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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
पो  टः िशरडी - ४२३ १०९. 

तालुका - राहाता, िज हा – अहमदनगर (महारा ) 

 
दरु वनी मांक (०२४२३) (ऑपरेटर)२५८५००, काशने िवभाग- २५८८००, २५८८०८. 

फॅ स मांक  (०२४२३) २५८८७० 
Website – www.sai.org.in   E-mail saibaba@sai.org.in / publication@sai.org.in 

 
मुंबई कायालय - साईिनकेतन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहबे आंबडेकर रोड, 

दादर, मुंबई-४०० ०१४ 

दरू वनी मांक (०२२) २४१६६५५६, २४१६१२९३ 
 

 

 

काशने िवभागासाठी सन - २०२२ करीता 

साईलीला मराठी व िहंदी / इं जी दैमािसके व अंक 

िवतरणकामी पािकटे छपाई क न पुरवठा  

करणेबाबतची ई-िनिवदा. 
 

 

 
िनिवदा शु क पये ४,५००/- मा  
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
पो  - िशड  – ४२३ १०९, तालुका  राहाता, िज हा अहमदनगर  

दूर वनी मांक - (०२४२३) २५८८००/२५८८०८, फॅ  स मांक - (०२४२३) २५८८७० 
Website – www.sai.org.in   E-mail saibaba@sai.org.in / publication@sai.org.in 

 

ई-िनिवदा सुचना   
 

अ.न.ं ई-िनिवदेचा तपशील िनिवदा शु क पये बयाणा र कम पये  

०१ 
सन – २०२२ करीता साईलीला मराठी व िहंदी / 
इं जी दैमािसके व अंक िवतरणकामी पािकटे 
छपाई क न पुरवठा करणेबाबतची ई-िनिवदा. 

४,५००/- ७५,०००/- 

 

 

०१. ई-िनिवदचेी सिव तर मािहती शासनाच ेwww.mahatenders.gov.in  या सकेंत  थळावर उपल  ध आह.े 
०२. िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोड व अपलोड गसाठी िदनांक ०९/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनु ते 

िदनांक  २२/१२/२०२१ सायंकाळी १७.०० वाजेपयत उपल  ध राहील. 

०३. िनिवदा शु क व बयाणा र कम www.mahatenders.gov.in या  शासनाचे संकेत थळावर जमा करणते यावी. 
 

०४. इ छुक िनिवदाकाराची मागील ०४ वषापैक , ०३ आिथक वषातील, सरासरी वािषक आिथक उलाढाल 

िकमान पये ०१ कोटी मा  (अ री पये एक कोटी मा ) असावी आिण छपाई यवसायाचा िकमान ०३ वषाचा 

अनभुव असावा.  

०५. इ छुक िनिवदाकारान ेई-िनिवदेसोबत सादर करावयाची सव कागदप े ऑनलाईन  कॅन क न सादर करावयाची आहते, 

Hard Copy म ये सादर केललेी कागदप  ेिवचारात घेतली जाणार नाहीत. 
०६. छपाई करावया  या दमैािसके व पािकटांचे नमनुे नमनेु िशड  कायालयाकडील काशने िवभागात तसेच सं थानच े

दादर, मुंबई येथील कायालयात रिववार वगळतां इतर िदवशी स.१०.०० ते साय.ं०६.०० वाजपेय त कायालयीन वेळेत 

सम  पहाणसेाठी उपल ध आहते, कृपया नमनेु पाहन व इतर अटी-शत  वाचनू ई - िनिवदेत सवसमावेशक दर नमदु 

करावेत. 

०७. श य झा यास तांि क िनिवदा िदनांक २४/१२/२०२१ रोजी उघड यात येईल. 

०८. सं थान यव थापनाने कोणतीही ई-िनिवदा अशंतः िकंवा संपणू वीकारणचेा अथवा सव िनिवदा नाकारणचेा ह क 

राखनू ठेवला आह.े याबाबत कुठलीही त ार ऐकून घेतली जाणार नाही.  
 

वा रीत/- x x x  
भा य ी बानायत (भा से),  

मु  य कायकारी अिधकारी,  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
सन – २०२२ करीता साईलीला मराठी व िहंदी / इं जी दैमािसके  

व अंक िवतरणकामी पािकटे छपाई क न पुरवठा करणेबाबतची ई-िनिवदा. 
िनिवदाधारकाची मािहती 

अ.न.ं तपशील इ छुक िनिवदाधारकाने  भरावयाची मािहती 

यावसाियक मािहती 

०१ िनिवदाधारकाचे / सं थेच े/ फमचे नांव  

०२ प यवहाराचा पूण प ा    

०३ दरू वनी मांक व ई-मेल प ा  

कायालय - 

फॅ स मांक -  

ेस -  

ई-मेल -  

०४ संपक ितिनधीच ेनांव   

०५ संपक ितिनधीचा दरू वनी मांक  
कायालय -  

मणदरू वनी मांक -  

०६ मालकाचे नांव  / भागीदारांची नांव े  

०७ शॉप / कंपनी अॅ टनुसार न दणी मांक   

०८ छपाई कारखा याचा ( ेस) न दणी मांक   

०९ औ ोिगक रिज ेशन मांक (अस यास)  

