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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
 

कं ाटी प दतीने अकुशल,  कुशल व इतर कमचारी 

 पुरिवणे बाबतची िनिवदा. 
(िद.०१.१०.२०२० ते िद.३०.०९.२०२१) 

सन २०२० – २०२१ 

( एका वषा करीता ) 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड . 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना कं ाटी प दतीने अकुशल,      

      कुशल व इतर कमचारी पुरिवणे बाबतची िनिवदा. 

सन २०२० – २०२१  

(एका वषा करीता) 
 

 

 अनु मिणका  
 
 

अ.न.ं तपशील पान नंबर 
१ िनिवदा मागिव याबाबतची नोटीस १ 
२ िनिवदा धारकांची मािहती २ ते ३ 
३ िनिवदे या अटी शत  ४ ते ९ 
४ मनु यबळ सं यचेा तपिशल १० ते ११ 
५ तांि क िनिवदा संबंिधत सादर करावयाची आव  यक कागदप  े १२ ते १३ 
६ िनिवदाधारकाने दयावयाच ेहमीप  १४ ते १६ 
७  यावसाियक बोली (Bill of Quantities)  १७ 
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ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड . 
पो.िशड - ४२३ १०९, ता.राहाता िज हा-अहमदनगर 

फोन नं. (०२४२३) २५८८१० फॅ स :- २५८८७० 
( Website - www.shrisaibabasansthan.org.in / www.sai.org.in , E-Mail - labour@sai.org.in)  

 

 

 
 

अ.नं. ई- िनिवदेचा तपशील 
िनिवदा 

िकंमत पये 
बयाणा र  कम 

पये 

१. 

सन २०२० – २१ (िद.०१.१०.२०२० ते िद.३०.०९.२०२१) या 
कालावधीत ी  साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  यांना 
कं ाटी प  दतीन े अकुशल / कुशल व इतर कमचारी 
परुिवणेबाबत. 

१५,०००/- 
अ री . 

पधंरा हजार 
मा  

३,००,०००/-  
अ री पय े तीन 

लाख मा  
 

१) ई-िनिवदबेाबत अिधक मािहती www.mahatenders.gov.in  या सकेंत थळावर उपल ध आह.े 
२) िनिवदेसबंंधी कागदप  ेडाउनलोड गसाठी िद.०४/०९/ २०२० रोजी सकाळी ११.०० वा. पासनु उपल ध आह.े 

  ३) िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अिंतम मुदत िद.२४/०९/२०२०  सायं.०५.०० वा.पयत आह.े 
४) िनिवदेबाबतची अटी व शत  www.mahatenders.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आह.े 
५) तांि क िनिवदा संबंिधत सादर करावयाच ेकागदप ाचंा तपिशल िनवीदेत िदललेा आह.े ती सव कागदप  े कॅन  
क न ऑन लाईन अपलोड करावीत. 
६) िनिवदा शु  क व बयाना र  कम शासना  या www.mahatenders.gov.in  या पोटलवर जमा कर  यात यावी. 
७) तांि क िनिवदा िद.२५/०९/२०२०  रोजी उघड यात येतील. 
      कोणतीही अथवा सव िनिवदा ि वकारणचेा अथवा नाकारणेचा ह क सं थानन ेराखनू ठेवलेला आह.े  
याबाबत कुठलीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.                                 

                                                                              
 
                                                                                                              (का  हराज बगाटे) 
                                                                                                        मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                   ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  

 

  

 
 

ई- िनिवदा सूचना 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व इतर 
कमचारी  पुरिवणे बाबतची िनिवदा. 

( एका वषा करीता ) 
 

िनिवदाधारकाची मािहती 
 

अ.नं. तपशील इ  छुक िनिवदाधारकाने भरावयाची मािहती 

०१ िनिवदाधारकाच ेनांव 
 
 

०२ प  यवहाराचा पुण प ा 
 
 

०३ दरू वनी माकं  

०४ ऑिफस           
 
 

०५ फॅ स नंबर        
०६ मोबाईल नंबर    
०७ ई.मेल             

०८ सपंकासाठी ितनीधीच ेनांव 
 
 

०९ फोन नंबर / मोबाईल नंबर          

१० मालकाच े/ भागीदाराचंी नांव े
 
 

११ 
ठेकेदारीचा न दणी . 
(शॉप ॲ ट / कंपनी ॲ ट माणे) 

 

१२ औ ोिगक रिज ेशन नंबर              
 
 

१३ स याचे लेबर लायसे स नंबर 
 
 

१४ ॉ ह डंड फंड कोड अकांऊंट नंबर 
 
 

१५ ई.एस.आय.सी नंबर 
 
 

१६ यवसाय कर न दणी नंबर 
 
 

१७ कमचा यांची एकुण सं या            
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अ.नं. तपशील इ  छुक िनिवदाधारकाने भरावयाची मािहती 

१८ आयकर पॅन नंबर 
 
 

१९ स ल GSTS रिज ेशन नंबर 
 
 

२०  टेट GST  रिज ेशन नंबर 
 
 

२१ 
बॅकेंचे नाव, शाखा  
बँक खाते नंबर               

 

२२ आय.एफ.सी कोड                 
 
 

२३ 
आिथक वष २०१६-१७, २०१७-१८, व  
२०१८ - २०१९ च ेबॅल ससीट.            

 
 

२४ 
वािषक उलाढाल २०१६-१७, २०१७-
१८, व  २०१८ - २०१९   
चाटड अक ट सिटिफकेट 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                         िनिवधाधारकाची वा री व   िश का 
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ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  
कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व इतर कमचारी पुरिवणेबाबत 

 ई - िनिवदे या शत  व अटी  
  

१)  कं ाटी प दतीन े अकुशल, कुशल व इतर कमचारी परुिवणेबाबतची िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची असून, ऑनलाईन 
भरले या Technical Bid व Commercial Bid हयाच ाहय धर यात येईल. 

२)   िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची अस यान ेTechnical Bid सव कागदप े ऑनलाईन अपलोड करावीत.  

३)   Technical Bid चे येक पानावर िनिवदाधारकाची वा री व फमचा िश का असावा. 

४)   िनिवदा पुव अहताः-  
  पढुील माणे अहता धारण करणा-या िनिवदा धारकांनाच  ततु िनिवदसेाठी पा  समज  यात येईल.  

