SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI.
A/P- Shirdi-423109, Tal- Rahata,
Tel-(02423) 258500, Website- www.sai.org.in

APPOINTMENT FOR INCOME TAX CONSULTANT
Invitation for appointment of “INCOME TAX CONSULTANT” for Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi

I. Nature of work:- “INCOME TAX

1. TDS working – Checking of daily transactions in accordance with Income Tax law, Rates applicable, Salary
TDS working, Monthly TDS payment in to Bank in time.
2. File quarterly TDS Returns, Revise if required time to time and take care of there should be no outstanding
demand in TRACES.
3. Generate Quarterly Form No.16A, generate yearly Form No.16
4. All TDS related work with submissions if any to Income Tax Department
5. Compulsory required minimum one qualified and experienced representative for Income Tax work in
Sansthan office full time.
S.No
1

2
3
4

Parameters
Name of the Firm
Address
:Firm Registration No. & date
:PAN
:GST No.
:Number of years of practising in India
Experience/Knowledge In Income Tax/Audit of
Organisation/Trust having minimum turnover of
100 crores & above
Adequacy of manpower:- Number of Partners
and fulltime professional staff.

Minimum Qualification criteria

Minimum 5 years as on 31.03.2021
Minimum 2 organisations/Trusts
(Attach turnover details of concern organisation/Trust
with with appointment order.)
Minimum 3 Partners, &
Minimum
professionals (Attach details)

5 Fulltime

Last year Fee structure:- 1. TAX COUNSULTANT- Rs.1,49,860/ (with all taxes p.a.)
The process of evaluation: - The prospective bidder must comply with prequalification criteria for eligibility in commercial bid.

The interested Chartered Accountant Firms may submit separate information along with supporting document as a
proof of pre-qualification criteria in Envelope No.1 and expected annual fees inclusive of all taxes separately for
income tax consultant in Envelope No. 2. Time limit to submit information - on or before to Dt. 15th /02/2021 in
Shirdi office up to 5.00 p.m. commercial bid evaluation will be done strictly in accordance with the lowest rate & no
negotiation will be done. The detailed work information given in prescribed form on our official website
www.sai.org.in.
Chief Executive Officer
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.

(ENVELOPE No.1)
To,
The Chief Executive Offi cer
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.
Tal. Rahata, Dist. Ahmednagar.
Pin 423109

Sub.: INFORMATION OF CHARTERED ACCOUNTATNT
FIRM & QUALIFICATION CRIATERIA
S.No

Parameters

1

2

Name of the Firm
Address
Firm Registration No. & date
PAN
GST No.
Name of Partners

3

Number of years of practising in India

4

Experience/Knowledge In Income Tax/Audit of
Organisation/Trust having minimum turnover of
100 crores & above
Adequacy of manpower:- Number of Partners and
fulltime professional staff.

5

Information
::::-

Note: All above fields are mandatory for participation.

Sign/Authorised Seal of firm

(ENVELOPE No.2)
To,
The Chief Executive Officer
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi.
Tal. Rahata, Dist. Ahmednagar.
Pin 423109
I. EXPECTED ANNUAL FEES FOR INCOME TAX CONSULTANT
Sr. No.

Particular

Amount Rs

Expected annual fees for providing services
as Income Tax Consultant for Shri Saibaba
Sansthan Trust Shirdi.
1
(Considering minimum one full time
experienced staff in the Sansthan Office)
CGST
SGST

