ी साईबाबा संथान िव तवथा,
तवथा िशड.
िशड
मु.पो.िशड ,ता. राहाता, िजहा- अहमदनगर, िपन ४२३१०९
फोन नं.(०२४२३) २५८५०० / २५९६०१,२५९६०५/ २५९३०२ फॅ स :
२५८८७०
( Website – www.shrisaibabasansthan.org.in, www.sai.org.in )
मुंबई काया&लय :- साई िनके तन, ८०४ ब, डॉ.आंबेडकर रोड, दादर, मुंबई - १४
फोन नं.- (०२२) २४१६६५५६.

कटकनाशक औषध फवारणी करणे कामाची ई – िनिवदा सुचना
ी साईबाबा संथान िव तवथा, िशडचे साईआम भिनवास व साई धमशाळा या दोन्ही
इमारतीमध्ये व प%रसरात पेस्ट कं (ोल (*कटकनाशक औषध फवारणी ) करणे कामाची ई-िनिवदा मागिवणेत
येत आहेत.
०१ कामाचे नाव :०२
०३
०४
०५

साईआ म भिनवास व साई धमशाळा या दोन्ही
िनवासस्थानातील इमारतीमध्ये व प"रसरात पेसट्
कं %ोल
(*कटकनाशक औषध फवारणी ) करणे.
कामाचा कालावधी :द.
२०२२ ते द.
द ०१/०२
०१ ०२ /२०२२
द ३१/०१
३१ ०१/२०२३
०१ २०२३ ( एक वष
कालावधीसाठी)
िनिवदा ,कं मत :-.२,८००/बयाना रक् कम :-. १४,०००/िनिवदा फ3 व बयाणा रक् कम (EMD) www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर
ऑनलाईन जमा करावी फक् त ऑनलाईन जमा के लेली िनिवदा *फ व बयाणा रक् कम (EMD)

िवकारणेत येईल.

०६ ई – िनिवदा फॉम व ई- टेडरं च्या अटी व शत8 - www.mahatenders.gov.in या
०७
०८

संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
ई-िनिवदा

. २७ /१२/२०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजे पासुन उपलब्ध आहे.
(Upload) करण्याची अंितम मुदत द. ११ /०१/ २०२२ रोजी सांयकाळी ०५.००

ई िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी द
ऑनलाईन दाखल

.

वाजेपय+त राहील

Hard Copy मध्ये सादर केलेली कागदप,े िवचारात घेतली जाणार नाहीत.
०९ .ी-बीड िमट ग दनांक. ०४/ ०१/२०२२ सकाळी ११.०० वाजता. ‘’ साईसभागृह ‘’ (ल2डीबाग िझरोनंबर हॉल)
िशड6 येथ.े
१० कोव्हीड १९ चा .ादुभा9व वाढल्यास .ी-बीड िमट ग घेणे शक्य न झाल्यास, िनिवदेबाबत काही तांि,क अडचणी
असल्यास संसथानचे
्
साई धम9शाळा िवभागाचे saidharmashala@sai.org.in या संकेतस्थळावर कळिवणेचा
दनांक व वेळ द. ०५/०१/२०२२ सांय.०५ वाजे पय+त.
११ तांि,क बीड (Technical Bid) द. १७ /०१/२०२२ रोजी उघडण्यात येतील. (शक्य झाल्यास)

१२

पा, िनिवदाधारकांचे वािणि;यक बीड
अथवा दुरध्वनीव्दारे कळिवणेत येईल

(commercial bid)

,

उघडण्याची दनांक

-

वेळ व <ठकाण ई मेलव्दारे

.

कोणतीही िनिवदा अंशतः / पुणपणे ि=वकारणे अथवा नाकारणेचा हक् क संसथान
्
>शासनाने राखुन ठे वला
आहे.

(भाग्यी बानायत,भा,3,से )
मुखय
् कायकारी अिधकारी

1

2