अ) मागील ३ वषात िविवध आ  थापनांला तीवष  सरासरी िकमान १००० कामगार परुिव  याचा अनभुव असावा.  
  ब) मागील ३ वषात कोणतेही एका आ  थापनेला दररोज ५०० कामगार पुरिवणेचा कमीत कमी १ कायादशे असावा.  
  क) मागील ३ आिथक वषात (सन- २०१६- १७, २०१७-१८ व २०१८-१९) आथ क वषातील सरासरी वािषक  
         उलाढाल िकमान  .१० कोटी इतक  असावी.  
     ड) कं ाटदाराला  कं ाटी कामगार परुिव याचा मागील ३ वषात सरासरी परुिव  यात आले  या कामगाराचंी सं  या.    
      िनिवदेचे मु  यांकनः-  

 अ) तां ीक मु  यांकन – ा  त िनिवदा धारकां  या पढुील गणुांकन प  दती माणे गुणांकन कर  यात येईल.   

मागील ३ वषात सरासरी परुिवले या कामगारांची सं  याः- 

          ०१) 

 

                              ५०० िकंवा  यापे ा जा  त कमचारी एका आ  थापनेला परुिवले  या कायादशेांची सं  याः– 

          ०२) 

 

मागील ३ वषातील वािषक सरासरी उलाढाल  
          ०३)           

            

 उपरो  त गणुांकन प  दती माणे िकमान ७० गणु िमळाले  या िनिवदा धारकां  याच वािण  यीक िनिवदा उघड  याला पा  असतील.  

अ.नं. कामगार सं  या गुण (मा स) 
१ १००० ते १२०० १० 
२ १२०० ते १५०० २० 
३ १५०० ते २००० ३० 
४ २००० पे ा जा  त ४० 

अ.नं. आ  थापनेवरील कायादेशांची सं  या गुण (मा स) 

१ १ पे ा जा  त ३ पयत २० 
२ ३ पे ा अिधक ३० 

अ.नं. वािषक उलाढाल गुण (मा स) 

१ १० ते १२ कोटी  १० 
२ १२ कोटी पे ा जा  त  ते १५ कोटी  २० 
३ १५ कोटी पे ा जा  त ३० 
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ब)   वािणि यक मु  यांकनः-  तांि क मु  यांकनात िकमान ७० गणु िमळाले  या िनिवदा धारकांची वािण  यीक िनिवदा 
उघड  यात येवनू  याम  ये  यु  नतम दरधारक िनिवदाधारकास यश  वी िनिवदा धारक समज  यात येईल.  

६)    िनिवदाधारक / कं ाटदार व याचंेमाफत नेम ू इि छणारे कं ाटी कामगार ह े भािवक वृ ीच े असल े पाहीजेत. तसेच 
सं थानम य ेदशनासाठी येणा-या भािवकाशंी न तेने व त परतेन ेसेवा दणेारे असावेत. भािवकाशंी उ दट, बेिश त वतन 
तसेच इतर गैरिश तवतन करणारे कं ाटी कामगारांना ता काळ िवनानोटीस व िवना नकुसान भरपाई कामाव न बंद 
करणचेी जबाबदारी सबंधीत कं ाटदारावर राहील. 

७)  कं ाटदारान े याचंेमाफत नेमले या कं ाटी कामगारांवर िनयं ण (कं ोल) व देखरेख (सपुरिवझन) ठेवणेची जबाबदारी 
संबंधीत कं ाटदारावर राहील. कं ाटदार अथवा यान ेपरुिवलले ेकं ाटी कामगार व सं थान यांचेम य ेमालक व नोकर 
असा कोणताही संबध राहणार नाही अथवा थािपत होणार नाही. याबाबत काही िववाद िनमाण झा यास याची 
सपंूण जबाबदारी िनिवदाधारकाची/ठेकेदाराची राहील.                                             

८)    कं ाटदार अथवा यान ेपरुिवलेले कं ाटी कामगार यांनी सं थान या आवारात कोणतेही व पाच ेगैरवतन केल ेअथवा 
िश तीस बाधा येईल अस े कोणतेही वतन के यास, अस े गैरवतन केलेल े कामगार कं ाटदारान े सं थानला परुव ू
नये.तसचे असे कार वारंवार घड यास िवना नुकसान भरपाई व िवना नोटीस संबंधीत कं ाटदाराच े कं ाट र  
कर याचा ह क सं थान शासन राखनू ठेवत आह.े 

९)   कं ाटदारामाफत परुिवलेले कं ाटी कामगारांनी कोणतहेी गैरकृ य के यास िकंवा सं थानच े िमळकतीस इजा/हानी 
पोहोचिव यास याबाबतची संपणू नकुसान भरपाई दे याची जबाबदारी संबंधीत कं ाटदार यांचेवर राहील. 

१०)  कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणारे कं ाटी कामगाराचंी िनवासाची यव था संबधीत कं ाटदारास वत: 
करावी लागेल. कं ाटी कामगारांची िनवास यव था करण े सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही. तथािप, 
उपल धतेनसुार एकि त िनवासासाठी सं थान िनयमानसुार कॉमन हॉल दणेेबाबत सं थानकडुन िवचार करणेत येईल. 

११)   सं थानला आव यकते माण ेव गरजे माणे परेुस ेसं येन ेअकुशल, कुशल कमचारी कं ाटी प दतीन ेपरुिवणे संबंधीत 
िनिवदाधारकावर बंधंनकारक आह.े यव थापना या आव यकतेनसुार ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ी दसरा उ सव, 
िशड  महो सव व सु यांच ेकालावधीत ता पुरत ेजादा कं ाटी कामगारांची मागणी के यास ते परुिवणे कं ाटदारावर 
बंधनकारक राहील. िनिवदाधारकान ेवक ऑडर माण ेव आव यकते माण ेसं थानला कं ाटी कमचारी परेुसे सं येन ेन 
पुरिव यास, या माणात ितिदनी ित कमचारी पये ५००/- माण े दंड कं ाटी कामाच े िबलातनु वसलु/कपात 
करणते येईल. 

१२)   कं ाटदारान ेिनिवदा मंजूर झा यानंतर करारनामा करतवेेळी याचंेमाफत परुिवले या अकुशल, कुशल कामगारांची सपंूण 
नांव,े प े व यांचे ज मतारीख दाखले, दोन पासपोट साईज फोटो सं थानला दणे ेकं ाटदारावर बंधनकारक राहील. सव 
कं ाटी कामगारांचा पोलीस तपासणी अहवाल कायादशे िमळालपेासनू ४५ िदवसाचंे आत सं थानला सादर न के यास 

ितिदनी पय े५००/- दंड मािसक िबलातनु कपात/वसलु करणते येईल. 
१३)   कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणारे कं ाटी कामगारांना युिनफॉम, ओळखप , डयुटी काड कायारंभ आदशे 

िमळालपेासनू १ मिह  याचे आत परुिवणेची जबाबदारी सबंधीत कं ाटदारावर राहील व या कामी येणारा खच 
कं ाटदारास वत: करावा लागेल. तसे न के यास ितिदनी पये १०००/- दंड मािसक िबलातनु कपात/वसलु करणेत 
येईल. 