१० आयकर न दणी मांक (PAN)  

११ व तू व सेवा कर न दणी मांक  
(GST Registration Number) 

क   

रा य 

१२ बॅकेंचे नांव व शाखा   

१३ बॅकेंचा खाते कार / खाते मांक   

१४ बॅकं आयएफएससी कोड  
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िनिवदाधारकाची मािहती 

अ.न.ं तपशील इ छुक िनिवदाधारकाने  भरावयाची मािहती 

तांि क मािहती 

०१ संबंिधत यवसायात िकती वषापासनू आहात?  

०२ सं थेची इमारत वमालक ची िक भाडो ी ?  

०३ काय थळाचे / इमारतीच े े फळ ?  

०४ उपल  ध मिशनर चा तपिशल - 

 

(अ) दोन रंगात ऑफसटे छपाई मशीन सं  या  

(ब) चार रंगात ऑफसटे छपाई मशीन सं  या  

(क) पेपर कट ग मिशन    

(ड) पु तके िशलाई मिशन / यं णा   

०५ वतःची सीटीपी / िडटीपी यं णा आह ेकाय ?  

०६ िकती भाषमे य ेछपाईचे काम केले जाते   

०७ फोटो लॅिमनेशन यं णा उपल ध आह ेकाय ?  

०८ यु ही यं णा उपल ध आह ेकाय ?  

०९  सं थेत एकूण िकती मनु यबळ कायरत आह े ?  
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इ छुक िनिवदाधारकाचे मा. मु य कायकारी अिधकारी,  

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

ित, 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) 
 

िवषय - काशने िवभागासाठी सन – २०२२ करीता साईलीला मराठी व िहदंी / इं जी  
दैमािसके व अंक िवतरणकामी पािकटे छपाई क न पुरवठा करणेबाबतची ई-िनिवदा. 

महोदय, 
 

 मी / आ ही खाली वा री करणार, िवषयांिकत कामाची आपणांमाफत िस द करणते आलेली िनिवदा वाचली. सदर 
िनिवदते िदले या सव अटी व शत  मी / आ ही वाच या असनू, या मला / आ हाला मा य आहेत. आपल ेअटी / शत चं ेपालन 
करावयाचे मी / आ ही मा य करीत आह े/ आहोत. 
 

 मी / आ ही आपणांस िनिवदमे ये नमुद केले  या साईलीला दमैािसके व पािकटांची छपाई आप या मागणी माण े
िविहत कालावधीक रता, सं थानचे आव यकतेनसुार, आव यक यावेळी सं थानाच े काशने िवभागाचे सचुनेनसुार अथवा 
सं थानाचे दादर, मुंबई येथील कायालयात, िनिहत िठकाणी पोहोच कर याची हमी दतेो / दते आहोत. सदर दमैािसके व 
पािकटांची छपाई सं या अदंाजे अस  यामळेु, वेळ संगी सं थानामाफत मागणी झा यास, नमदु केले या दमैािसके व पािकटांची 
छपाई सं येपे ा २५% पयत जा  त दमैािसके व पािकटाचंी छपाई मी / आ  ही याकामी ा  होणारे कायादशेातील मंजुर दरान े
परुवठा करणचेी हमी दते आह े / आहोत. तसेच यावसाियक िनिवदा अिंतम झालेनतंर, यावेळेचे प रि थतीनु प सं थान 
यव थापनामाफत मंजरू दरान े दणेते येणारे कायादशेानसुार व यातील छपाई सं येनसुार िवषयांिकत दमैािसके व पािकटांची 

छपाई क न िविहत वेळेत परुवठा करणचेी हमी दते आह े/ आहोत.  
  

 िनिवदते नमदु केले या  या दमैािसके व पािकटांची छपाई िनिवदा मजंरु होईल,  या मा  य दरान ेपरुवठा कर  याची हमी 
 हणनू, मंजुर परुवठा कायादशेा या एकुण रकमे  या ३% इतक  र  कम ही सरु ा अनामत र कम  हणनू िनिवदा मंजुर झा  याचे 

कळिव  यापासनू १५ िदवसांचे आत िविहत प दतीन ेबॅकेंमाफत भरणा करण ेमला / आ हांस मा य असनू. याकरीता िनिवदेसोबत 
जमा केलेली बयाणा र  कम सरु ा अनामत खाती वग कर  यासही  समंती आह.े तसचे िनिवदतेील व कायादशेातील अटी-
शत नसुार, शासनमा य नोटरीसम  िवषयांिकत छपाई सािह य परुवठयापोटी पये ६००/- मा चे गैर याियक मु ांकांवर करारनामा 
वःखचाने न दणीकृत क न देण ेआमचेवर बंधनकारक राहील. 

