस िनिवदाधारक अपयशी ठरल ेअथवा गद  या माणात परेुसे मनु  य बळ 
वाप न लाडु, बुंदी व बफ  साद परुवीला नाही तर एकुण मासीक कामा  या बीलातुन ५% पयत दडंाची र  कम कपात 

केली जाईल. कपात केलेली र  कम परत माग  याचा अिधकार कं ाटदारास रा हणार नाही. तसेच अशा  व पा  या त ारी 

वारंवार आ  यास  यास काळया यादीत (Black List) म  य े टाक  यात येईल व  याची सपंणु सरु ा र  कम ज  त केली 

जाईल, याबाबत कं ाटदारास कोणतीही पवु सचुना िदली जाणार नाही. 

४७.  लाडू, सु ी बुंदी व बफ  बनिवणकेामी लागणारे सव आव  यक साही  य (उदा. कौच,े झारे, बुंदी काढणसेाठी पाट्या, ि टल 

मग, बुदंी सकुिवणकेामी व खोबरा बफ  बनिवतांना े मधनु बफ  खाली टाकणकेामी चांग  या तीचा  ला  टीक कागद / 

ताडप ी इ. वगरेै) िनिवदाधारक यांनी  वखचाने आणनू वापरावयाच ेआहते व िकचनमधनु तसेच उपभांडारमधनु माल न-े

आण करणसेाठी लागणा-या हाय ोिलक गाडया सं  थानकडून परुिव  या जातील मा  सदरची गाडी खराब झा  यास / 

तुट  यास / नादु  त झा  यास अगर निवन  पअेर पाट बदल  यास सदर  पेअर पाटची िकंमत / नकुसान भरपाईची र  कम 

ठेकेदाराच ेदे य होणा-या िबल रकमेतुन वसलु करणते येईल. 

४८. िनिवदाधारकांने Technical Bid मधील कागदप ांसोबत  यांना कुठ  याही सं  थान / शासक य / िनमशासक य / खाजगी 

सं  थनेे काळया यादीत (Black List) समािव  ठ केलेले नसलेबाबतच े ित ाप  जोडणे आव  यक राहील. 

४९. सदरच ेिनिवदेतील सव अटी / शत चंे पालन करण ेिनिवदाधारकांवर बंधनकारक राहील.  

५०. सदरील  यवहाराबाबत काही वाद - िववाद िनमाण झा  यास तो  य.ुिस  हील िड  हीजन, राहाता / कोपरगाव कोटाचे 

 यायक ेत राहील.  

५१. िनिवदतेील अटी-शत म  य ेबदल कर  याचा अिधकार सं  थान शासनान ेराखनु ठेवललेा आह.े 
 

 
 

(भा  य ी बानायत, भा. .से.), 
मु  य कायकारी अिधकारी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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प रिश  ट-  "अ" 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

कमचारी भिव  य िनवाह िनधी अिधिनयम- १९५२ नुसार कागद प ांची पुतता करणेबाबत ... 
 

 ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  आ  थापनेस ए   लॉईज ा.फंड अॅ  ट १९५२ लाग ू अस  यान े ी 
साईबाबा सं  थान यांचेकडील कॉ  ॅ  टर माफत नेमले  या कामगारांना दखेील हा अॅ  ट लाग ूहोतो  यामळेु आपण कामाकरीता 
नेमले  या कामगाराचं ेपगारप कानसुार होणारी भिव  य िनवाह िनधीची र  कम दरमहा वेळेत भरणा क न आव  यक ती कागदप  े
जमा करण ेही कं ाटदाराची कायदशेीर जबाबदारी आह.े 
 

कं ाटदारास खालील माणे कागदप े सादर करणे बंधनकारक आहे. 
१) आपणास  वत:चा ॉ.फंडाचा कोड नंबर असण ेआव  यक असनू ॉ.फंडाचे कोड नंबर असलेबाबद परुावा  हणनू पी.एफ 

कोड ा  ट लेटरची स  य त टडर सोबत जोडावी लागेल. 

२) कामाचे सु वातीस कं ाटी कामगार (िनयम व िनमलुन)अिधिनयम १९७० चे िनयम २१(१) नसुार मा.सहायक कामगार 

आयु  त, अहमदनगर यांचेकडून या कामाकरीता घतेलेली लेबर लायसे  सची त अथवा  याबाबदचे ित ा प ाची त 

वरील सं  थान कामाकरीता घतेललेे लेबर लायस  स मधील कमचारी सं  यपेे ा कमी कमचारी कामास नेमलेल ेअसतील तर 

 य ात िकती कामगार नेमले याबाबदच ेदरमहा प  ावे लागले. 

३) आपण सदर कामाकरीता नेमले  या कमचा-यांचे भिव  यिनवाह िनधी कायालयाकडील िवहीत नमु  यातील वारसदार फॉम 

भ न दऊेन सदर फॉम भिव  य िनवाह िनधी कायालयाकडे जमा कर  याची जबाबदारी आपली राहील. 

४) दरमहा र  कम भरणा केलेनंतर चलनाची एक मुळ त ऑनलाईन ॉ.फंड रिज  टर, र  कम जमा केलेले रिमट  स  लीप, 

हजेरी प क व पगार प क इ  यादी कागदप ां  या मािणत ती (  यके मही  याची  वतं पण)े संबंधीत िवभागास सादर 

करा  यात. 

५) आपणास लाडू िनिमती िवभागाने काम िदलेले अस  याने  या  या अहवालाव न कामाचा कालावधी िन ीत कर  यात यईेल 

व  या कालावधीची उपरो  त कागदप  ेसादर करण ेआव  यक आह.े 

६) काम सु  झालेनतंर महीना सपंलेनतंर दसु-या मही  याची १५ तारखे  या आतं ॉ.फंडाची र  कम भरणा क न साधारणत: २० 

ते २५ तारखेला दरमहा उपरो  त कागदप  ेसादर करावी लागतील. 

७)  यके मही  याच ेबीलावर मागील मही  यातील भिव  य िनवाह िनधीची र  कम भरणा केलेबाबद शरेा दे  यात यतेो, र  कम 

भ न कागदप  ेसादर के  यािशवाय शेरा दतेा यते नाही, कागदप े वेळेत सादर न केलेस आपले बील वेळेत अदा होत नाही. 

८) उपरो  त माण ेआव  यक कागदप ांची पतुता करणसे कं ाटदारास िवलंब झा  यामळेु सदर कामाचे बील लंबीत राहीलेस 

 याची सव  वी जवाबदारी कं ाटदारावर राहील. 

९) सं  थानकडील कं ाट संपलेनतंर आपलेकडील कामगारांची भिव  यिनवाह िनधीची र  कम  यांना परत िमळवनू देण ेसबंंधीत 

कायवाही कर  याची संपणू जबाबदारी कं ाटदाराची राहील. 
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प रिश  ट-  "ब" 
िदनांक ------------------ 

 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िनिवदाधारकाने भ न दयावयाचे दरप क 

कालावधी िद.०१ एि ल, २०२२ ते िद.३१ माच २०२३ 
 

१. गाई  या शु  द तपुातील मोतीचरु बुदंीचे लाडू तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडूस  

(अंदाजे ५० ॅम वजनाचे ०३ नग लाडुच ेपाक ट )   
हाताने पकॅ ग करणे.  दर .---------------------   (अ री पये -------------------------------------)  

२. गाई  या शु  द तपुातील मोतीचरु बुदंीचे लाडू तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडूस  

(अंदाजे ५० ॅम वजनाचे ०१ नग लाडुच ेपाक ट )   
हाताने पकॅ ग करणे.  दर .---------------------   (अ री पये -------------------------------------)  

३. गाई  या शु  द तपुातील मोतीचरु बुदंीच ेलाडू तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडूस  

(अंदाजे ५० ॅम वजनाचे ०३ नग लाडुच ेपाक ट )   
मिशनने पॅक ग करणे.  दर .---------------------   (अ री पये -------------------------------------)  

४. गाई  या शु  द तपुातील मोतीचरु बुदंीच ेलाडू तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ. चा दर ती १००० नग लाडूस  

(अंदाजे ५० ॅम वजनाचे ०१ नग लाडुच ेपाक ट )   
मिशनने पॅक ग करणे.  दर .---------------------   (अ री पये -------------------------------------)  

५. गाई  या शु  द तपुातील सटुी बुंदी साद तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ.चा दर ती १००० नग पािकटास  
(अंदाजे ५० ॅम वजनाचे एक पकेॅट )  
हाताने पकॅ ग करणे. दर .---------------------       (अ री पये ------------------------------------------) 

६. गाई  या शु  द तपुातील सटुी बुंदी साद तयार क न सकुिवण,े पॅक ग करण ेइ.चा दर ती १००० नग पािकटास  
(५० ॅम वजनाच ेएक पॅकेट )  
मिशनने पॅक ग करणे.  दर .---------------------   (अ री पये ------------------------------------------) 

७. वन  पती तपुातील रवा / खोबरा बफ  तयार करण.े  
ती ि वंटल साखरेस दर . -----------------------   (अ री पये -----------------------------------------)  

 

 िटप – नमुद केलेले दर GST सोडुन/वगळुन दे  यात आलेले आहेत.  

 Note - Above all Rates are excludable of GST. 
 

 

 सोबत अनभुवाचे दाखले व आव  यक  या खा  या  या माणीत केले  या स  य ती. 
१) 

२)  

३)  

 

 
 
 

फम/सं  थचेा सही व िश  का 
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प रिश  ट - "ड" 
 

वािषक उलाढाल माणप   
 
 

 दाखला दे  यात येतो क , मे. -------------------------------------------------------------------------------------- 

यांचे िनिवदसंेबंिधत  यवसायांची सन २०१८-१९, २०१९-२० व २०२० - २१ या आिथक वषाची वािषक उलाढाल 

खालील माण ेआह.े  

 

अ.न.ं वष वािषक उलाढाल ( पयांत) 

०१ सन २०१८ - १९  

०२ सन २०१९ - २०  

०३ सन २०२० - २१  

सरासरी वािषक उलाढाल (Average)  

 
 

िदनांक :-              /           /२०२२ 

िठकाण – 

लेखाप र काची सही (Chartered Accountant) 
 

( नाव / सही व िश  का ) 
 

न दणी मांक - 
 

 
 
 
 
 
 
 


