ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
िशरडी ४२३ १०९.
तालक
ु ा-राहाता, िज हा-अहमदनगर

दरु वनी मांक (९५-२४२३) २५८५००, अिभलेख क िवभाग - (०२४२३-२५८७८२, २५८७८३)
फॅ स मांक +९१-०२४२३-२५८८७०
Website – www.sai.org.in E-mail 1.saibaba@sai.org.in 2. record@sai.org.in,
मबुं ई कायालय - साईिनके तन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहेब आबं डे कर रोड, दादर
मंबु ई-४०० ०१४ दरू वनी माक
ं (०२२) २४१६६५५६, २४१६१२९३

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याच
ं े कडील सन.२०२०-२१
साठी िन पयोगी भगं ार/सािदल साही याचे िव बाबत ई-िनिवदा

...१...

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
िनिवदाधारकांसाठी सूचना
१. ई-िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदप े व इतर शत /अट चा तपशील सोबत िदलेला आहे.
२. िनिवदाधारकास सािह य खरे दी करावयाची हमी हणनू .१२,०००/- (अ री . बारा हजार) मा बयाणा
र कम व िनिवदा फ .२,४०० (अ री . दोन हजार चारशे मा ) www.mahatenders.gov.in या
वेबसाईटवर online भरावी लागेल.
३. पणू मािहती भरलेली िनिवदा मदु तीत ऑनलाईन सादर करावयाची जबाबदारी िनिवदाधारकांवर आहे.
४. सदर िनिवदा िद.०३/०३/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.पासनू िद.१३/०३/२०२० साय.ं ०५.०० वा.पयत
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर Downloading व Uploading साठी उपल ध राहील.
५. ई-िनिवदेसोबत फ त Online कागदप े सादर करावयाची आहेत. Hard Copy म ये कागदप े
सादर क नयेत. Hard Copy म ये सादर के ले या कागदप ांचा िवचार के ला जाणार नाही.
६. िनिवदेसोबतची खरेदी करावया या सािह याचे दर भरताना BOQ पाहनच याम ये जीएसटी
सह सव टॅ सेस,वाराई, हमाली व वाहतूक खचासह दर भरावे लागतील याची न द यावी.
७. सदरचे भगं ार सािह य सं थानचे िविवध िवभागातनु (उदा. सादालयिवभाग, लाडु साद िवभाग,
भ तिनवास थाने, बगीचा िवभाग, इ.) िठकाणाव न वखचाने उचलावे लागेल.
८. कोणतीही िनिवदा अंशत:/पणु पणे ि वकारणेचा अगर सव िनिवदा नाकारणेचा अिधकार सं थान यव थापनाने
राखनू ठे वला आहे. याब लची कारणे देणे सं थान यव थापनावर बधं नकारक राहणार नाही.
९. सदर ई-िनिवदेतील सािह याचे वणन BOQ म ये नमदू कर यात आलेले आहे. ते िवचारात घेऊनच
ई-िनिवदा भरावी.

(दी म मगु ळीकर, भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
...२...

ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
िशड – ४२३ १०९. तालुका- राहाता, िज हा-अहमदनगर
िनिवदे या शत व अटी
१. िव करावयाचे सािह याचे वणन BOQ म ये नमूद कर यात आलेले आहेत. ते िवचारात घेऊनच
ई-िनिवदा भरावी.
२. िनिवदाधारकास िनिवदेसोबत िनिवदा फ र कम .२,४००/- (अ री पये- दोन हजार चारशे मा ) व
बयाणा र कम . १२,०००/- (अ री पये- बारा हजार मा ) www.mahatenders.gov.in या
वेबसाईटवर online भरावी लागेल.
३. आधारकाड, पॅनकाड, रिहवासी दाखला इ. सव कागदप े कॅ न क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडावीत.
४. सािह याचे दर भरतांना जीएसटी दराचा बोजाचा िवचार क नच िनिवदा सादर करावी. िनिवदाधारकाने सदरचे
दर सं थानचे िविवध िठकाणाहन माल वखचाने उचलनु नेणे, वाहतक
ू वगैरे सव खचासह सव समावेशक नमदू
करावेत.
५. मंजूर िनिवदाधारकास अिभलेख क ातील कमचा-यांमाफत मण वनी ारे / दरु वनीवर कळिवणेत
आलेनंतरच िन पयोगी सादील व पाचे सािह य, अिभलेख क िवभागाशी कायालयीन वेळेत (सकाळी
१०.०० ते साय.ं ०४.००) (रिववार खेरीज) सपं क साधनू वखचाने उचलनू / खरे दी क न यावयाचे आहे.
६. मंजूर िनिवदाधारकांस उपल ध मालाची पूण िकंमत िनयमानस
ु ार लेखाशाखेत द.ु ४.०० वाजेपयत रोख जमा
क न माल आहे या िठकाणाहन वखचाने उचलनू यावा लागेल.
७. िनिवदा मज
ं रू झालेनतं र िशड येथे येऊन .१००/- चे टॅ प पेपरवर करारनामा नोटरी क न देणे बधं नकारक
राहील. करारना याची नोटरी फ िनिवदाधारकांस आदा करावी लागेल.
८. अडचणीचे/गद चे काळात आपणांस मंजूर असले या सािह यापैक जे सािह य वेळोवेळी दरु वनीव न वा
त डी /लेखी ( मरण प देवनू ही) कळवनू ही आपण दोन आठवडयाचे आतं न उचल यास आपले मजं रू
दरानेच दसु रे कुणी खरे दी करीत अस यास यास िव के ले जाईल. अथवा अशा सािह याची िव हेवाट
लाव याचे अिधकार सं थानला असतील व यातील नुकसान / फरकाची र कम आपणाकडून
वसल
ू कर यात येईल. याबाबत आपली कुठलीही लेखी वा त डी त ार ऐकून घेतली जाणार नाही , ाहय
धरली जाणार नाही.
९. वरील ७ या अटीची पतू ता के लेनंतर सं थानकडून सािह य खरे दीचा आदेश िदला जाईल.
१०. मज
ं रु झालेले सािह य कळिव यानतं र १५ िदवसाचं े आत खरेदी न के यास िकंवा काही व तु उचल यास
त डी/लेखी अगर दरु वनी ारे सपं क क नही सािह य न उचल यास, १६ या िदवसापासनु ितिदनी .१००/माणे दडं भरावा लागेल, दडं ाची र कम भर यानंतरच माल उचलता येईल. तसेच माल न उलल यास
सबं िं धताचं ी अनामत र कम ज त करणेत येऊन यांचे नाव सं थानचे काळया यादीत समािव ट
कर याबाबतची पढु ील कायवाही कर यात येईल.
११. मंजुर झालेले सािह य साफ क न नेणे अस यास याबाबत पव
ु क पना अिध क, अिभलेख क यानं ा
ावी. वखचाने यवि थत साफ-सफाई क न वजन क न पैसे जमा क न/ठोक नगा माणे माल ता यात
यावा लागेल. माल उचलतेवळ
े ी कामगारास काही दख
ु ापत / इजा झा यास, याचे वै क य देखभाल व
खचाची सव वी जबाबदारी संबिधतांची राहील. यास सं थान जबाबदार राहणार नाही.
..३..

१२.

१३.
१४.

१५.
१६.

