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जा.न.ंएसएसएसटी/बांधकाम/                /२०२२ 
                                                                                                  िदनांकः- 

 
ित, 

 
 
 
 

िवषयः- ावण मिह  यातील ी साईस  चरीत पारायण सोहळा– २०२२ काय म साई आ म भ  तिनवास 
येथे लोखंडी कॉलम व कै  याचे नट बो  ट फ ट ग असलेला डोम टाईप मंडप व इतर अनुषंगीक 
 यव  था करणेकामाचे  िसलबदं दरप क देणेबाबत... 

िवषयांिकत कामासाठी खालील तपिशलात नमदू केले माण ेमंडप उभारणी करावयाची आह.े  
अ.नं. मंडपाचे िठकाण साईज प रमाण   कालावधी 

०१. वॉटर फु छत असलले ेव आितल बाजनेू सशुोिभत कापडी मंडपाची 
उभारणी करण.े (लोखंडी कॉलम व कै  याचे नट बो  ट फ ट ग 
असललेा डोम टाईप मंडप)  

९०’x८०’ ७२०० चौ.फुट  िद.२९/०७/२०२२  

ते  

िद.०६/०८/२०२२  

अखेर  

०९ िदवस 

 

०२. ताडप ीचे छत असलले ेव आतील बाजनू सशुोिभत कापडी मंडपाची 
उभारणी करणे (एम.एस पाईप व कै  याचे   चर असललेा मंडप)  

२०’x३००’ ६०००.०० 

०३. बैठक यव थेसाठी सपंणू मंडपाम ये पी.  ही. सी. मॅट ग टाकण े व 
 यावर िसथंटेीक रेड कापट टाकणे. 

- २७००० 
चौ.फुट 

०४. बॉ स टाईप वागत कमान:- वागतासाठी आव यक यािठकाणी 
२’x२’ बॉ स टाईप आकाराची वागत कमानी उभारणे. कमान ची 
ं दी २५ फुट व उंची १८ फुट असावी तसचे सदर कमानीस नवीन 

पांढरे व सशुोिभत कापड लावणे अथवा िनदश दे यात येईल 
या माणे उभारणी क न दणेे.  

- ०३ नग 

०५. बॅरेकेड ग यव था करणे:- एम. एस. पाईप वाप न भ कम 
व पाच े ४ फुट उंचीच े आव यक यािठकाणी लोखंडी बॅरीकेड ग 
यव था करणे.  

- ४५० र.फुट 

०६. वागत क  व मािहती क  :- एका यिुनटम  य े - येक  ०४ 
खु या व ०२ टेबलसह मंडप य व था करण,े तसचे सदर क ाम ये 
िसथंटेीक रेड कारपेट टाकण.े x ०१ यिुनट.    

१५ x १५  ०१ यिुनट  

०७. ीन म:- १५’x१५’ - ०१ नग - येक  ०४ खु या, ०१ टेबल व 
आरशासह बिंद त मंडप यव था करण,े तसेच सदर ीन मम ये 
िसथंटेीक रेड कारपेट टाकण.े   

१५ x १५ ०२ यिुनट  

०८. कनात – फॅ ीक शेडचे बाजनेु १० फुट उंचीची कापडी कनात 
(ताडप ीसह) उभारणे.  

 ७३० र.फुट  

..२/- 

 



C:\USERS\SSSTADMIN\DESKTOP\QUOTATION REQUIRMENT-PARAYAN082022.DOCX 

पान नं.०२ 

तरी उपरो  त तपिशला माणे मंडप उभारणेकामी िसलबदं दरप के खालील अटी-शत स अनसु न दणेचेे करावे. 
अटी –शत  .  
१. यापवु   यानंी दरप क सादर क न मंडप उभारणीचा कायादशे ा  त झालनंेतर मागणीनसुार मंडप उभारणी अथवा सािह  य 

परुिवलले ेनाही, अशा दरप काचा िवचार केला जाणार नाही.  
२. उपरो  त नमदू मंडपापे ा जा  त आकाराचे / जादा मंडप उभारणी करणेबाबत सं  थानकडून सचुना / आदशे दे  यात आ  यास, 

मंजरू दरानेच जा  तीचे / जादाच ेमंडप उभारणीचे काम दरप कधारकास करावे लागेल. 
३. उपरो  त नमदू मंडपापे ा कमी अथवा जादा आकाराचे मंडप उभारणी करावयाची झा  यास  या माणे मंजरू दराने र  कम कमी 

अथवा  य ात  या आकाराचे मंडप उभारणी कर  यात आली असेल,  या माणे बील आदा केल ेजाईल. 
४. दरप कासोबत बयाना र  कम .४,०००/- मा  िड.डी  दारे अथवा सं  थानचे लखेाशाखा िवभागाच े पावती  दारे जमा करावी. 