 
िदनांक -       /        /२०२१ 
िठकाण -    

आपला / आपले िव ास,ू 
 
 सं थे या मालकाच े/ भागीदाराच ेनांव      वा री व िश का  
 
०१. 
 
०२.  
 

सोबत - कागदप  े
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Technical Bid मधील कागदप े (चेक िल  ट) 

 
  

०१.  सं थेचा / दकुान/ ेस न दणीचा अ ायवत माणप  / दाखला 

  

०२.  GST न दणी दाखला/GST Online Registration Acknowledgement 

 

०३.  पॅन काड  

   

०४.  सन २०१७-१८, २०१८-१९,२०१९-२० व २०२०-२१ या ०४ आिथक वषापैक  ०३  

वषाचे सरासरी वािषक उलाढालीबाबतचे चाटड अकाऊंट  ट यांचे माणप  

 

०५.  कोण  याही सं  थते काळया यादीत नाव समािव  ट नसलेबाबत  वय-ंघोषणाप                   

 

 

       
 

िनिवदाधारकाची वा री व िश का 
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इ छुक िनिवदाधारकाने लेखाप र क (चाटड अकौटंट) यांचे सादर करावयाचे माणप  . 

 

आिथक उलाढालीबाबतचे माणप  
 

म.े -                                                                          - यांचे िनिवदेसंबंिधत  यवसायाची सन 

२०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० व २०२०-२१ या ०४ वषापैक  ०३ आिथक वषाची उलाढाल 

खालील माणे मािणत करणेत येत आह े-   
 

अ.न.ं आिथक वष वािषक उलाढाल पये  

१ सन २०१७-१८   

२ सन २०१८-१९  

३ सन २०१९-२०  

४ सन २०२०-२१  

एकूण सरासरी वािषक उलाढाल  

०३ वषाची सरासरी उलाढाल   

 

िदनांक -        /         /२०२१ 

िठकाण -  

 

       

लेखापरी क (चाटड अकौटंट) यांचे   

नाव / वा री / िश का  

     न दणी मांक - 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  

काशने िवभाग  
 

(०१) िनिवदेचा तपिशल –  
१.१ काशने िवभागासाठी सन - २०२२ करीता साईलीला (मराठी) व  ी साईलीला (िहंदी / इं जी) या  

दैमािसकांची तसेच साईलीला अंक िवतरणकामी पािकटे छपाई क न पुरवठा करणेबाबतची ई-िनिवदा. 
 (०२) ई-िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप े, आिथक उलाढालीचे िनकष वगैरे तपशील 

खालील माणे -   

ई-िनिवदा या सं थे या नांवान ेसादर करणते येणार आह,े या नांवान ेअसले या खालील कागदप ां या 
Scan Copies अपलोड करण ेअिनवाय आह े– 

२.१ सं थेचे अ ावयत ेस न दणी दाखला अथवा यासंबंधीत त सम शासक य परवाना. 
२.२ सं थेचे व तू व सेवा कर न दणी मांक माणप  (Goods Service Tax Registration Certificate) िकंवा सं थेने व त ू

व सेवा कर न दणी मांक िमळणसेाठी न दणी के याची पावती (Online GST Registration Certificate) 

२.३  सं थेचे आयकर न दणी माणप  (PAN CARD) 

२.४ गत ०४ आिथक वषापैक  कोण याही ०३  आिथक वषाम य े( सन २०१७-१८ / २०१८-१९ / २०१९-२० / २०२०-
२१) सं थेची सरासरी आिथक वािषक उलाढाल पये ०१ कोटी मा  (अ री पय े एक कोटी मा ) व यापे ा 
जा त असलेबाबत सं थेच ेशासनमा य लेखापरी क (सीए) यांचे सही-िश यािनशी िविहत नमु यातील माणप .  

२.५ कोण  याही सं  थनेे आपले सं थेच ेनांव काळया यादीत समावेश केले नसलेबाबत  वय-ंघोषणा प  (Self-Declaration 
Letter).   

 

(०३) पुरवठा करावया  या सािह  याचा तपिशल, िनिवदा शु क व बयाणा र  कम – 
३.१ छपाई क न पुरवठा करावयाचे काशन सािह याचा हणजेच, साईलीला दमैािसके व पािकटांचा सिव तर 

तपशील ( जस,े Technical Specifications, डीटीपी / िडझायिनंग, कागदाचा कार, छपाई करावयाची 
सं या, बायड ग, पॅक ग, आिद बाब चा ) Bill of Quantities (BOQ) म  य े िदलेला आह.े या सिव तर 
तपशीलाचा अ यास क नच आिण सम  नमनेु पाहनच इ छुक िनिवदाधारकाने  BOQ म य ेसवसमावशेक दर नमूद 
करावेत. िवषयांिकत िनिवदा ऑनलाईनच सादर करावयाची आह.े  

३.२ ई-िनिवदा शु क र कम पये ४,५००/- मा  (अ री पये चार हजार पांचशे मा ) व बयाणा र कम पये 
७५,०००/- मा  ( पये पं याह र हजार मा ) मा. शासनाच े www.mahatenders.gov.in या अिधकृत  
संकेत थळावर ऑनलाईन भरावी. 