१४)   कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणारे कं ाटी कमचा यांकडुन युिनफॉम, ओळखप , ड्युटी काडबाबत र कम 
कं ाटदारास वसलु/कपात करता येणार नाही.  
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१५) कं ाटदार व यांचेमाफत परुिव यात येणारे कं ाटी कामगार यां यात काही िववाद अथवा तंटा उपि थत झा यास तो 
सोडिव याची पणु जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. याची तोषीस अथवा झळ सं थानला लागणार नाही याची 
खबरदारी घेणे कं ाटदारावर बंधनकारक राहील. 

 

१६)  मा. यव थापन सिमतीच े सभेम ये िन ीत केले या वेतन व इतर दराम य े कोण याही सबबीवर कं ाटदारास अथवा 
यान े परुिवले या कं ाटी कामगारास दरवाढ मागता येणार नाही. सदर दराम य े वाढ करण े सं थानवर बंधनकारक 

राहणार नाही.वेतन दराबाबत अथवा इतर कायदशेीर दणेी दणेेबाबत काही िववाद उपि थत झा यास याची सपंूण 
जबाबदारी संबंधीत िनिवदाधारक / ठेकेदारावर राहील. 

 

१७)  िनिवदाधारकान े िनयु  केले या कमचा-यास कामगार नकुसान भरपाई (वकमन कॉ पेनसेशन ॲ ट, १९२३) 
काय ानसुार नकुसान भरपाई ावयाची झा यास याबाबत सपंूण जबाबदारी िनिवदाधारकांवर राहील. याच माण े
वकमने कॉ पेनसेशन ॲ टच े तरतदुीस अनसु न कं ाटी कामगारांची .१० लाख रकमेची िवमा पॉलीसी कायारंभ 
िमळालपेासनू १ मिह  याचंे आत घेण े व सदर िवमा पॉलीसीची माणीत त सं थानकडे दाखल करण े संबंधीत 
कं ाटदारावर बंधनकारक राहील. दर  यानचे काळात कामगारांसदंभात काही दघुटना झा  यास  याची सपंूण जबाबदारी 
िकंवा नकुसान भरपाईची जबाबदारी सबंंिधत कं ाटदाराची रािहल.  

 

१८) ए लॉईज ॉ हीडंट फंड ॲ ड िमसिलिनयस ो हीजन ॲ ट, १९५२ नसुार कं ाटदाराकडे भिव यिनवाह िनधीचा 
महारा ातील रजनल ॉ हीडंट फंड किमशनर ऑिफस, अथवा नािशक िवभाग, नािशक यांचकेडील वतं  ॉ हीडंट 
फंड कोड नंबर असण े आव यक आह.े भिव य िनवाहिनधीचा वतं  कोड नंबर संबंधीत ॲथॉ रटीकडून घेण े
कं ाटदारावर बंधंनकारक राहील. भिव य िनवाह िनधीचा वतं  कोड नंबर नसले या ठेकेदाराची/कं ाटदाराची िनिवदा 
िवचारात घेतली जाणार नाही.  िनिवदसेोबत ॉि हडंट फंड कोड ा ट नंबरची त सादर करणेत यावी. 

 

१९)  कं ाटदारामाफत परुिवणेत येणा या कं ाटी कामगारांबाबत ॉ हीडंट फंड कमचारी िह सा १२ % कं ाटदाराच े
िबलातनु कपात क न, मालकाचा िह सा १३.०० % ( शासक य चाजससह) अशी एकुण २५.०० % ॉ हीडंट 
फंडाची र कम सं थानकडून कं ाटदारास िबलासोबत एक ीत न दतेा, सदर र कमेचा वतं  चके अथवा िडमांड ा ट 
सं थानकडुन कं ाटदारास ‘‘ रजनल ॉ हीडंट फंड किमशनर’’ संबंधीत िवभागीय ॉ हीडंट फंड किमशनर कायालय 
यांचे नाव े दे यात येईल. कं ाटदार यांनी ॉ हीडंट फंड र कमेचा तपिशलवार त ा तयार क न, तो सं थानच े
लेखाशाखसे मिहना पणु झालेनतंर पढुील मिह याच ेपाच तारखचे ेआंत मुदतीत ता काळ सादर करावा. ॉ हीडंट फंड 
र कमेचा तपिशलवार त ा मदुतीत सादर न के यास, होणा या िवलंबास /उशीरास संबंधीत कं ाटदार सव वी 
कायदशेीर र या जबाबदार राहील.  

२०)  मुंबई कामगार क याण िनधी अिधिनयम, १९५३ चे कलम ६ (ब) ब नसुार येक कॅलडर वषाच े माह ेजून व माह े
िडसबर या मिह याच ेकं ाटी कामगारांच ेपगार प कातनु सव कं ाटी कामगारांची िनयमानसुार िविहत दरान ेवेलफेअर 
फंडाची वगणी (कामगार िह सा) कपात क न, तसचे मालका या िह याची वेलफेअर फंडाची वगणी कं ाटदाराने 
वत: जमा करावयाची आह ेव अशा कामगार तसेच मालक वगणी या एक ीत र कमेचा भरणा येक कॅलडर वषाच े

१५ जलु ैव १५ जानेवारी पवु  चेक/िडमांड ा ट ारे महारा  कामगार क याण मडंळ, हता मा बाब ुगेण ूमुंबई िगरणी 
कामगार ि डा भवन, सनेापती बापट माग,एलिफ टन, मुंबई- ४०० ०१३ यांचेकडे िविहत िववरण ासोबत कं ाटदारान े
करावयाचा आह.ेसदर कामगार क याण िनधी भरणा करणेची कायदशेीर जबाबदारी कं ाटदाराची राहील.कामगार 
क याण िनधी वगणी संदभात कुठलीही र कम कं ाटदारास सं थानकडुन िदली जाणार नाही.  
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२१) कं ाटदारान े महीना भर यानंतर पढुील मही या या तीन तारखपेयत यांचे कामाच े िबल हजेरीपटासह सं थानच े
संबधीत अिध क/खाते मखु यांचेमाफत कामगार िवभागाकडुन तपासनु/पडताळणी क न मु यलेखािधकारी 
यांचेकडे दाखल करण ेआव यक आह.े 

 

२२) लेखाशाखकेडुन सदर िबलाची रतसर तपासणी / पडताळणी के यानतंर िबलाची मंजरू र कम कं ाटदारास आदा 
केली जाईल. 

