
 
 
  
 

 

 
Technical Document  

श्री साईबाबा संस् थान शळ ळस् तव् यळस् था,शऴडी 
साईआश्रम भक् तनिनळास ळ साईधममऴाला  

बेडऴीट, उऴी कव् हर धुणे/इस् री करणे, टॉळेऱ धुळून ड्रायर करणे, चादर ळ गादीच् या 
खोली धुणे तसेच भक् तांचे कऩड ेऴुक क आकाुनन धुणे/इस् री कुनन देणे या 

कामासाठीची ई-निनशळदा. 
सन २०१९-२० 

दद.०१/०८/२०१९ ते दद.३१/०७/२०२०  

कालावधीकरीता 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था,शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 

पा.न वं.1 

 

 
श्री साईबाबा संस् थान दव वस् तव् यवस् था,दिर्डी 

साईअश्रम भक् तदनवास व साई धममिाळा  

बेडशीट, उशी कव् हर धणु/ेइस्त री करण,े टॉवले धवुनू ड्रायर करण,े चादर व गादीच् या खी ी धणु ेतसेच भक ताांचे क डे शकु क ककाुनन 

धणु/ेइस्त री कुनन दणे ेया कामासाठीची ई-नननवदा.  

(एका वषाा साठी) 

* दनदवदा धारकाची मादहती * 

१)  नननवदा धारकाच ेनाांव          :------------------------------------------------------------------------------------------ 

२)   रव्यवहारासाठी सां णुा  त्ता :------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 कायाालय फीन क्रमाांक            ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  ननवास          - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ऑफीस        - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                फॅकस नांबर      - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

              मीबाईल नांबर     - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               ई-मले             - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) सां काासाठी प्रनतननधीच ेनाांव  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

               फीन क्रमाांक  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) मालकाच े/भागीदाराांची नाांवे   १) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      २) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

५)  ठेकेदारीचा नोंदणी क्रमाांक. :-  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
               ( शॉ  अकॅ ट / कां  नी अकॅ ट प्रमाण े) 

६)  औद्दीनगक रनिस्तरेशन नांबर :- ------------------------------------------------------------------------------------------ 
७)  सध् याचे लेबर लायसन् स नांबर :- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
८)  PF प्रॉव् हीडांड फां ड रनिस्त रेशन नांबर :- ------------------------------------------------------------------------------ 

९) GST नोंदणी प्रमाण र नकां वा GST क्रमाांक :- -------------------------------------------------------------------------- 

१०) कयकर  ॅन नांबर            :- ------------------------------------------------------------------------------------------- 
११)  (अ) बॅक खाते नांबर             :- --------------------------------------------------------------------------------------- 

(ब) कय.एफ.एस.सी.कीड          :- ----------------------------------------------------------------------------------- 

१२) सन २०१७- १८ वानषाक उलाढाल चाटाडा अकाउांन् टट सनटानफकेट :- -------------------------------------------------- 

१३)  (अ) बयाना रक कम शासनाच् या वबेसाईड वर भरक याची  ावती:------------------------------------------------------------ 

   (ब) नननवदा नकां मत शासनाच् या वेबसाईड वर भरक याची  ावती:------------------------------------------------------------  

                                                                                                     

                                                    

                                                                  दनदवदाधारकाची सही व दिक्का 

_____________________________________________________________________________________ 

कायाालयीन कामकािा करीता 



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था,शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 
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श्री साईबाबा सांस्त थान नव वस्त तव् यवस्त था,नशडी याांना नननवदाधारकाने द्यावयाचे  र. 

 

नदनाांक       /     /२०१    

प्रनत, 

मा.मखु् य कायाकारी अनधकारी, 

श्री साईबाबा सांस्त थान नव वस्त तव् यवस्त था,नशडी. 

नशडी, ता.राहाता, नि.अहमदनगर. 