 

(०४) िनिवदाधारकांसाठी सुचना- 
४.१  ई-िनिवदा िदनांक ०९/१२/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० वाजपेासनू िदनांक २२/१२/२०२१ पय त सायंकाळी ५.०० 

वाजेपयत www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर Downloading व Uploading साठी उपल  ध राहील. 
४.२ ई-िनिवदेसोबत फ  त Online कागदप े सादर करावयाची आहते. Hard Copy म  य ेकागदप े सादर क  नयेत. Hard 

Copy म  य ेसादर केले  या कागदप े िवचारात घेतली जाणार नाही.  
४.३ श  य झा  यास िदनांक २४/१२/२०२१  रोजी तांि क िनिवदा (Technical Bid) उघडणते येतील. तांि क िनिवदेसोबत 

Online सादर केले या कागदप ाचंी पडताळणी केलेनतंर तसचे ई-िनिवदे या अटी-शत  पणू होत असतील तरच, 
वािणि यक िनिवदा (Commercial Bid) उघडणते येईल अ  यथा िनिवदा िवचारात घतेली जाणार नाही. 

४.४  वािणि यक िनिवदा उघडणचेे िदवशी इ छुक िनिवदाधारकान े वतः अथवा यांचे ितिनध नी उपि थत राहण े
आव  यक आह.े ऑनलाईन िनिवदा सादर करताना िनिवदाधारकांनी सपंक य चे / ितिनधीच े  फोन नंबस 
ऑनलाईन िनिवदमे  य े प पण े नमदू करावेत  हणजे पा  ठरणा-या इ छुक िनिवदाधारकांना वािणि यक िनिवदा 
(Commercial Bid) उघडणचेी तारीख व वेळ कळिवता येईल.  
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(०५) ई-िनिवदेत दर नमूद करतांना, सव कर व इतर अनुषंिगक खचासह सवसमावेशक दर नमदू 
करणेबाबत. 

५.१ ई-िनिवदेम  य ेऑनलाईन दर नमदू करतांना, GST, TDS अगर इतर कुठलाही शासक य कर, लेबर चाजस, पॅिकंग व 
फॉरविडग खच, जकात, वाराई वगैरे सव खचासह सं थानाच े काशने िवभागाच ेसचुननेसुार / सं थानाच ेदादर, मुंबई 
येथील कायालयात िनि त थळी पोहोच कर याचा वाहतूक खच या सव बाब चा िवचार क नच सवसमावेशक दर 
नमदू करावेत,  हणजेच नमदू करणते आलेले दर ह ेसव करांसहीत व िविहत थळी पोहोचच ेअसावेत.   

५.२ शासन िनयमानसुार वेळोवेळी लाग ूहोणारे कर िनिवदाधारक / परुवठादार यांचेवर बंधनकारक राहतील, आिण यानुसार 
संबंिधत परुवठादाराचे िबलातनू सदर र  कम बीलातून थेट कपात कर  यात यईेल. शासनान े िदनांक ०१ ऑ  टोबर 
२०१८ पासनू करपा  व  तु / सेवा अथवा दो  हीसाठी परुवठादाराला करावयाचे दानातुन २% TDS वजा करणबेाबत 
प रप क .२०१८०९२८१७१४३६६६०५ अ  वये िनदिशत केले आह.े  याचाही िनिवदा भरतांना िनिवदाधारकान े
िवचार करावा. या बाबतची आिधक मािहती महारा   शासनाचे स ंकेत  थळावर उपल  ध आह.े 

५.३ परुवठा आदशे िद  यानतंर िनिवदमे  य े / परुवठा आदशेात नमदू दराम  य े  या करांचा समावेश असेल  यांचे दराम  य े
शासनान ेकाही बदल (कमी / जा  त) के  यास  यानसुार परुवठा आदशेातील दराम  य ेबदल कर  यात यईेल. सदर बदल 
हा शासनाच ेनोिटिफकेशन ज ् या िदनांकाला िनगिमत होईल  या िदनांकापासनू पढुील कामासाठी / पुरवठयासाठी लाग ु
राहील.  