 

२३) कं ाटदारान े नेमले या कं ाटी कामगारांच े वेतन मिहना पणु झालेनंतर पढुील मिह याच े १० तारखचे े आंत बँक 
अक टस िडपॉझीट प दतीन ेसं थान ितिनधी या उपि थतीम य ेसबंंिधतांना आदा करण ेकं ाटदारावर िनयमा माण े
बंधनकारक राहील. सं थानकडुन काही कारणा तव िबलाची र कम ठेकेदारास आदा करणसे िवलबं झा यासही 
देखील कं ाटदारान े कं ाटी कामगारांच े पेमट वाटप व:भांडवलातनू िवहीत मुदतीत हणज े मिहना पणु झालेनंतर 
पढुील मिह याच े १० तारखपेयत न के यास, ११ तारखपेासनू त े पेमट वाटप होईपयत येक िदवसास पय े
५,०००/- या माण ेदडं कं ाटदाराच ेमासीक िबलातनु वसलु/कपात करणेत येईल.  

 

२४)     कं ाटदारान े नेमले या कं ाटी कामगारांच े हजरेीप क, पगारप क व इतर आव यक त े रेकाड कॉ ट लेबर 
ॲ ट माण े ठेकेदारास िवहीत नमु यात ठेवाव े लागेल.त े कं ाटदारावर बंधनकारक राहील. कं ाटी कामगारांच े
वेतनाबाबत काही िववाद उपि थत झा यास याची सपंूण कायदशेीर जबाबदारी कं ाटदारावर राहील. 

 

२५) अ) कं ाटदारान े पुरिवले या कं ाटी कामगाराचं,े कामगार क याण िनधी, यवसायकर, आयकर, टी.डी.एस., 
इ मट, वकमेन कॉ पेनसेशन, घरभाडे भ ा, पगारी सु या, पगारी रजा, ई.एस.आय.सी. कॉ ी यशुन, उपदान 
( ॅ यटुी) ,जी.एस.टी  व इतर आिथक बाबी इ.सबंंधीची सव कायदशेीर जबाबदारी औ ोिगक व कामगार कायदयाचे 
तरतदुीनसुार कं ाटदारावर राहील. सं थान यासाठी कोण याही कारे जबाबदार रहाणार नाही अथवा याची तोषीस 
व झळ सं थानला लागणार नाही ह ेकं ाटदारावर बंधकनकारक राहील.  

 

 ब) वरील सव कायदेशीर जबाबदारी गृहीत ध न, कं ाटदाराने यवसाियक िनिवदमे ये  
                (  Financial Bid म ये ) सेवा दर (Service Charges) सं  थानकडून दे  यात येणा-या वेतन दरावर 

नमूद करावयाचे आहे. 
 

क) कं ाटदारामाफत सं थानला परुिवणेत येणा या अकुशल, कुशल कं ाटी कमचा यांना िकमान वेतन काय ानसुार 
महारा  शासनाचे शॉप ॲ ड कमिशयल इ टॅ लीशमट झोन नं.०३ (मुबंई, िसकंदराबाद कायालयासाठी झोन नं.०१) 

माण ेअनु ये असणारे िकमान वेतनदर, तसचे सं थानच ेहॉ पीटलमधील वै क य व इतर पॅरामडेीकल कमचा यांना 
मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत चचा / वाटाघाटीत ठरले माण ेस या दे य असलेल ेवेतनदर (महारा  शासनाकडुन 
वेळोवेळी दे य होणारे पेशल अल ससह) अिधक ॉ हीडंट फंड शासक य चाजससह (मालकाचा िह सा- 
१३.००%) अिधक कं ाटी कमचा याचे वतेनदराचे र कमेवर सि हस चाजस र कम अिधक सपंुण िबलाचे र कमेवर 
अनु ये GST अिधक सानु ह अनुदान- ८.३३ % ( येक वष  िदपावली सणाच ेवेळी), अिधक कामगार नकुसान 
भरपाई अिधिनयम अंतगत ुप इ शरंु स ि िमयम (अंशदान) या माणे र कम संबंधीत ठेकेदारास सं थानकडुन देणेत 
येईल. या यित र  कोणतीही र कम सं थानकडुन ठेकेदारास आदा केली जाणार नाही व तशी र कम मागणी करणेचा 
ठेकेदारास अिधकार राहणार नाही. इतर सव कारची आिथक दणेी दणेेची जबाबदारी सबंधीत ठेकेदारावर राहील. 
याबाबत ठेकेदाराची कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.       
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२६) कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणा-या कं ाटी कामगारांसबंधी कं ाटी कामगार (िनयमन व िनमलुन) अिधिनयम 

१९७० व महारा  कं ाटी कामगार (िनयमन व िनमलुन) िनयम १९७१, पेमट ऑफ वेजेस ॲ ट १९३६, िकमान वेतन 
अिधिनयम १९४८, व इतर सव औ ोिगक तसेच कामगार कायदयां या तरतदु चे पालन कर याची व यानसुार िवहीत 
नमु यात कायदशेीर या आव यक ते सव रेकॉड, द तऐवज ठेव याची व संबधीत ॲथॉ रटीला िववरण प े 
पाठिव याची, याबाबत वेळोवेळी कायदशेीर पतुता कर याची सपंूण जबाबदारी कं ाटदाराची राहील. 

 

२७) कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणा-या कं ाटी कामगारांच ेसंदभात ठेवावयाच ेसव कारच ेरेकॉड्स, द तऐवज 
उदा.कं ाटी कामगाराचंी येक मिह यांची िबल,े हजेरी रिज टर, पगारप के, यादया, िववरणप ,े ॉ हीडंड फंड, सि हस 
टॅ स, कामगार क याण िनधी इ यािद सदंभातील सव कागदप  ेव द तऐवज िवहीत नमु यात कायदेशीर या अचकु व 
प रपणु ठेव याची जबाबदारी सबंंधीत कं ाटदारावर राहील. 