तसचे मंडप उभारणीचा कायादशे िमळालनंेतर, मंजरू दराने होणा-या एकूण र  कमे  या ०५ (पाच) ट  के र  कम अनामत  हणून 
सं  थानकडे  वरीत जमा करावी लागेल.  

५. कायादशेातील मंजरु दराम  ये कोण  याही कारणा  तव दरवाढ िमळणार नाही, याची कृपया न द  यावी. तसचे कायादशे 
िद  यानंतर मडंप उभारणीच ेकाम नाकार  यास सं  थानकडे जमा असणारी बयाना र  कम / अनामत र  कम ज  त कर  यात येईल. 

६. सरकारी िनयमानसुार आव  यक तेथे आयकर कपात केली जाईल. 
७. मंडप उभारणीसाठी वापर  यात यणेारे सािह  य उदा. लोखंडी कॉलम, कै  या,एम.एस. पाईप, लाकडी ब   या, गो  टे, बांब,ु 

ताडप ी, कापड इ  यादी मजबतु, िटकाऊ व सरुि तते  या  टीन ेयो  य असलले ेवापरावे लागेल. 
८. मंडपाच ेछताच ेकापड  व  छ व सशुोिभत असाव.े श  यतो नवीन कापड वापरणे यो  य राहील. फाटलले,े खराब, वेडीवाकडी 

िशवलले ेअसलले ेकापड नाकार  यात येईल. 
९. मंडपाचे मोजमाप बाहरेील ब   याचंे / पाईपचे आत आत मोजली जातील. 
१०. मंडपाच ेछतासाठी वापर  यात यणेारे कापड  व  छ व सशुोिभत अस  याबाबत थम बांधकाम िवभागाकडून तपासनू  यावे व 

नंतर  याची बांधणी करावी. खराब कापडाची बांधणी के  यास व नतंर ते कापड बदलावे लाग  यास  याब ल जादा भरपाई 
अथवा र  कम अदा केली जाणार नाही.  याची सव  वी जबाबदारी िनिवदाधारकावर राहील. तसचे ठेकेदार यांनी मंडप उभारणीच े
साही  य बांधकाम िवभागामाफत तपासनू घेऊन, सं  थान अिभयंता यांनी परवानगी िदलनंेतरच मंडप उभारणीचे काम सु  कराव.े  

११. मंडपाच ेसािह  य / सामान आणन े– नेण,े  याची वाहतकू करण,े त ेसभंाळण,े नैसिगक आप  तीपासनू व अपघात यापासनू  याचा 
बचाव करण ेह ेसव  वी कोटेशन धारकाची जबाबदारी असनू,  याबाबत सं  थानमाफत कुठ  याही  व पात मदत / नकुसानभरपाई 
दणेार नाही. तसचे मंडप उभारणी करतेवेळी बरेॅकेट / दोर लावावेत. जणेे क न साईभ  तांना मंडप उभारणीचा ास होणार नाही. 
काम चाल ूअसतांना साईभ  तानंा इजा झा  यास, िजवीत अथवा िव  त हानी झा  यास  यास मंडप ठेकेदार जबाबदार राहील. 

१२. मंडप उभारणीचे कालावधीम  य ेमंडप झकु  यास / कापड फाट  यास अथवा इतर कोण  याही कारचे  याचे नकुसान झा  यास त े
 वरीत िनिवदाधारकांने  वखचाने दु  त क न / बदलनु ावयाचे आह.े  

१३. मंडप उभारणी करीता मंडपाची े म तयार झालनंेतर छता करीता कापड बांधणीपवु  सदरची े म बाधंकाम िवभागामाफत 
तपासणी क न  यावी.  

१४. मंडप  यव  था केलनेतंर ती भ  कम  व पाची असलबेाबतची खा ी इकडील िवभागामाफत क न  यावी लागेल. अ  यथा 
काय माचे वेळी अडथळा आ  यास  याची सव  वी जबाबदारी मंडप धारकांवर राहील व दडंास पा  ठरेल याची न द  यावी. 

१५. मंडप उभारणीचे कालावधीम  ये / मंडपाची उभारणी पणू झालनंेतर, मंडपाची दखेरेख अथवा दखेभाल दु  ती करणसेाठी 
कमचारी / मजरू मंडप ठेकेदारन ेिनयिमत हजर ठेवावयाचे आहते. तसचे मंडपािवषयी सचुना / आदशे दणेेसाठी एखा ा जबाबदार 
कमचा-याची नमेणकू ठेकदाराने करावयाची असनू, या संबधंीत जबाबदार कमचा-याने वेळोवेळी बांधकाम िवभागाशी संपक 
साधावयाचा आह.े तसचे या संबधंीत जबाबदार कमचा-याने बांधकाम िवभागाकडील न दवहीत हजरेी बाबतची न द व  वा री 
करावयाची आह.े  

 
 

..३/- 
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१६. मंडप उभारणीच ेदर भरतांना सवसमावशेक अस ेदर ावेत. वाहतकु, हमाली अथवा इतर कोणताही खच सं  थानमाफत वगेळा 

िदला जाणार नाही, याची न द  यावी. 
१७. मंडप उभारणी कामाची बील ेलखेाशाखेमाफत RTGS ने अदा कर  यात येत अस  यान,े आपल े/ आप  या सं  थचेे बॅकेंत  या 

नांवान ेबॅकेंत खाते आह ेते नावं, खाते नंबर, बॅकं IFC कोड नबंर त सम  माहीती दरप कात नमदू करावी जणेे क न िबल अदा 
करणेस अडचण यणेार नाही. 