 

(०६) छपाई कामा  या मह  वा  या सचूना –  
६.१ कायादशेा माण ेछपाई करणचे ेकाम सु  करणपेवू  िविहत वेळेत सपंादक, साईलीला दमैािसक यांचेकडून िमळाले या 

मजकुरा माण ेछपाई क न थम साईलीला िवभाग, मुंबई (दादर) कायालय यांचेकडे तपासणीसाठी पाठवाव.े यातील 
टुी दरू क न कायकारी सपंादक, साईलीला, मुंबई कायालय यांची समंती ा  झालनेंतरच अिंतम छपाईचे काम सु  

करावे. नमनुा व फु मा  य क न न घतेलेली छपाई  वीकारली जाणार नाही. 
६.२  BOQ म य ेनमदु केले माण ेआिण सं थानकडे असणारे नमु याबरहकूम दमैािसकाचे क हर पेजसाठी १७० जीएसएम 

व आतील पानांसाठी ९० जीएसएम तसेच पािकटांसाठी ८० जीएसएम ा ट ाऊन पेपरवरच छपाई करण ेबंधनकारक 
आह.े इतर कोण  याही कागदावर छपाई क  नय.े मा  य केले  या कागदा  यित र  त छपाई के  याचे िनदशनास आलेस, 
आपली अनामत र  कम व दयेकाची र  कम सं  थान खाते जमा (ज  त) कर  यात येईल. तसेच ई-िनिवदेतील / 
कायादशेातील अथवा करारातील एक िकंवा अनेक अटी-शत चे भंगाबाबत दडंा मक कारवाई क न संबंिधत 
परुवठादारास का या यादीत टाकणबेाबत कायवाही करणते येईल.  

६.३ पा  िनिवदाधारकांन ेछपाईच ेकाम समाधानकारक पणु केलेनंतरच, सं थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम 
परत केली जाईल. तसचे सं थानकडे जमा असले या सरु ा अनामत र कमेवर कुठ याही कारचे याज आदा करणते 
येणार नाही.  

६.४ सं थानचा छपाई कामाचा मजकूर हा फ  त सं थानच े कायादशेानसुार संबंिधत दमैािसके व पािकटे छपाई 
कर  यासाठीच वापरणते यावा. सदरह छपाई कामाचे मजकुराचा दु पयोग क न सं  थान  यित र  त य थ य स 
अथवा सं थेस अथवा इतर कोणासही दमैािसके व पािकटै  छपाई क न िदलेचे आढळून आ यास, कॉपी राईटस 
अॅ  टअतंगत तसेच करारातील अटी-शत चे भंगाबाबत सबंंिधत परुवठादारावर कायदेशीर कारवाई कर  यात येईल.  

(०७) छपाई सािह य पुरवठा करणेबाबत सचूना - 
७.१ िनिवदा मंजरूीनंतर, कायादशेात नमदू केले  या सािह याचा परुवठा काशन ेिवभागाच ेसचुनेनसुार /  सं थानाच ेदादर, 

मुंबई येथील कायालयान ेिविहत व िनि त करणते आले या िठकाणी / जागेवर करावा लागले.  
७.२ BOQ मधील अ. न.ं ०१ ते ०४ म ये नमदु केलेली दमैािसकांची छपाई क न, याचा परुवठा िनि त केले या 

कालावधीत ( या- या आवृ ीचे मिह याचे साधारणतः थम आठवडयात) करावयाचा आह.े  
७.३ BOQ मधील अ. नं. ०५ ते ०६ म ये नमदु केलेली पािकटे छपाई क न, याचा संपणू परुवठा एकाच वळेेस परंत ु

कायादशे िमळालपेासनू ६० िदवसांचे आतं काशन े िवभागाच े सचुनेनसुार /  सं थानाच े दादर, मुंबई येथील 
कायालयान ेिविहत व िनि त करणते आले या िठकाणी / जागेवर करावा लागेल.  
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(०८)  सरु ा अनामत र  कम व करारनामा-  
८.१ यां या िनिवदा मंजरू होतील  यांना िवहीत मदुतीत दमैािसके व पािकटाचंा छपाई क न परुवठा करावयाची हमी 

हणनू मंजरु सािह  याचे परुवठा आदेशा  या एकुण रकमे  या ३%  (तीन ट के) इतक  र  कम सरु ा अनामत  हणनू 
ठेवावी लागले. िनिवदा मंजरु झा  याचे कळिवलेनतंर / कायादशे िदलेनंतर  वरीत सदर रकमचेा भरणा करावा लागले. 
ही सरु ा अनामत र  कम दमैािसके व पािकटांचा परुवठा समाधानकारक र या पणू केलेनंतर परत केली जाईल. सरु ा 
अनामत अगर बयाणा रकमेवर कुठ याही कारचे याज िमळणार नाही.  

८.२ पा  िनिवदाधारकांस िनिवदा मंजरू झा याचे कळिवलनेंतर / कायादशे िदलेनंतर, कायादशेात नमदू केले या एकूण 
र कमे या ३% (तीन ट के) सरु ा अनामत र  कम धनाकष / नेटबॅिंकग आरटीजीएस दारे सं  थानच ेबॅकं खा  यावर 
वरीत जमा करावी लागेल. तसचे कायादशेातील अटी-शत नसुार, कामाची हमी हणनू िशड  येथे सम  येऊन, पय े

६००/- मा  मु ांकांवर शासन अिधकृत नोटरी समोर वरीत करारनामा न दणीकृत क न देण े बंधनकारक राहील. 
करारना याच ेन दणीचा खच (शु क) पा  िनिवदाधारकांस आदा करावी लागेल.  

 

(०९) दैमािसके व पािकटे छपाई क न पुरवठा कर  याचे वेळाप क  - 
९.१ दमैािसके व पािकटे परुवठा सु  करणपेवु , थम फु ( याम ये आपणास िदले या Hard & Soft Copy च े

नमनुाबरहकूम सािह य / छपाई आह े िक नाही) तपासणी क न  यावयाची आह.े दमैािसके व पािकटे अिंतम फु 
आपणास तपासनू िदलनेंतर िवनािवलंब िवभागाचे मागणीनसुार प रि थतीनु प व वेळोवेळी ठरवनू िदले  या / िविहत 
व िनि त केले या वेळेत (१५ िदवसांचे आंत) छपाई कामाचा परुवठा करावा लागेल. सदर मदुतीनंतर परुवठा के  यास 
दडंा  मक कायवाही केली जाईल िकंवा िवलंब झा  यास संगी इतर ेसधारकाकडून छपाई क न घे  यात यईेल. 
 यासाठी यणेारा जादा खच आप  या बीलातून अथवा सरु ा अनामत रकमेतून वसलू कर  यात येईल. 

९.२ सं  थानची सदर मागणी ही अंदाजीत अस  यामुळे पुरवठा कालावधीत अगर  यानंतरही गरजेनुसार मंजूर 
केले  या प रमाणापे ा २५% पयत मागणी सं  थानकडून झा  यास साईलीला दैमािसके व पािकटांचा 
पुरवठा मा  य दरानेच करणे पुरवठाधारकावर बधंनकारक राहील.  

९.३ परुवठा करतांना कायादशेा या कालावधीनतंर अथवा पढुील वष ची छपाई ि या पणू होईपय त मंजरू दरानचे 
दमैािसके व पािकटांचा परुवठा करण ेपा  िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील.  

(१०) बील आदा कर  याची प  दती-  
१०.१ परुवठा केले या दमैािसके व पािकटांच ेदयेक (िबल)  याचा दजा व नग सं या यो  य अस  याची खा ी झा  यावरच 

आदा करणते यईेल. सदर परुवठयापोटी आगाऊ र  कम िदली जाणार नाही.  
१०.२ परुवठा केले या दमैािसके व पािकटांच ेदयेक (िबल) सादर करतांना, दयेकात कायादशेातील मजकूरा माणचे तपिशल 

असण े आव  यक आहे. संि  त  व पात उ लेख क  नय,े  यामळेु देयक आदा करणसे िवलंब झा  यास  याची 
जबाबदारी सबंिंधत परुवठाधारकांवर राहील. 

१०.३ परुवठा झाले या दमैािसके व पािकटांचे तपासणी क न, य ात ता  यात घतेले  या नगांचेच देयक (िबल) 
सं  थानकडे सादर केलपेासनू ३० िदवसांचे आत सबंंिधत परुवठाधारकाला आदा कर  याचा य  न रािहल.  

१०.४ िनिवदाधारकाने परुिवललेी दमैािसके व पािकटे मा  य दजाचे नस  या  या कारणाव न सं  थानने नाकार  यास 
सं  थानला बाजारभावाने दसुरीकडून सदरील सािह  य छपाई करावे लाग  यास  यासाठी जादा आले  या खचाची भरपाई 
सरु ा अनामत रकमतेुन अथवा सं  थानकडून दये असले  या इतर माला  या िबलातुन वसलु केली जाईल. तसचे या 
कारवाई  यित र  त दंडा  मक कारवाई केली जाईल, संगी करार र  कर  याचा अिधकार सं  थान यव थापनान ेराखून 
ठेवला आह.े  

१०.५ शासन िनयमानसुार आव  यक असलेल ेशासक य कर व इतर कपाती दयेकातून (िबलातून) वसलू कर  यात यतेील.  
१०.६ पा  िनिवदाधारकास मा य झाले  या दजा व नमु  या माणचे दमैािसके व पािकटांचा परुवठा करावा लागले. कमी 