 

२८)   कं ाटदाराकडून सं थानला परुिव यात येणारे कामगारांचे दनंैिदन आगमन व िनगमनावर िनयं ण ठेव यासाठी वखचाने 
वतं  बायोमे ी स ॲटड स िस टीम बसिवणे बंधनकारक राहील.  तसचे संबधीत कं ाटी कमचा यांच े पगारप क 

सादर करतानंा उशीरा येणा या अथवा िफंगर ि ं टीग पंचीग न कर या या कं ाटी कमचा यावर कारवाई क न यानुसार 
पगारबील सादर कराव े लागेल. तसचे संबधीत कं ाटी कमचा यांना दरमहा पेमट ि लप ावी लागेल. ह े संबधीत 
कं ाटदारकावर बंधनकारक राहील. 

 

२९) संबंिधत कामाची िनिवदा शु क .१५,००० (अ री पये पधंरा हजार मा ) व बयाणा र कम हणनू .३,००,०००/- 
(अ री पय ेतीन लाख मा ) www.mahatenders.gov.in या ऑनलाईन टडर पोटल वरील मागदशक सुचनां माण े
भरावी.  

 

३०)  िनिवदा मंजरू झा यानंतर करारनामा करतवेळेी िनिवदाधारकास कामाची हमी हणनू एकूण अदंािजत वािषक िबला  या 
र  कमे  या ३ % सरु ा अनामत र कम .१,३५,००,०००/- (अ री पये एक कोटी प  तीस लाख मा ) मा  वरीत 
रोखीने अथवा िडमाडं ा टन ेसं थानकडे िबन याजी जमा करावी लागेल.कं ाट पूण झालेनंतर सदर र कम कं ाटदारास 
िबन याजी परत करणेत येईल. सन २०१९ – २० च ेसदर कामाच ेवािषक बील .४४,७५,८५,६९१/- इतके होते. 

 

३१)  िनिवदा मंजरु झा याच े कळिव यापासून दहा िदवसाचं े आंत सदर कं ाटदारान े रतसर लेखी करारनामा .१,००० च े
टॅ प पेपरवर क न दणेे यांचेवर बंधनकारक राहील व काय ानुसार आव यक असललेे रिज ेशन, ॉ हीडंट फंड 

नंबर, लेबर लायसे स, िस यु रटी िडपॉिझट इ यादी सव बाब ची कायदशेीर पतुता कं ाटदारास पधंरा िदवसात करावी 
लागेल. सदर पतुता िवहीत मदुतीत न के  यास  या पढुील तारखेपासून ितिदनी .५००/- मा  दंडाची र  कम ठेकेदाराचे 
मागील िबलातनु कपात / वसलु करणते येईल.      

३२)    िनिवदा मंजरू झालेनंतर कायदशे ा  होताच वर नमदू केले माण े टॅ प पेपरवर करारनामा सां ािकत क न दणेे 
कं ाटदारास बंधनकारक राहील तसेच या िनिवदतेील अटी व शत , मा.  यव  थापन सिमती ठराव, कायादशे इ  यािद 
करारना याचा एक भाग समजला जाईल.  

 

३३) सं थानला सदर कं ाटदाराची आव यकता न वाट यास अथवा कं ाटदाराच ेकाम समाधानकारक न वाट यास सदरचा 
करार अथवा कं ाट मुदतपवु िवना नोटीस व िवना नकुसान भरपाई र  कर याचा ह क सं थानन ेराखनू ठेवला आह.े 

 
 

३४) िनिवदेतील कोण याही अटी व शत चा भंग झा यास अथवा कं ाटदारान े काम कर याच े नाकार यास कं ाटदाराची 
बयाणा रककम तसचे अनामत र कम ज  करणेत येईल व कं ाट िवनानोटीस िकंवा िवना नकुसान भरपाई र  करणेत 
येईल. याबाबत िनिवदाधारकाची कोणतीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही. 

 

३५)    प रिश  ट - २ म  ये नमदू केले माणे तािं क कागदप  े कॅन क न अपलोड करावेत.           
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.. ९ .. 
३६)  सदरच े कं ाट ह े कायारंभ िद  यापासून १२ महीने (एक वष) कालावधीसाठी वैध राहील व तदनंतर सं थान या 

आव यकत े व गरजेनसुार आह े याच अटी,शत  तसेच दरप कास अनुस न सदर कराराची/कॉ ॅ टची मुदत पढेु 

वाढिवली जाईल. तसे कं ाटदारास लेखी प ा वय े कळिवणेत येईल. अथवा सदर करारनामा/कॉ ॅ ट मुदत सपंताच 

आपोआप सपंु ात येईल. 
 

३७) कोणतीही िनिवदा िनिवदा ि या कोण  याही ट यावर  ि वकारणेचा अगर नाकारणेचा अिधकार सं थान यव थापनान े

राखनू ठेवलेला आह.े याब ल कारणे दणे ेसं थान यव थापनावर बंधनकारक राहणार नाही. 
 

 

३८)   िनिवदाधारकान ेई-िनिवदा भरतांना काही मािहती अपणू ठेव यास /राही यास या िनिवदा कोणतेही कारण न देता र  

अथवा अपा  समज यात यतेील. याबाबतचा अंितम िनणय हा ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांनी 

राखनु ठेवला आह.े 
 

 

३९)   ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांचेमाफत आव यकतेनसुार एक िकंवा एकापे ा जा त िनिवदाधारकास 

कायादशे  दऊे शकते.  
 

 

४०)   ऑनलाईन िनिवदा सादर करतांना यवसाियक िनिवदमे य े( Financial Bid )  त याम ये वेतनदर , ा हीडं ड फंड, 

सानु ह अनुदान,सेवा कर अथवा जी एस टी व तसेच गपृ इ सुर स इ यादी बाबी वगळून िनवीदा  फॉममधील अटी 

शत चे अ.नं.२५ (अ) म ये नमदु केले या कं ाटदारावरील सव कायदशेीर आिथक देणी (बाबी) व जबाबदा या 
िवचारात घेऊन, िनिवदाधारकांनी फायन सिशयल बीडम य ेसि हस चाजसची ट केवारी  नमदू करावी. ऑन-लाईन 

भरलेली  यावसायीक बोली (Commercial Bid)  ाहय धर यात येईल. 
 

४१)  िनिवदेत नमदू केलेल े काम गणुव े या आधारावर दे यात येणार आह.े यासाठी िनिवदाधारकांनी पा.न.ं १२ म य े

दशिवलेली कागदप  ेसादर करण ेआव यक आह.े  
 

४२)   या कॉ ॅ टबाबत काही वाद अथवा तंटा उ प न झा यास तो मा.िस हील ज ज युिनयर िड हीजन, राहाता/मा.िस हील 

ज ज िसिनयर िड हीजन, कोपरगाव / मा.उ च यायालय, मुंबई खडंपीठ, औरंगाबाद कोटाचे याय क ेत राहील. 
 