%
%
I. Rs

Sign/Authorised Seal

सं थानचे करिवषयक TDS, इ. संबधीत सपं ुण कामकाजाचे थोड यात व प
Tax Consultant Scope of work
१. सदरील िनयु एक वष कालावधी क रता पणू वेळेसाठी राहील.
२. TDS, Income Tax, TRACES, रोख र कमे सबं धीत आयकर िवषयक िनयमासं अनसु न होणारे यवहार,
वेळोवेळी आयकर िवभागाकडे सवलत दाखले िमळ याकरीता सादर करावे लागणारे ताव इ. संबधीत
करिवषयक कामकाज िवहीत वेळेत क न घेणे आव यकते माणे मािसक, ेमािसक,वािषक िविवरणप े भरणे,
मािगल वषासबंधीत करा या लागणा-या पतु ता इ. सं थान व णालये यांचे संबधीत सव कर िवषयक कामकाज
करणे आव यक आहे.
३. सं थानला लागू होणारे सव कारचया
् करासंदभात शासनामाफत वेळोवेळी होणारे फे रबदल, वरीत प व लेखी
कालमयादेसह कळिव यात यावेत. तसेच सं थानची कर णाली/कर परतावे वेळोवेळी तपास यात यावेत.
४. कर िवषयक कामकाज सं थान या लेखािवभागा या िठकाणी य जावून करावयाचे अस याने, स म ान व
अनभु व असलेला आपला एक ितिनधी पणु वेळासाठी िशड येथे उपल ध क न दे यात यावा व वेळोवेळी
आव यकते माणे य कामकाजाची तपासणी करावी.
५. कर िवषयक कामकाजासंदभात सबं धीत वरी लेखापाल, लेखािधकारी, मु यलेखािधकारी याच
ं ेशी िवचार
िविनमय करावा.
६. आपणास नेमून िदलेले करिवषयक वािषक कामकाज साधारणत: िवहीत वेळेत पुण होईल या ीने य नशील
रहावे.
७. सं थानमधील आयकर पा सव कमचा-याचं े आयकर िवषयक मािहतीचे संकलन क न संगणक णालीत भरणे
व अचक
ु भर याची व िविवध बीलावरील कं ाटदारांना देय असणा-या रकमेतनू कपात के लेला सव कार या
करांची तपासुन खा ी कर यात यावी.
८. सव कर िवषयक िववरणप िवहीत वेळेत दाखल कर याची जबाबदारी आपणावर राहील.तसेच आयकर
िनयमा माणे फाम नं.१६, १६A तसेच हॅटचे फाम ४०२, फॉम वेळेवर संबंिधतांना दे याची जबाबदारी
आपणावर राहील.
९. वेतनावरील, मानधनावरील कमचारी व कं ाटदारां या बीलांवरील कपात के लेला आयकर, मळ
ु ातून कर कपात
तपासणे व िवहीत वेळेत चलन तयार क न बँकेत सरकार जमा करणे. दर तीन मिह यांनी कर परतावा फाईल
तयार क न आयकर, व मळ
ु ातनू करकपातचे ितमाही चलनांची पुतता झा याची खा ी करणे.
१०. सं थान या लेखाप र णाचेवेळी आपण सम हजर राहन आव यक ती पतु ता कर याबाबत मदत करावी.
११. आयकर काय ा माणे सं थानचे खच वेळेत पणु होत अस याबाबत तसेच यावर पुढे आयकर लागू नये
यासाठी वेळेत वेळेवर खच हो याबाबत आपण सं थानला लेखी अहवाल देऊन याची पतु ता िनयिमत कर यात
यावी.
१२. सं थानने आयोिजत के लेले िविवध कारचे िललावासाठी आयकरािवषयी मागदशन करणे.
१३. आपली नेमणक
ू कालावधीसाठी नेमले या वैधािनक लेखाप र कांनी कर िवषयक उपि थत के ले या मु यांची
पतु ता करणेची सव वी जबाबदारी आपणावर राहणार आहे.

१४. सव आिथक यवहारांम ये आयकर कायदा, सन-१९६१ मधील तरतुद चे पालन होत आहे िकंवा नाही.
याबाबत आपला प व आव यकतेनसु ार लेखी अिभ ाय देणे आव यक आहे.
१५. अंतगत लेखाप र ण िवभागात ठे वले या ि हजीट बुकाम ये के ले या कामकाजाची थोड यातन द क न सही
करावी.
१६. उपरो िनयु या अनषु गं ाने येणारे अिधकार आपणास दान कर यात येत असून, या ीने कत ये व
जबाबदा या पार पाडणे आव यक आहे.
१७. ी साईबाबा सं थान िव त यव था शासनाकडून लेखाप र णा या ीने काही सुचना के ली गे यास याची
पतु ता आपणाकडून कर यात यावी.