दजाचे अगर वगे या कार  या दमैािसकांचा व पािकटांचा ि वकार केला जाणार नाही. अशा कार  या दमैािसके व 
पािकटांचा परुवठा झा  यास ते  वखचाने ता  काळ परत घऊेन जाण ेिनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील. ते न ने  यास, 
 याची नासधसू झा  यास  यास सं  थान जबाबदार राहणार नाही. 
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१०.७  परुवठा करीत असलेली दमैािसके व पािकटांची Quantity जा  त अस  यामळेु, सं  थानकडून Randomly Sample पाहन 
नवीन छपाई केलेले सािह  य ि वकारले जाते. तथािप दमैािसके व पािकटे ि वकारलेनतंरही एखादा लॉट अगर  यातील 
काही सािह  य खराब आढळ  यास सपंणू लॉट िकंवा परुवठाधारकाशी केलेला करारच र  कर  याच ेअिधकार सं  थान 
यव थापनाने राखनू ठेवला आह.े  

१०.८ दमैािसकांचा परुवठा करतांना पपेर रॅिपंगम य े साधारणतः १०० नगांचे पॅिंकग असाव,े जेण े क न हाताळणी करण े
सोयीचे होईल. तसचे या पिॅकंग बॉ सेसवर आतील सािह याची मािहती दशिवणारे दणेारे लेबल लावलेले असावे.  

१०.९ परुवठा आदशेातील परुवठा केलेली दमैािसके व पािकटे कमी तीचे आढळ  यास / मा  य दजाची नस  यास तसेच 
करारातील अटी / शत चा भंग  के यामळेु दडंा  मक कारवाई कर  याचा िकंवा सपंणू करारच र  कर  याचा ह  क 
सं  थान यव थापनाने राखून ठेवला आह े

(११) लॅब तपासणीची कायप  दती- 
११.१ पा  िनिवदाधारकांन ेSpecification म  य ेकळिवले माण ेकागदा  या GSM बाबतचा शासक य / शासन मा  यता ा  त 

योगशाळेचा पडताळणी अहवाल सादर करण े आव यक राहील िकंवा सं थानाने मागणी के यास तो सादर करण े
बंधनकारक राहील.  

११.२ दमैािसके व पािकटां या छपाई कामासाठी िनिवदते  / कायादशेात  नमदू केलेला जीएसएमचा कागद / आट पेपर  
अथवा इतर सािह य वापरलेले नस  यास, आिथक दडंा  मक कारवाई केली जाईल, संगी करार र  कर  याचा 
अिधकार सं  थान यव थापनाने राखनू ठेवला आह.े 

(१२) आप  ती/ नैसिगक आप  ती, नुकसान भरपाई व दडंा मक कारवाईबाबतची तरतुद   
१२.१ परुवठा आदशेातील दमैािसके व पािकटे मदुतीत परुिवले नाही तर खालील माण ेदंडा  मक कारवाई कर  यात  येईल. 

संगी करार र  कर  याचा अिधकार सं  थान राखून ठेवत आह.े  
 

अ) परुवठा न केले  या सािह  याची िकंमत 
.२.०० लाखापे ा कमी अस  यास 

मंजरू सािह  यापैक  परुवठा न केले  या िश  लक सािह  या  या छपाई 
िकंमती  या ती आठवडा ०.५० % दराने  जा  तीत जा  त  १० % पयत 

ब) परुवठा न केले  या सािह  याची िकंमत .२.०० 
लाख  िकंवा  यापे ा जा  त अस  यास 

मंजरू सािह  यापैक  परुवठा न केले  या िश  लक सािह  या  या छपाई 
िकंमती  या ती आठवडा ०.५० % दराने जा  तीत जा  त ५ % पयत 

 

 

१२.२ दमैािसके व पािकटांचे परुवठा आदेश िदलेनतंर Schedule माण े दमैािसके व पािकटांचे परुवठा न झा  यास,अगर 
यो  य तीचे नस  यामळेु दमैािसके व पािकटे नाकार  या गे  यास सं  थानची अडचण होऊ नये  हणनू, सं  थान बाजार 
भावान े आव  यक िततके िकंवा िदले  या आदेशाइत या दमैािसके व पािकटांचे दसुरीकडून छपाई कर  याची मभुा 
राहील. अशी छपाई केललेी दमैािसके व पािकटांचे जादा लागले  या रकमेची (फरकाची) भरपाई िनिवदाधारकान े
सं  थानला क न दयावयाची आह.े सदरची भरपाई सरु ा अनामत रकमेतून अगर पवु  या / नतंर  या आले  या 
दमैािसके व पािकटाचं ेिबलातून वसलु कर  याचा अिधकार सं  थानला राहील. तसेच दडंा मक कारवाई संगी करार 

र  कर  याचा अिधकार सं  थान राखून ठेवत आह.े  
१२.३  परुवठादारान ेमागणी माण ेमंजरु केलेले दरान ेव Specification म  ये नमदू केले माण े दमैािसके व पािकटांचा परुवठा 

करण ेबंधनकारक आह.े मंजरू दराम  य ेकोण  याही कारणा  तव दरवाढ माग  याचा अिधकार परुवठाधारकास असणार 
नाही. अथवा अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परुवठाधारकाने दमैािसके व पािकटांचा परुवठा करावयाच े
नाकार  यास अथवा परुवठा न के  यास सं  थानला बाजारभावान ेअथवा फेरिनिवदा मागणी क न दमैािसके व पािकटे  
खरेदी करावे लाग  यास जादा यणेा-या खचाची नकुसान भरपाई परुवठाधारकाकडून वसलु केली जाईल. तसेच 
दडंा  मक कारवाई सगंी करार र  कर  याचा अिधकार सं  थान राखून ठेवत आह.े  

१२.४ िनिवदा परुवठा कालावधीम  य े एखादी आप  ती / नैसिगक आप  तीमळेु (अशी आप  ती क  जी िनिवदाधारकां  या 
िनयं णाबाहरे असले. उदा. यु , अपहरण, घातपात, रोगराई, संप,  फोट, टाळेबंदी, भकंूप वगरेै) परुवठाधारक 
दमैािसके व पािकटांचा परुवठा क  शकला नाही व तसे परुवठाधारकाने  वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत यो  य तो 

िनणय प रि थतीनु प घे  यात येईल. 
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(१३) िनिवदा वैधता कालावधी 
१३.१ सदर ई-िनिवदचेा वैधता कालावधी Online िनिवदा Download तारखचेे शेवटचे िदवसापासनू १२० िदवसांचा 

राहील. 
 

(१४) सव साधारण अटी शत  
१४.१  अ.नं.०३ (३.१ ते ३.२) म ये नमदू केले माणचे, BOQ मधील मजकूर पाहन  या माणचे छपाई कामाचे दर भरावेत. 

BOQ म  य े नमदू केले  या Specifications व अ य बाब िशवाय, इतर पयाय देऊन अथवा इतर पयायी बाबी 
िवचारात घऊेन दऊे केललेा दरांचा िवचार केला जाणार नाही.  

१४.२ इ छुक िनिवदाकाराने तािं क  िनिवदमे ये (Technical Bid)  िदले  या सं थे या मािहतीसदंभात सं  थानचे अिधकारी 
संगी सं थे या काय थळावर िठकाणी य  भेट देऊ शकतील,  यावेळी सबंिधतांना सहकाय क न आव  यक ती 

मािहती देण ेबंधनकारक राहील.  
१४.३ िनिवदते सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा ि येम  य े कोण  याही ट   यावर िनिवदतेून माघार घते  यास  यांची बयाणा 

र  कम ज  त कर  यात येईल.  
१४.४ परुवठादाराच/े सं  थचेे आव  यकता वाट  यास Vendor Audit केले जाईल.  
१४.५ यापवु   या िनिवदाधारकांच े नाव  या कालावधीसाठी सं  थानन े काळया यादीत (Black List) टाकलले े आह,े अशा 

िनिवदा तेवढया कालावधीसाठी िवचारात घेत  या जाणार नाहीत. तसेच  यानंी परुवठा आदशे िदलनंेतर मागणीनसुार/अटी-
शत नसुार छपाईचा परुवठा केललेा नाही, अशा परुवठादारां  या िनिवदा कारवाई केलपेासनू ०३ वष िवचारात घेत  या 
जाणार नाहीत.  

१४.६ सदरील यवहाराबाबत वाद िनमाण झा यास तो राहाता / कोपरगाव यायालयाच े यायक ेत राहील.  
१४.७ िनिवदाधारकांनी नमदू केले या दैनिंदनी व िदनदिशकािनहाय दरांचा तुलना  मक  टया िवचार कर  यात येईल. याम  य े

 यनुतम दरधारकांशी चचा व वाटाघाटी कर  यात यतेील आिण  यानसुार अिंतम िनणय घतेला जाईल.  
१४.८ सं थान यव थापनाने कोणतीही ई-िनिवदा अशंतः िकंवा संपणू वीकारणचेा अथवा सव िनिवदा नाकारणचेा ह क 

राखनू ठेवला आह.े याबाबत कुठलीही त ार ऐकून घेतली जाणार नाही.  
१४.९ सशत िनिवदा ता  काळ र  कर  यात यतेील. सदर िनिवदतेील नमदू अटी-शत  व अहता पणु क  न शकले  या 

िनिवदाधारकां  या िनिवदा र  कर  यात यतेील.  
१४.१० छपाईकामी कुठ याही कारची अ ीम र  कम (Advance) िदली जाणार नाही.  
१४.११ उपरो  शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी / शत  िवहीत कर याचा अिधकार सं थान 

शासनान ेराखनू ठेवलेला आह.े िनिवदाधारकाची कोणतीही अट / अटी सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा 
िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नाहीत. 

 
 

 
भा य ी बानायत (भा से),  

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