  

दवषयः-साईकश्रम भक तननवास व साईधमाशा ा नवभागाकडील एका वषाा करीता बेडशीट,उशी कव् हर धणु/ेइस्त री करणे, 

टॉवले धवुनू ड्रायर करण,े चादर व गादीच् या खी ी धणु ेतसेच भक ताांचे क डे शकु क ककाुनन धणु/ेइस्त री कुनन दणे े

बाबतची ई-नननवदा.  

 

महीदय,   

 खालील सही करणार, मी/कम् ही क नवती की, वरील नवषयाबाबत क ण महाराष्ट र राय याच् या 

सांकेतस्त थ ावर प्रनसध् द केलेली ई-नननवदा वाचली. क क या ई-नननवदते नदलेक या सवा अटी व शती मी/कम् ही वाचक या 

असनू मला/कम् हाला मान् य कहते. क ले अटी–शतीचे  ालन करावयाचे मी/कम् ही मान् य करीत कह/ेकहीत. 

 मी/कम् ही क णाांस ई-नननवदमेध् ये नमदू केले प्रमाण े सांस्त थानचे साईकश्रम भक तननवास व साई धमाशा ा 

नवभागाकडील बेडशीट,उशी कव् हर धणु/ेइस्त री करण,े टॉवले धवुनू ड्रायर करणे, चादर व गादीच् या खी ी धणु ेतसेच 

भक ताांचे क डे शकु क ककाुनन धणु/ेइस्त री कुनन दाे याची तसेच त् यासाठी लागणारे सवा साहीत् य/मनशनरी व उच् चतम 

दिााचे केनमकल/नडटिटं स्त वतः  वा रणार कह.े याबाबतची हमी दते कह/ेकहीत. 

 ननयमाप्रमाण े बयाणा रक कम ुन.५५,०००/- (अक्षरी ुन ये  ांच् चावन हिार मार)  शासनाच् या वबेसाईड वर 

भरा यात कली असनु त् याचा त शील सीबत िीडत कह.े  

 कायाादशे प्राप् त ाालेनांतर कामाची हमी म् हणनु एकूण वानषाक खचाास नम ालेक या मान् यता रक कमवेर ५ % 

सरुक्षा अनामत रक कम ई-नननवदा मांिरु ााक याचे क नवक यानांतर १५ नदवसाांचे कत मी/कम् ही रीखीने भरणा कुनन देऊ.  

 

 

                                                           क ला/क ले नव वासु,  

 

                                                               

                           सही व नशक का  

 
 
 
 



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था,शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 
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Technical Bid मधील कागद रे. 

 

खालील नमदु केलेप्रमाण ेिी कागद रे िीडली असतील त् या ढुील रकान् यात ( ✔ ) दकंवा ( ✖ ) अशी खनु 

करावी. 

 

 

१. लॉन् ड्री कायाान् वीत असलेबाबत ग्राम ांचायत/नगर ांचायत, 

नगर ानलका नकां वा मुांबई दकुाने व सांस्त था अनधननयम १९४८ अांतगात नोंदणी  

या ैकी एक प्रमाण र. 

२. कमाचारी भनवष्ट य ननवााह ननधी रनिस्त रेशनचे प्रमाण र.                     

 

३.  ॅन काडा 
 

४. GST रनिस्त रेशन प्रमाण र.  

 

५. सन २०१७ – २०१८ चे वानषाक उलाढालीबाबतचे चाटाड अकाऊां टांट (CA) याांचे प्रमाण र 

 

६. बयाणा रक कम  महाराष्ट र शासनाच् या सांकेतस्त थ ावर िमा केलेबाबत त शील  

 

७. नननवदा नकां मत महाराष्ट र शासनाच् या सांकेतस्त थ ावर िमा केलेबाबत त शील 

 

८. क क या फमाचे नाव लॅलॅक नलस्त टेड नसले/असलेबाबतचे हमी र लेडरहडेवर  

सही नशक याननशी सादर केले कह.े  

  

 

 

 

नदनाांकः -     /      /२०१९ 

नठकाणः - 

 

 
 
 
 
 



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था,शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 
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१) खालील त शीलाप्रमाण ेताांनरक कागद रे (Technical Bid) स्त कॅन कुनन ऑनलाईन अ लीड करावते.  

