ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

पो टः िशड , तालक
ु ाः राहाता, िज हाः अहमदनगर - ४२३ १०९.
दूर वनी माक
ं ः (०२४२३) २५८८९९, फॅ स .: २५८८७०.
E-mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in.
सपु र चर प ा मडं प व इतर अनषु ंगीक यव थे या कामासाठी ई-िनिवदा सच
ू ना
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने मा यवरांचे भेटीचे काय माकरीता सपु र चर प ा मंडप व इतर
अनषु ंगीक यव था करणेसाठी नामांक त, अनभु वी व िकमान पा ताधारक ठे केदारांकडून आयटेम रे ट प दतीने ई-िनिवदा
मागिव यात येत आहेत.
०१ कामाचे नांव:
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने मा यवरांचे भेटीकरीता
सपु र चर प ा मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था करणे.
०२ ई-िनिवदा फॉम फ :
.११८०/- ऑनलाईन ा सफर दारे www.mahatenders.gov.in वर.
०३ बयाना र कम:
.१,२०,०००/- ऑनलाईन ा सफर दारे www.mahatenders.gov.in वर.
०४ ई-िनिवदा डाऊनलोड करणे िद.१७/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू .
सु वात िदनांक:
०५ ई-िनिवदा अपलोड करणे अंितम िद.०३/०९/२०१८ रोजी सांयकाळी ०५:०० वाजेपयत.
िदनांक:
०६ ई-िनिवदा फॉम व ई-िनिवदे या अटी व शत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे.
०७ िकमान पा ता िनकष (Minimum Qualifying Criteria) तसेच तां ीक िनिवदेम ये सादर करावयाचे कागदप ाचं ी
मािहती िनिवदेम ये नमदू कर यात आलेली असनू , सदरह मािहती सं थानचे संकेत थळ: www.sai.org.in वर
देखील उपल ध आहे. सदरची सव कागदप े सा ांक त व कॅ न क न ई-िनिवदे सोबत अपलोड करावीत.
सं थान यव थापनाने कोणतीही अथवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा अिधकार राखनू ठे वला आहे.

( ीमती बल अ वाल, भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

सं थानचे संकेत थळावर िस द करावयाचे जािहरातीचा मसदु ा.

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

पो टः िशड , तालुकाः राहाता, िज हाः अहमदनगर - ४२३ १०९.
दूर वनी मांकः (०२४२३) २५८८९९, फॅ स .: २५८८७०.
Email: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in.
सुपर चर प ा मंडप व इतर अनुषंगीक यव थे या कामासाठी ई-िनिवदा सूचना
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने मा यवरांचे भेटीचे काय माकरीता सपु र चर प ा मंडप व इतर अनषु गं ीक
यव था करणेसाठी नामांक त, अनभु वी व िकमान पा ताधारक ठे केदारांकडून आयटेम रे ट प दतीने ई-िनिवदा मागिव यात येत
आहेत.
०१ कामाचे नावं :
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने मा यवराचं े भेटीकरीता
सपु र चर प ा मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था करणे.
०२ मंडपाचा कालावधी:
०१ िदवस.
०३ ई-िनिवदा फॉम फ :
.११८०/- ऑनलाईन ा सफर दारे www.mahatenders.gov.in वर.
०४ बयाना र कम:
.१,२०,०००/- ऑनलाईन ा सफर दारे www.mahatenders.gov.in वर.
०५ ई-िनिवदा फॉम व ई-टडर या अटी व www.mahatenders.gov.in.
शत उपल ध असलेले संकेत थळ:
िनिवदा वेळाप क
अ. न.ं
तपिशल
िदनाक
ं व वेळ
०१ ई-िनिवदा काशीत करणे िदनांक:
िद.१७/०८/२०१८ सकाळी १०:०० वाजता.
०२ ई-िनिवदा डाऊनलोड करणे सु वात िदनांक:
िद.१७/०८/२०१८ सकाळी ११:०० वाजेपासून.
०३ ई-िनिवदा डाऊनलोड करणे अिं तम िदनांक:
िद.०३/०९/२०१८ सायं ०५:०० वाजेपयत.
०४ िनिवदापवू बैठक:
िद.२४/०८/२०१८ सकाळी ११:०० वाजता.
०५ ई-िनिवदा अपलोड करणे सु वात िदनांक:
िद.१७/०८/२०१८ सकाळी १२:०० वाजेपासून.
०६ ई-िनिवदा अपलोड करणे अिं तम िदनांक:
िद.०३/०९/२०१८ सायं ०५:०० वाजेपयत.
०७ तांि क िलफाफा (टे नीकल बीड) उघड याचा िद.०५/०९/२०१८ सकाळी ११:०० वाजता (श य झा यास).
िदनांक:
०८ वािण यीक िलफाफा (कमिशयल बीड) िद.०७/०९/२०१८ सकाळी ११:०० वाजता (श य झा यास).
उघड याचा िदनांक:
०९) टे नीकल बीडम ये खालील कागदप ां या स य ती मािणत क न कॅ न क न िदले या िवहीत मदु तीत
ऑनलाईन अपलोड करणे बध
ं नकारक आहे.
िकमान पा ता िनकष१) ई-िनिवदा फॉम फ .११८०/- व बयाना र कम .१,२०,०००/- ऑनलाईन ा सफर दारे www.mahatenders.gov.in
वर ऑनलाईन भरावे. UTR रसीट कॅ न क न अपलोड करणे बधं नकारक आहे.
२) ई-िनिवदा फॉम मिधल िवहीत नमु यातील हमीप . ( .१००/- चे िबगर यायीक मु ाक
ं ावर) कॅ न क न अपलोड करणे
बधं नकारक आहे.
३) िनिवदाकार यांनी या प दतीचे मंडप उभारणीचे मागील ०३ वषात िकमान .७० ल अथवा यावरील रकमेचे िकमान ०१
काम के लेले असणे आव यक आहे. ठे केदार यांनी संबिं धत सं थेकडील कायारंभ आदेश व काम पणु वाचे दाखले व
छायािच े जोडणे आव यक आहे.
पान .०२ वर