१७. सरकारी िनयमानसुार आपणांस आपला  वतःचा / फमचा पॅन नबंर व GST Registration No. इ. माहीतीचे  छायाकं त ती 
दणेे बधनकारक राहील. 

१८. दरप क भर  यापवु  जथे े– जेथ ेमंडप टाकावयाचे आहते,  या काय  थळांची थम सम  पहाणी करावी व नंतरच दरप क भरावे. 
ब-याच वेळेस  य  मंडप उभारणी कर  याचे वेळेस ऐनवेळी अडचणी / त ारी केला जातात.  याबाबत त ारी ऐकून घेतली  
जाणार नाहीत. 

१९. मंडप उभारणीच े िबल सादर करणेपवू , सं  थान ितिनधी व दरप कधारकांनी एक पणे मंडपाची मापे व मंडपाचे फोटो 
 यावयाची असनू  याबाबतचा अहवाल दोघां  या नाव, पदनाम व  वा रीिनशी कायालयात जमा करावयाचा आह े व या 

अहवाला माणचे िनिवदाधारकांन ेिबल तयार करणेत येईल.  
२०. मंडप उभारणीच ेिबल सादर करतांना, कायादशेातील व िनयमा माण ेपणू तपिशल असणे आव  यक आह.े सिं  त अथवा ोटक  

 व पात  उ  लखे क  नय,े अ  यथा िबल अदा केल ेजाणार नाही. 
२१. कोणतेही दरप क मंजरू अथवा नामंजरू करणेचा पणूतः अथवा अशंतः मंजरू करणचेा अथवा नामंजरू करणचेा ह  क सं  थान 

 यव  थापनाने राखनू ठेवललेा आह.े  याबाबतची कारणे दणे ेसं  थानवर बधंकारक असणार नाही. 
२२. सदरील  यवहाराबाबत वाद उ  प  न झा  यास तो राहाता  यायालयाचे  यायक ेत राहील. 
२३. उपरो  त शती व अटीत काही बदल, सधुारणा करणचेा वा जादा अटी शत  िवहीत कर  याचा अिधकार सं  थान  यव  थापनान े

राखनु ठेवला आह.े 
२४. दरप कधारका  या कोण  याही अटी – शत  सं  थानवर बधंनकारक राहणार नाहीत.  याचा िवचार केला जाणार नाही. 
२५. उपरो  त अटी – शत  पकै  एक िकंवा अनके िकंवा कोण  याही अटी – शत चा भंग झा  यास बयाना / अनामत र  कम सं  थान 

जमा होणेस पा  राहील. 
२६. तसचे मंडप, पाट शन, बॅरेकट ग, कमानी व  टेज  उभारणीचे प रिश  टाम  ये नमदू केल े माणे मंडपाची उभारणी न के  यास 

मंडपाचे दयेक अदा केल ेजाणार नाही अथवा दरात कपात केली जाईल याची कृपया न द  यावी. 
२७. दरप कात नमदू केले  या दरांबाबत चचा / वाटाघाटी के  या जाणार नाहीत.  यासाठी दरप कधारक यांनी अिंतम दर ावते. 
२८. कोटेशन ि वकारणे अथवा नाकारणचेा अिधकार सं  थान शासनाचा रािहल.  
२९. मदुतीत न आले  या / मदुतीनतंर आले  या कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही. 
३०. कोटेशनधारकान ेमंडप उभारणीस नकार िद  यास ते काम दसु-या ठेकेदाराकडून क न घे  यात यईेल व सदर कामाची ठेकेदाराच े

सरु ा अनामत र  कम व जादाची र  कम ठेकेदाराकडून वसलु कर  यात येईल.  
३१. काम पणू कर  यासाठी िदले  या कालावधीत काम पणू न के  यास .५००/- ितिदन पयत दडंाची आकारणी कर  यात येईल. 
३२. आपल े िसलबदं दरप क मा.मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  याचंे नावे सादर क न 

 यावर कामाचा उ  लखे करावा अथवा दरप काचा जावक मांक व िदनांक िलह  यात यावा ही िवनतंी. 
३३. आपल ेिसलबदं दरप क सं  थान कायालयात िद.१५/०७ /२०२२ अखेर ५.०० वाजेपयत िकंवा त  पवु  सादर करावे.  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                           (एस.एम.जोरी)  
                                                                                                                  .कायकारी अिभयंता,  

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

 