४३)  िनिवदमेधील अटी शत चा व कागदप ाचंा अ यास क न िनिवदा सादर करावी व िनिवदचेा भाग हणनू िनिवदेतील 

येक पानांवर नमदु केले या अटीशत  मा य असलेबाबत येक पान सहीिश यािनशी सा ांक त क न अपलोड 

करणते याव.े  

                                                                                                      

 
 
                                                                                                                   (का  हराज बगाटे) 
                                                                                                             मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                         ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  
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.. १० .. 

प रिश  ट – १ 
 

ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  

म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज हा – अहमदनगर िपन- ४२३ १०९. 
 

मनु यबळ सं या तपिशल 
 

       ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांना कं ाटी प दतीन े व छता, बगीचा व इतर कामासाठी अकुशल कामगार, 
कुशल कमचारी परुिवणेबाबत  सव साधारण मािहती खालील माण ेआह.े 
       ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांना व छता, बगीचा व इतर कामासाठी कं ाटी प दतीन ेअकुशल व कुशल 
कमचारी परुिव यासाठी अनुभवी, न दणीकृत व परवानाधारक कं ाटदारांकडून ई – िनिवदे दारे िनिवदा मागिव यात येत आहते. 
सं थानला दैनंिदन कामासाठी कं ाटीप दतीन े खालील माण े कं ाटी कमचारी कं ाटदारांमाफत आव यकते माण े परुवावयाच े
आहते. 

अ)कुशल कामगार: ७११  
                       ** वगवारी **  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.नं. कुशल वगवारी सं या 
  १ इले ीिशयन २७ 
  २ वे डर १६ 
  ३ िफटर ( सादालय) ३ 
  ४ म टेन स इिंजिनअर ( सादालय) १ 
  ५ वाहन चालक ८२ 
  ६ ॲटो इले ीिशयन (वाहन) ३ 
  ७ िफटर/मॅकेिनक (वाहन) ५ 
  ८ िस हील सपुरवायझर १ 
  ९ सतुार ५ 
१० गवंडी ५ 
११ आर ॲ ड ए सी मेकॅिनक ७ 
१२ टेलीफोन ऑपरेटर  ६ 
१३ टनर  २ 
१४ लंबर  २ 
१५ आर ओ लाँ ट ऑपरेटर २ 
१६ केिम ट (पािणपरुवठा) २ 
१७ िलपीक (सव िवभाग)  २१२ 
१८ सीसीटी ही ऑपरेटर ३ 
१९ कॉ यटुर ऑपरेटर ४ 
२० कॉ यटुर ो ॅमर १ 
२१ कॉ यटुर मेटन स ३ 
२२ आरेखक २ 

अ.नं. कुशल वगवारी सं या 
२३ आर.एम.ओ./बी.ए.एम.एस. २२ 
२४ िलनन १ 
२५ लॅब टे नीिशयन १७ 
२६ प रचारीका १७७ 
२७ फामािस ट १० 
२८ ए स-रे टे नीिशयन २ 
२९ डायलेिसस टेि निशयन  ३ 
३० बायोमेडीकल टे नीिशयन ४ 
३१ ड टल टे नीिशयन १ 
३२ एम.आर.आय.टे नीिशयन २ 
३३ िसटी कॅन टे नीिशयन २ 
३४ टेलर ग अिस टंट १ 
३५ िफजोओथेरिप ट  ३ 
३६ य.ुबायोमेडीकल इजंीिनअर  २ 
३७ ई.सी.जी. टे  नीिशयन  १ 
३८ पर यजुिन ट  २ 
३९ कॉ यटुर िश क १ 
४० बालवाडी िश ीका (इं लीश) ५ 
४१ िश ीक (इं लीश/क.शाळा/  य.ुकॉलेज) ५२ 
४२ लॅब अिस टंट (क याशाळा) १ 
४३ पयावरण शा  िश क १ 
४४ सहा यक पजुारी ७ 
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.. ११ .. 

 
 

ब)    व छता कामासाठी अंदाज ेअकुशल कामगार                                                 :- १६४ 

क)   बगीचा, मालवाहतकु, मालभरण,े खाली करणे व इतर कामासाठी अकुशल कामगार :- ९०९ 

ड)   अंदाजे एकुण- (अ + ब + क) (७११ + १६४ + ९०९ ) :-  १७८४  

       आव यकतेनसुार उपरो  सं येत वाढ िकंवा घट हो याची श यता आह.े या माण ेकं ाटदारास कं ाटी कामगार पुरवाव े

लागतील. 

 १)  ई - िनिवदा ि वकार याची अंितम तारीख २४/०९/२०२०   रोजी सायकंाळी ५.०० वाजपेयत राहील. यानतंर आलेली 

ई - िनिवदा वीकारली जाणार नाही. 

२)  अपूण अथवा बयाणा र कम नसललेी, तसचे आव यक कागदप  ेजोडली नसललेी िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही.          

३)  मदुतीनंतर आले या िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नाही. 

४)  उपरो  अटी शत म य ेअंशता: िकंवा पणुत: बदल कर याचा अिधकार सं थान यव थापनेन ेराखनु ठेवला आह.े 

              

                                                             

                                                                                               
 
                                                                                                             (का  हराज बगाटे) 
                                                                                                       मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                   ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  
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.. १२ .. 

 
प रिश  ट – २ 

 
 

तांि क िनिवदा (Technical Bid) आव यक कागदप े.   

१) खालील तपशील माणे तांि क कागदप ाची (Technical Bid) ऑनलाईन कॅन क न Soft Copy 

सादर करावी. यािशवाय िनिवदेचा िवचार केला जाणार नाही. 

अ) कागदप े  

१. सहा यक कामगार आयु  त यांचेकडील मागील तीन वषातील लेबर लायसे स  या वषिनहाय ित  

२. मागील ३ वषात िविवध आ  थापनांना आ  थापना िनहाय परुिवणेत आले  या कामगारांची सं  या दशिवणारा 

 वसा ािंकत त  ताः-  

अ) आिथक वष २०१७-१८  ( िद.०१ एि ल२०१७ ते िद.३१ माच २०१८ ) 

अ.नं. 
१ 

 या आ  थापनेला कामगार  
पुरिव  यात आले  या 

आ  थापनेचे नाव  
२ 

आदेश मांक व िदनांक  
३ 

      पुरिव  यात आले  या 
कामगारांची सं  या 

४ 

१    
२    
३    

             एकुण    
                     ब) आिथक वष २०१८-१९  ( िद.०१ एि ल२०१८ ते िद.३१ माच २०१९ ) 

अ.नं. 
१ 

 या आ  थापनेला कामगार  
परुिव  यात आले  या  

आ  थापनेचे नाव  
२ 

आदेश मांक व िदनांक  
३ 

      पुरिव  यात आले  या 
कामगारांची सं  या 

४ 

१    
२    
३    

             एकुण    
क) आिथक वष २०१९-२०  ( िद.०१ एि ल२०१९ ते िद.३१ माच २०२० ) 

अ.नं. 
१ 

आथ क वष 
२ 

आ  थापनेचे नाव 
३ 

      पुरिव  यात आले  या 
कामगारांची सं  या 

४ 
१    
२    
३    
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.. १३ .. 
 

