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ी. साईबाबा सं थान िव  व त यव था (िशड ) 
म.ुपो.िशड , ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर, िपन ४२३ १०९. 

फोन नं.(०२४२३) २५८५००/२५८९४४/२५८९४० फॅ स नं.२५८८७० 
(Website - www.sai.org.in ) (E-mail – watersupply@sai.org.in) 

ई-िनिवदा सचूना  
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे पाणी परुवठा िवभागाकरीता  लंिबगं सािह  य खरेदीकामी ई-िनिवदा 

मागिव यात येत आहते.  
िनिवदा िकंमत:- .१,१००/- (अ री .एक हजार शंभर मा ),  बयाणा र कम .:- .५,५००/- (अ री 

.पाच हजार पाचशे मा ) 
. िनिवदे  या अटी/शत  व ई-िनिवदा  www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर उपल  ध आह.े सदर ई-िनिवदा 

ऑनलाईन डाऊनलोड गसाठी िद.०६/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू ते िद.१८/०८/२०१८ सायं ०५:०० वा 
पयत उपल  ध राहतील.   

. तांि क िलफा याम  य े सादर करावया  या कागदप ाचंा तपशील िनिवदते िदलेला आह.े ती सव कागदप े  कॅन क न 
ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडावीत. 

. ऑनलाईन िनिवदसेोबत  कॅन क न जोडले  या तांि क कागदप ां  या ती, ऑनलाईन ई-िनिवदा भर  यानंतर बंद पाक टात 
िद.२०/०८/२०१८ पासनू ते िद.२१/०८/२०१८ पयत कायालयीन वेळेत सं  थानचे िशड  यथेील सामा  य शासन 
कायालयात जमा करावेत.  

. श  य झा  यास तांि क िनिवदा िद. २३/०८/२०१८ रोजी उघड  यात यतेील.      
कोणतीही िनिवदा अंशत:/पणुत: ि वकारण ेअथवा सव िनिवदा नाकारणचेा ह क सं थानन ेराखनू ठेवललेा आहे. 

 
 

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

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड .  
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) 
िशरडी ४२३ १०९. 

तालुका-राहाता, िज हा-अहमदनगर 
 

दरु वनी मांक (९५-२४२३) २५८५००, पाणी परुवठा िवभाग- २५८९४४, २५८९४०. 
फॅ स मांक  +९१-०२४२३-२५८८७० 

 
मुंबई कायालय-साईिनकेतन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर रोड, दादर 

मुंबई-  ४०० ०१४ दरू वनी मांक (०२२) २४१६६५५६ 
 

   

पाणी पुरवठा िवभागाकरीता  लिंबंग 
पुरिवणेची ई-िनिवदा 

 
    
 
  
   
 
 
 
 
     
 (कायालयीन कामकाजाकरीता) 
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ी.साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

िनिवदाधारकांसाठी सूचना 
 

०१. ई-िनिवदसेोबत सादर करावयाची कागदप  ेव इतर शत /अट चा तपशील सोबत िदललेा आह.े 

०२. िनिवदाधारकास सािह य परुवावयाची हमी हणनू .५,५००/- (अ री .पाच हजार पाचश)े मा  बयाणा र कम 

हणनू ई-िनिवदसेोबत भरावी लागले.   

०३. बयाणा .५,५००/- व िनिवदा फ  .१,१००/- मा  र कम शासनाच े ई- िनिवदा पोटल 

www.mahatenders.gov.in यथे ेजमा करावी. 

०४. िनिवदा िद.०६/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११:०० वा. पासनू िद.१८/०८/२०१८ सायं. ०५:०० वा.पयत 

www.mahatenders.gov.in या सकेंत  थळावर Downloading व Uploading साठी उपल  ध रािहल. 

०५.      Technical Bid  म  य ेमागणी केलेली कागदप  े  कॅन क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडावीत. िनिवदसेोबत सादर 

केले  या तां ीक कागदप ां  या (Technical Bid) ती व डी.डी. िद. २०/०८/२०१८ पासनू िद. २१/०८/२०१८ 

अखरे साय.ं ०५:०० वाजेपयत सं  थानचे िशड  येथील सामा  य शासन िवभागात सादर करावयाचे आह.े पािकटावर 
“पाणी पुरवठा िवभागाकरीता साईिनवास अितथीगृह इमारतीचे नतुनीकरण करणेसाठी आव  यक  लिंबग 

सािह  य पुरिवणेची ई-िनिवदा तांि क िलफाफा” असा  प  ट उ  लेख करावा.   

०६.  श  य अस  यास तां ीक िलफाफे (Technical Bid) िद.२३/०८/२०१८ रोजी उघड  यात येतील.  