िनिवदा मंजुर झालेनंतर िनिवदाधारकास सं थानकडे सुर ा अनामत र कम हणनु येक १२,०००/ठे वावी लागेल. यावर कोण याही कारचे याज िमळणार नाही. आिथक वष संप यानंतर सदरची सरु ा
अनामत र कम परत कर याची कायवाही कर यात येईल.
िनिवदेत सहभागी िनिवदाकाराने िनिवदा ि येम ये कोण याही ट यावर िनिवदेतून माघार घेत यास यांची
बयाणा र कम ज त कर यात येईल.
पणु िनिवदा अथवा याचा काही भाग मंजुर अथवा नामंजुर कर याचा अगर सव िनिवदा नाकार याचा तसेच
अटी व शत म ये फे रबदल कर याचा अिधकार सव वी सं थानने राखनु ठे वला आहे. याब लची कारणे देणे
सं थान यव थापनावर बंधनकारक असणार नाही.
आपणास मजं रु झालेले सािह य पढु ील वष चे कायादेश पा रत होईपयत आहे याच मजं रु दरात खरे दी करावे
लागेल.
सदरील िनिवदा िकयेब ल काही वाद िनमाण झा यास तो राहाता/कोपरगाव कोटचे यायक ेत राहील.

(दी म मगु ळीकर, भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड

..४..

िनिवदाधारकाबाबत मािहती
१.

फमचे नांव-

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

२.

प यवहारासाठी संपणु प ा-

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

३.

दरू वनी मांक-

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

ऑफ स

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

दक
ु ान

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

िनवास

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

मोबाईल नबं र

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

फॅ स नंबर

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

ई – मेल

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

संपकासाठी य चे नांव-

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

दरू वनी माक
ं -

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

मालकाचे/भागीदारांची नावे- १.

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

४.

५.

२.

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

६. बॅक खाते मािहती:- १. बॅक खाते नाव:- ----------------------------------------------------------२. शाखा:-

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

३. खाते नंबर व कार:- -------------------------------------------------------४. बॅक IFSC कोड:- ---------------------------------------------------------िदनांक िठकाण -

/

/२०२०
िनिवदाधारकाची सही व िश का
...५...

अ) Technical Bid मधील कागदप े (चेक िल ट)

१) रिहवासी दाखला

:-

उदा. ामपंचायत, नगर पंचायत, नगरपािलका, महानगरपािलका)

२) आधार काड / मतदानकाड /इतर फोटो आयडी :-

३) आयकर न दणी पॅन काड

:-

िनिवदाधारकाची सही व िश का

...६...

ित,
मा.मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड )
िशड , ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर.
िवषय– - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे कडील सन.२०२०-२१ साठी
िन पयोगी भंगार/सािदल साही याचे िव करणे चे ई-िनिवदाबाबत..
महोदय,

खालील सही करणार मी/आ ही कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस के लेली िनिवदा वाचली.
आप या िनिवदेत िदले या सव अटी व शत मी/आ ही वाच या असनू मला /आ हाला मा य आहेत. आपले
अटी/शत चं े पालन करावयाचे मी/आ ही मा य करीत आहे/आहोत. िनयमा माणे बयाणा र कम ऑनलाईन भरलेली
आहे.
या सािह या या िनिवदा मंजरु होतील, या मा य दराने सािह य खरे दी कर याची हमी हणनू .१२,०००/इतक र कम सरु ा अनामत हणनू िनिवदा मंजुर झा याचे कळिव यापासनू १५ िदवसाचं े आत मी/आ ही ऑनलाईन
भरणा क . बयाणा र कम सरु ा अनामत खाती वग कर यास माझी समं ती आहे. सं थान अटी-शत माणे .१००/या टॅ प पेपरवर करारनामा नोटरी क न देऊ व मंजरू दराने िनिवदा कालावधीत मागणी माणे सािह य वेळेवर िशड
येथील अिभलेख क िवभागात पोहोच करणे आमचेवर बंधनकारक राहील.
िदनांक िठकाण -

/

/२०२०
आपला/आपले िव ास,ू

फमचे मालकाचे/भागीदाराचे नावं
(१) -----------------------------------

सही/सहया व िश का

(२) ----------------------------------सोबत- कागदप े

...७...