ड) मागील  ३ वषात सरासरी परुिवले  या कामगाराचंी सं  या  

अ.नं. 
१ 

आथ क वष 
२ 

आ  थापनेचे नाव 
३ 

      पुरिव  यात आले  या 
कामगारांची सं  या 

४ 
१ २०१७-१८    
२ २०१८-१९   
३ २०१९-२०    

                                                                                           सरासरी   
 

आ  कागदप े  

अ.न.ं िनिवदसेोबत सादर करावयाचे कागदप ांचा तपिशल 
१ सं  था न दणीकृत असलेबाबत स म ाधीका-याने िदलेल े माणप . 

२ िनिवदाधारकाच ेमागील तीन वषाच ेउलाढालीबाबत चाटड अकौ टंट (CA) यांचे माणप .(२०१६-१७, 
२०१७-१८  व २०१८-१९ ) 

३ आयकर पॅन काडची स य त.  
४ कामगार आयु  कायालयाकडील मागील ३ वषातील सव कामांचे लबेर लायसे  सची स  य त. 
५ PF Code Accounts Number रिज ेशन माणप ाची स य त. 
६ यवसाय कर न दणी माणप ाची स य त. 
७ GST  रिज ेशनची स य त. 
८ बँक अक ट खाते पास बुकची स य त. 

 
     या तािं क िनिवदांचे मु  याकंन तांि क िनिवदेत पा  ठरणा-या िनिवदा धारकांचे मु  यांकन पान नं.०३ वरील मु ा . ५ 

माणे केले जाईल. 

 

 

                                                                                                     िनिवदाधारकाची सही व िश का 
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.. १४ .. 
यावसायीक िनिवदा 

                                                                                                                               िदनांक: -     /     /२०२०  

ित, 
मा. मु  य कायकारी अिधकारी  

ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड . 
ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर 
 
 

िवषय:- कं ाटी प दतीने कुशल व अकुशल, व छता  कमचारी व इतर कमचारी पुरिवणेबाबतची ई- िनिवदा. 
संदभ:- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  यांचेकडील जािहरात दैिनक ------------िद.     /      /२०२० 
महोदय, 

 उपरो  संदभाधीन जािहरातीस अनसु न व िनिवदाबाबत या अटी-शत  पणु वाचनू, समजनू घेऊन मी खालील सही 
करणार पढुील माण ेई-िनिवदा सादर करीत आह.े 
 

१) िनिवदाधारकाचे/ठेकेदाराचे            --------------------------------------------------------------------------                                      

        संपूण नांव व प ा           : --------------------------------------------------------------------------  
 

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

२) फोन/मोबाईल नंबर    : 
             ई-मेल                                        : 
 

३) कं ाटदाराचे व प    : 
 (भागीदारी/ ा.िल/प लीक िल.इ.)   
 भागीदारी अस यास पाटनरशीप डीड   
 ची त, रिज ेशन सट िफक ट इ.  
 तांि क िनिवद ेसोबत जोडावी.     
 

४) स या एज सीकडे पे रोलवर असले या  
     कमचारी सं येचा तपशील खालील माणे       : 
        अकुशल व कुशल कं ाटी कमचा यांची सं या     : 
        

५) स  या कोणकोण या िठकाणी लेबर व इतर 
         कामगार परुिवतात या सं थेची 
         नावं, प ा, फोन नंबर सह यादी व सं था िनहाय कमचारी सं येचा तपिशल 
        (सोबत नेमणकू प ांची स य त व यादी जोडावी) 
 

६) कं ाटी कामाचा पुवानुभव = एकुण         वष 
७) िनिवदाधारकाची वाष क उलाढाल- पये 
 (सन- २०१७ - २०१८ कालावधीतील) 
 (िनिवदेसोबत चाटड अकौटंटच े माणप ाची स य त जोडावी. यािशवाय िनिवदा िवचारात घेतली जाणार  
              नाही.) 
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.. १५ .. 
 ८) (अ) स  याचे अकुशल कामगाराचे ितिदनी वेतन दर (िकमान वेतन दरा माणे)  
 
 

अ.नं. तपशील मुळवेतन 
 पेशल 

अलाऊ  स 

एकूण 
िकमान 
वेतन दर 

( ितिदन) 

१ व छता कामासाठी(िकमान 
वतेनदरा माण)े 

३३९.५४ ३६.०० ३७५.५४ 

२ बगीचा, मालवाहतकु, मालभरण,े 
खाली करण े

३३९.५४ ३६.०० ३७५.५४ 

३ इतर कामासाठी ३३९.५४ ३६.०० ३७५.५४ 

४ अकुशल कामासाठी (मुंबई काया.झोन न.ं१) ३८५.४२ ३६.०० ४२१.४२ 
 

 (ब) स  याचे कुशल कामगारांचे ितिदनी वेतन दर (िकमान वेतनदरा माणे) 
   

अ.नं. तपशील मुळवेतन 
 पेशल 

अलाऊ  स 

एकूण 
िकमान 
वेतन दर 

( ितिदन) 

१ कुशल कामासाठी  ४०१.५४ ३६.०० ४३७.५४ 

२ कुशल कामासाठी (मुंबई काया.झोन नं.१)    
दरमहा एकि त वेतनावरील कमचारी 

३ पर यजुिन  ट (पॅरामडेीकल कामासाठी) - - ३२,७४३ 
४ वै िकय कामासाठी [ B.A.M.S.] - -  

 
                         

 

िटप- सं थान आ थापनसे शॉ स ॲ ड कमिशयल इ टॅि लसमे ट (झोन) प रमडंल नं.३ मुंबई व िसंकदराबाद करीता   
        प रमडंल नं.१ नसुार िकमान वेतनदर लाग ुआहते.  स याचे वेतनदर अथवा िकमान वेतनदरापे ा कमी दरांचा िवचार केला 
        जाणार नाही. वरील दरांम ये ा हीडं ड फंड,  जी.एस.टी  सानु ह अनुदान, ुप इ सुरं स इ यादी बाब चा समावशे करणेत 
आलेला नाही. वरील माणे र  कम  सं थानकडून सबंधीत कं ाटदारास कं ाटी कमचा यांच ेवेतन अदा करणेकामी देणेत येईल. 
 

९) अ) ॉ हीडटं फंड शासक य चाजससह    : मागणी- १३.०० %   

                (मालकाचा िह सा) (१३.००%) 
 ब) CGST – ९ % व SGST – ९ %                       : अशी एकूण GST = १८ % 

 क) सानु ह अनुदान (८.३३ %)    : मागणी- ८.३३ % 
 

           उपरो  नमदू केले माण े र कम सं थानकडून कं ाटदारास दणेेत येईल. िनिवदचेा भाग हणनू िनिवदतेील येक 
पानांवर नमूद केले या अटी शत  मा य असलबेाबत येक पान सहीिश यािनशी  वःसा ांक त क न ावते. 
           िनिवदतेील सव अटी व शत  वाच या असून, यानसुार कं ाटदारावर येणा या सव कायदशेीर आिथक जबाबदा या 
िवचारात घेऊन,आमचेमाफत सदर यवसायीक िनिवदा सादर कर यात येत आह.े     
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खालील सही करणार मी / आ ही कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण सं थानचे संकेत थळ व  

महारा  शासना  या संकेत थळावर िस द केलेली ई-िनिवदा वाचली. आप या ई-िनिवदेत िदले या सव अटी 

व शत  मी / आ ही वाच या असून मला / आ हाला मा य आहेत. आपले अटी शत चे पालन करावयाचे मी / 

आ ही मा य करीत आहे / आहेत.  

मी / आ ही आपणास ई-िनिवदमे ये नमूद केलेली अकुशल,कुशल व इतर कमचारी सं या व वेळोवेळी 

मागणी माणे कमचारी सं या ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशरडी यांना कं ाटी प दतीने पुरिवणे 

बाबतची हमी देतो. अटी व शत नुसार कमचारी पुरिव याची कामे नेमून िद या माणे यवि थत क न िदले 

जाईल. यात कुठलेही कारची फसवणूक व हलगज पणा करणार नाही. तसेच सं थानचे मागणी नुसार 

कोण याही वेळेस कमचारी पुरिवणे बाबतची पुतता क ण दे याची हमी आ ही देत आहे / आहोत.  

कायादेश ा  झालेनंतर कामाची हमी हणुन एकूण .१,३५,००,०००/- (अ री पये एक कोटी प  तीस 

लाख मा ) सुर ा अनामत र कम िनिवदा मंजरू झा याचे कळिव यापासून ०५ िदवसाचे आत मी / आ ही 

सं थानचे लेखाशाखा िवभागात  रोख भरणा करणेची हमी देत आहे / आहोत.  

            

                                                                                                             आपला / आपली िव ास,ू 
 
  सं  थेचा िश का:-                 (िनिवदाधारकाची सही व नांव) 
                                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                            (का  हराज बगाटे) 
                                                                                                       मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                   ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था, िशड  
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Finanacial Bid "Bill of Quantity" 

Under inviting Authority    :-   SHRI. SAIBABA SANSTAN TRUST,SHIRDI 
Nature of work                    :- Supply of Skilled & Unskilled Labourers/Personnels To All  
                                                Sansthan Departments. 
Tender  No.                        :- SHRI SAIBABA SANSTAN TRUST,SHIRDI 
Bidder  
Name 

 

 

Sr.No Description 

Rate in Percentage of Only Wages to be 
entered by the Bidder 

Percentage in  
Figures Percentage in Words 

1 

Service Charges (in Percentage) for 
skilled, Unskilled and other Contract 
employees as mentioned on page No 
10 of tender document (Excluding 
PF, GST, Group Insurance, Ex-gratia, 
etc.) 

  

 

          (िनवीदा फॉममधील अटी व शत चे अ.नं.२५ (अ) म ये नमदु केले या सव कायदशेीर आिथक दणेी (बाबी) व 

जबाबदा या िवचारात घेऊन, िनिवदाधारकांनी सि हस चाजसची ट केवारी नमूद करावी.)  

           (Note- "It is therefore, decided that the Ministries / Departments  may consider inclusion of  
the clause in the bid documents  itself that   "If  a  firm quotes ‘Nil’ charges /consideration, the bid  

shall be treated as unresponsive and will not be considerd ” ) 

 
 

                                        िनिवदाधारकाचे नांव 

 
                                (सं  थेचा िश का व वा री) 

 िदनांक -  
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SHRI  SAIBABA  SANSTHAN  TRUST,  SHIRDI 
E – TEndEring 

 

Tender details 
 

Department Name : SHRI. SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI / 
LABOUR DEPARTMENT. 

Tender Reference Number: - 

Tender Type : Open Tender 
Form of Contract : percentage – Rate  

Tender category : Labour Supply 
Offline Payment Instruments Bank     1) SBI     2) CBI   

Details of Cover 

Fee / Pre Qual / Technical As per Tender Document Page No.12 to Page No.13  

Finance As per Tender Document Page No.17. 

EMD Fee Details 

 EMD Fee (INR) Rs. 3,00,000/- (Rs. Three Lacs only.) 

Fee payable To Chief Executive Officer 

Fee Payable at Shri Saibaba Sansthn Trust, Shirdi. 

Work Description 

Tender Value (INR) Rs. 15,000/- 

Bid Validity (Days) 90 Days period of Work (Days) 365 

Prouct Category - 

Contract Type Supply Skilled & Unskilled Labourer & Others 

Critical Dates 

Tender Publish Date : 04 /09/2020  Time – 11:00 AM 

Document Download / Sale Start  Date :  04 /09/2020  Time – 11:00 AM 

Document Download / Sales End Date :  24/09/2020  Time – 05:00  PM  

Bid Submission Start Date :  04 /09/2020  Time – 11:00 AM 
Technical Bid & Financial Bid Submission Last Date  Date :  24/09/2020  Time – 05:00  PM 
Technical Bid Opening Date Date :  25/09/2020  Time – 11:00 AM 
Name Of Head Of Department V.H.Bajaj  
Name Of Administrative Officer For the Department B.B.Ghorpade 

 
 
 
Signature and Name 
Head of Department 
 Labour.                                                                                                                   Administrative Officer, 
                                                                                                                         Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
 
 
                     
Draft submitted for Approval 

 