 

(Nit Document मधील अट क्र.२५ नसुार) 

 

 

अ.नां. कागद राांचा त शील शरेा 

१ ई-नननवदा फी ुन.३,३००/- रक कम शासनाच् या www.mahatenders.gov.in 

या वबेसाईड वर भरलेबाबत त शील. 

सदर कागद रे 

ऑनलाईन Upload 

करावीत. 

कव यकतेनसुार म ु 

कागद रे त ासणी कामी 

बीलनवा यात येतील. 

२ बयाणा रक कम ुन.५५,०००/- मार रक कम शासनाच् या 

www.mahatenders.gov.in या वबेसाईड वर भरलेबाबत त शील. 

३ Technical Document  ान नां.५ अ.नां.२ लॉा ड्री सांदभाातील सांस्त थानने नमदु 

केलेली मनशनरी लॉा ड्री नननवदाधारकाकडे असलेबाबत, सदरच् या  ानावर 

फमाचा नशक का/सही दऊेन ते  ान स्त कॅन कुनन ऑनलाईन अ लीड कराव.े  

४ लॉन् ड्री कायाान् वीत असलेबाबतचे ग्राम ांचायत/नगर ांचायत, नगर ानलका नकां वा 

मुांबई दकुाने व सांस्त था अनधननयम १९४८ अांतगात नोंदणी या ैकी एक प्रमाण र 

नकां वा महाराष्ट र शासन निक हा उद्यीग कें द्र याांचे प्रमाण र.   

५ कमाचारी भनवष्ट य ननवााह ननधी रनिस्त रेशनचे प्रमाण र.  

६ GST रनिस्त रेशन प्रमाण र. 

७  ॅन काडा. 

८ लॉन् ड्री कामाचे मागील सन २०१७ – २०१८ वषाामधील वानषाक 

उलाढालीबाबत चाटाड अकाऊां टांट (CA) याांचे प्रमाण र 

९ क क या फमाचे नाव लॅलॅक नलस्त टेड नसल/ेअसलेबाबतचे हमी र लेडरहडेवर 

सही नशक याननशी सादर कराव.े 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mahatenders.gov.in/
http://www.mahatenders.gov.in/
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 (Nit Document मधील ऄट क्र.२५ मधील ऄ.नं.८ नुसार) 

 

२) लॉा ड्री नननवदाधारकाकडे खाली नमदु केलेक या मनशनरी उ ललॅ ध असण ेकव यक कह.े त् याबाबत तक त् याखाली 

सही नशककया ननशी सदरच े ान स्त कॅन कुनन ऑनलाईन अ लीड कुनन ह े ान Technical Bid नलफाफ्यामध् य े

सादर करावयाचे कह.े  

अ.नां. मनशनचे नाांव क्षमता  सांख् या 

१ वानशांग मनशन  ६० नकली/ग्रॅम १ 

२ वानशांग मनशन (अटॅीमनॅटक)  ३० नकली/ग्रॅम १ 

३ हायड्रीएक स रॅक टर  ३० नकली/ग्रॅम १ 

४ हायड्रीएक स रॅक टर  २५ नकली/ग्रॅम १ 

५ ड्रायर मनशन  ३० नकली/ग्रॅम १ 

६ कॅलेंडर मनशन  इलेक रीक नहटर १ 

७ इस्त री टेबल  ---- २ 

 

३) सांस्त थानने उ रीक त अ.नां.२ मध् ये नमदु केलेक या मनशनरी व् यनतिर क त क णाकडे इतर काही िादा मनशनरी असक यास 

त् याचा उक लखे खालील तक त् यात नमदु करा यात यावा व सदरचे  ान स्त कॅन कुनन ऑनलाईन अ लीड कुनन ह े ान 

Technical Bid नलफाफ्यामध् ये सादर करावयाचे कह.े  

अ.नां. मनशनचे नाांव क्षमता  सांख् या 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

१०    

      

                                                                              नननवदाधारकाचे नाव, सही व नशक का 

           

 