पान .०२

४) िनिवदाकार यांची मागील ०३ आिथक वषा◌ंची (सन-२०१५-२०१६, २०१६-२०१७, २०१७-२०१८) आिथक
उलाढालीची सरासरी ही .९० ल इतक अथवा यापे ा अिधक असणे आव यक आहे. (सदर ०३ वषाम ये झालेली
एकूण उलाढाल भािगले ०३ या सु ानसु ार) िनिवदाकार यांनी यासबं ंधी आव यक ऑिडटेड बॅल स िशट व सी. ए.
याचं ेकडील सिटिफके ट जोडणे बंधनकारक आहे.
५) िनिवदाकार यांनी पॅन काड, आधार काड, जीएसटी रिज ेशनची त व बॅकं खाते माहीती जोडणे आव यक आहे.
६) िनिवदाकार यांना कुठ याही शासक य, िनम शासक य, सहकारी सं था यांनी काळया यादीत टाकलेले नसलेबाबतचे
हमीप यानं ी जोडणे आव यक आहे.
७) िनिवदाकार यानं ी िनिवदा फॉममधील िवहीत नमु याम ये मडं प उभारणीसाठी उपल ध असले या सािह याचा तपिशल
जोडणे आव यक आहे.
८) स म ािधकारी याचं क
े डील न दणी माणप (मबंु ई दक
ु ाने अिधिनयम / कंपनी / फम).
सं थान यव थापनाने कोणतीही अथवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा अिधकार राखनू ठे वला आहे.

( ीमती बल अ वाल, भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

Advertisement to be published in Newspaper:

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI
Tal.- Rahata, Dist.- Ahmednagar, (MS) - 423109.
Tel: (02423) 258899, 258901, 258904, Fax: 258870.
E-mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in.

NOTICE INVITING E-TENDERS FOR PANDAL & MISC. WORK
Item rate e-tenders are invited from reputed and experienced pandal contractors fulfilling
the prescribed minimum qualifying criteria for the following work.
1) Name of Work:
Providing & Erecting Temporary Superstructure
Pandal with Tin Sheet Roofing and other
miscellaneous works on rental basis for the
Dignitaries Visit Programme at Shirdi for Shri
Saibaba Samadhi Centenary year.
2) Cost of blank tender Rs.1180/online
payment
document:
www.mahatenders.gov.in.
3) Earnest Money Deposit Rs.1,20,000/online
payment
on
(EMD):
www.mahatenders.gov.in.
4) Tender
document
is www.mahatenders.gov.in.
available for downloading
on the website:
5) Tender
document 17/08/2018 from 11:00 AM.
download start date:
6) Bid Submission Closing 03/09/2018 upto 05:00 PM.
Date:
7) Minimum Qualifying Criteria and the details of the documents to be submitted
through technical bid (Envelope No.01) are mentioned in the tender document
and can be viewed on our website: www.sai.org.in. All such documents should be
duly attested, scanned and uploaded along with the e-tender.
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi reserves the right to reject any or all tenders without
assigning any reasons therefor.

(Smt. Rubal Agarwal, IAS)
Chief Executive Officer,
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.

िहंदी वतमानप ात िस द करावयाचे जािहरातीचा मसुदा.

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

मु. पो. िशड , ता. राहाता, िजला - अहमदनगर (महारा ) – ४२३ १०९.
फोन नं.: (०२४२३) २५८८९९, २५८९०१.

E-mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in

ई - िनिवदा सच
ू ना
िशड यहॉं िन निलखीत िनमाण काय करने हेतु, सं थान बंधन क ओर से ऐसे मंडप ठे केदार से ज क िन नतम पा ता
मापदंड के अनसु ार यो यता के पा है और अनभु वी है उनसे व तू दर कार क ई-िनिवदा आमंि त क जा रही है |
०१. काय का नाम:
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव के उपल पर िशड यहॉं
मा यवर के काय म हेतू सपु र चर िटन मंडप और ज री आव यक
सिु वधाओकं ा का िनमाण करना |
०२. ई-िनिवदा फाम शु क:
.११८०/- ऑनलाइन ा सफर www.mahatenders.gov.in पर |
०३. सरु ा र कम:
.१,२०,०००/- ऑनलाइन ा सफर www.mahatenders.gov.in पर |
०४. ई-िनिवदा फाम तथा ई-िनिवदा क www.mahatenders.gov.in
शत क उपल धी:
०५. ई-िनिवदा ा त (download) करने १७/०८/२०१८, सबु ह ११ बजे से |
क शु वाती तारीख:
०६. ई-िनिवदा जमा (upload) करने क ०३/०९/२०१८, याम ५ बजेतक |
आिखरी तारीख:
०७. िन नतम पा ता मापदडं (Minimum Qualifying Criteria) तथा Technical Bid के साथ िजतने कागजप
जोडने है ऊनक सचु ी ई-िनिवदा म तथा सं थान क वेबसाईट www.sai.org.in म दी गई है | इन कागजप पर
वयं के ह ता र करके और कॅ न करके ई-िनिवदा के साथ upload कर |
सं थान बंधन ने कोई भी या सभी िनिवदाएं कोई भी कारण िदए िबना अि वकार करने का अिधकार सरु ि त रखा है ।

( ीमती बल अ वाल, भा. .से)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .

