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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
पो  टः िशड , तालकुाः राहाता, िज  हाः अहमदनगर - ४२३ १०९. 

दूर  वनी मांकः (०२४२३) २५८८९९, फॅ  स .: २५८८७०. 
Email: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in. 

सपुर  चर प ा मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थे  या कामासाठी ई-िनिवदा सचूना 
ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कालावधीत िशड  येथ े साईभ  ताचंे िनवास  यव  थकेरीता ता  परुते प ाशेड मंडप व इतर 

अनषंुगीक  यव  था उभारणसेाठी नामांक त, अनभुवी व िकमान पा ताधारक ठेकेदारांकडून आयटेम रेट प  दतीन े ई-िनिवदा 
मागिव  यात येत आहते. 

०१ कामाच ेनांव: ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव कालावधीत िशड  येथ े साईभ  ताचंे 
िनवास  यव  थकेरीता ता  परुते प ाशेड मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  था 
उभारण.े    

०२ मंडपाचा कालावधी: िद.११/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ (०९ िदवस) 
०३ ई-िनिवदा फॉम फ : .५९०/- ऑनलाईन ा  सफर  दारे www.mahatenders.gov.in वर. 
०४ बयाना र  कम: .४३,०००/- ऑनलाईन ा  सफर  दारे www.mahatenders.gov.in वर. 
०५ ई-िनिवदा फॉम व ई-टडर  या अटी व 

शत  उपल  ध असलेले संकेत  थळ: 
www.mahatenders.gov.in. 

िनिवदा वेळाप क 
अ.न.ं तपिशल िदनांक व वेळ 

०१ ई-िनिवदा काशीत करण ेिदनांक:  िद. १०/०९/२०१८ सकाळी १०:०० वाजता. 
०२ ई-िनिवदा डाऊनलोड करण ेसु वात िदनांक:  िद. १०/०९/२०१८ सकाळी ११:०० वाजेपासनू. 
०३ ई-िनिवदा डाऊनलोड करण ेअंितम िदनांक:  िद. १८/०९/२०१८ दपुारी ०३:०० वाजेपयत. 
०४ ई-िनिवदा अपलोड करण ेसु वात िदनांक:  िद. १०/०९/२०१८ सकाळी १२:००  वाजेपासनू. 
०५ ई-िनिवदा अपलोड करण ेअंितम िदनांक:  िद. १८/०९/२०१८ दपुारी ०३:०० वाजेपयत. 
०६ तांि क िलफाफा (टे  नीकल बीड) 

उघड  याचा िदनांक:  
िद. १९/०९/२०१८ दपुारी ०३:०० वाजता (श  य झा  यास). 

०७ वािण  यीक िलफाफा (कमिशयल बीड) 
उघड  याचा िदनांक:  

िद. १९/०९/२०१८ दपुारी ०३:०० वाजता (श  य झा  यास). 

िकमान पा ता िनकष -  
१. ई-िनिवदा फॉम फ  .५९०/- व बयाना र कम .४३,०००/- www.mahatenders.gov.in वर ऑनलाईन भरावे.  
२. ई-िनिवदा फॉम मिधल िवहीत नमु यातील हमीप . ( .१००/- चे िबगर यायीक मु ांकावर)  कॅन क न अपलोड करण े

बंधनकारक आह.े 
३. िनिवदाकार यांनी या प दतीचे मंडप उभारणीचे मागील िद.३१/०३/२०१८ रोजी संपणा-या ०३ वषात िकमान .३४ ल  मा  

रकमेच े िकमान ०१ काम केलले ेअसणे आव यक आह.े ठेकेदार यानंी संबंिधत सं  थकेडील कायारंभ आदशे व काम पणु  वाचे 
दाखल ेव छायािच  ेजोडणे आव  यक आह.े 

४. िनिवदाकार याचंी मागील ०३ आिथक वषाची (सन-२०१५-२०१६, २०१६-२०१७,२०१७-१८) आिथक उलाढालीची सरासरी 
ही .३४ ल  इतक  अथवा  यापे ा अिधक असण ेआव यक आह.े (सदर ०३ वषाम  य ेझाललेी एकूण उलाढाल भािगल े०३ या 
सु ानसुार) िनिवदाकार यांनी यासबंंधी आव यक ऑिडटेड बॅल स िशट व सी. ए. याचंेकडील सिटिफकेट जोडण े बधंनकारक 
आह.े 

५. िनिवदाकार यांनी पॅन काड, आधार काड, जीएसटी रिज ेशनची त व बॅकं खाते माहीती जोडणे आव  यक आह.े 
६. िनिवदाकार यांना कुठ  याही शासक य, िनमशासक य, सहकारी सं  था यांनी काळया यादीत टाकलले े नसलबेाबतचे हमीप  

िनवीदा फॉममिधल िवहीत नमु  यात जोडणे आव  यक आह.े 
७. िनिवदाकार याचंे समवेत कुठ  याही कारचे अिब ेशन / िलटीगशेन चाल ु नसलबेाबतच े हमीप  िनवीदा फॉममिधल िवहीत 

नमु  यात जोडण ेआव  यक आह.े 
८. िनिवदाकार यांनी िनिवदा फॉममधील िवहीत नमु याम ये मंडप उभारणीसाठी उपल ध असले या सािह याचा तपिशल जोडण े

आव  यक आह.े 
९. स म ािधकारी यांचकेडील न दणी माणप  (मुंबई दकुान ेअिधिनयम / कंपनी / फम) जोडणे आव  यक आह.े  
सं  थान  यव  थापनाने कोणतीही अथवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारणेचा अिधकार राखनू ठेवला आह.े 

( ीमती बल अ वाल, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 