०७.  Technical Bid उघडणचेे िदवशी आपण िकंवा आपले ितिनध नी उपि थत राहण ेआव  यक आह.े  

०८. तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरणा-या िनिवदाधारकांचेच Commercial Bids उघडणते येईल.  याची िदनांक व वेळ 

संबंधीत िनिवदाधारकांस दरू  वनी  दारे कळिव  यात येईल.  या माण े याकामी आपण िकंवा आपले ितिनध नी 

उपि थत राहावे. 

०९. अपणु िनिवदा िवचारात घते  या जाणार नाहीत. 
१०. िनिवदेसोबतची पुरवठा करावया  या सािह  याची BOQ पाहनच  याम  ये सव टॅ  सेस, वाराई, हमाली व 

वाहतूक खचासह दर भरावे लागतील याची न द  यावी.   

११.  पधा होणसेाठी िकमान तीन ई-िनिवदांची आव  यकता आह.े  यामळेु तीन ई-िनिवदा ा  त न झा  यास मदुतवाढ 

दे  यात येईल.                    

      
  

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

                                                                                                ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) 
तालकुा - राहाता, िज हा-अहमदनगर 

 
िनिवदे या शत  व अटी 

 
 

१. परुवठा करावयाचे सािह याचा तपशील सोबतच े प रिश ात िदलेला आह.े यात दर नमदु क न  याखाली सही 
िश  यािनशी मळु िनिवदा ऑनलाईन सादर करावयाची आह.े  

२. िनिवदाधारकास सािह य परुवावयाची हमी हणनू .५,५००/- (अ री .पाच हजार पाचशे) मा  बयाणा र कम हणनू 
ई-िनिवदसेोबत भरावी लागले. बयाणा .५,५००/- व िनिवदा फ  .१,१००/- मा  र कम शासनाचे ई- िनिवदा पोट्ल 
www.mahatenders.gov.in येथ ेजमा करावी. तसेच अदययावत दकुान न दणी दाखला/  थािनक  वरा  यसं  थचेा 
दाखला, जी एस टी न दणी ं माक, पॅनकाड, इ. कागदप े ऑनलाईन  कॅन क न तांि क िलफा याम  य ेजोडावीत.   

३. सािह  याचे दर ह े िशड  येथे सं  थानचे पाणी परुवठा िवभाग / भांडार िवभागात पोहच व सव कर समावेशक ावेत.  
सािह  याची पोहोच िनिवदाधारकाने याचे वखचान ेिशरडी येथील सं थानचे भांडार/पाणी परुवठा िवभागाकडे पॅक ग 
व फॉरवड गंसह िदली पािहजे. सं थानकडून मालाची जकात, वाहतुक चा खच वेगळा िदला जाणार नाही. 
भांडारात सािह य उतरिव याची वाराई िनिवदाधारकास ावी लागेल.  

४. कोणतीही िनिवदा मंजूर/नामंजरू कर याचा ह क सं थानन े राखनू ठेवलेला आह.े याबाबतची कारणे दणेे सं थानवर 
बंधनकारक असणार नाही. 

५. शासना  या खरेदी िनयमावलीनसुार यां या िनिवदा मंजरू होतील  यानंा िवहीत मदुतीत सािह  य परुवठा करावयाची हमी 
हणनू मंजूर परुवठा आदशेा  या एकुण िकंमती या ३ % इतक  र कम सरु ा अनामत हणनू ठेवावी लागेल. सदर 

रकमचेा भरणा िनिवदा मंजरू झा याच े कळिवलनेंतर  वरीत करावा लागले. सरु ा अनामत र कम सािह  याचा 
पुरवठा पुण के यानंतर परत केली जाईल. सरु ा अनामत अगर बयाणा रकमेवर कुठ याही कारच े याज िमळणार 
नाही. 

६. िनिवदा मंजरू झा  याचे कळिवलेनतंर  वरीत िशड  येथे सम  येऊन, .१००/- चे  टॅ  प पेपरवर करारनामा नोटरी क न 
दणेे बंधनकारक राहील. करारना  याची नोटरी फ  िनिवदाधारकास आदा करावी लागेल. 

७. वरील नमदु अ.नं.५ माण ेसरु ा अनामत र  कम जमा क न व अ.नं.६ माण ेकरारनामा क न िद  यानंतरच परुवठा 
आदशे दे  यात येईल.  

८. िनिवदते सहभागी िनिवदाधारकाने िनिवदा ि येम  य ेकोण  याही ट   यावर िनिवदेतनू माघार घेत  यास  यांची बयाणा 
र  कम ज  त कर  यात येईल.  

९. तांि क िनिवदते पा  ठरले  या िनिवदाधारकांचे Commercial Bid िवचारात घेतले जातील.  
१०. मागणी केलेल ेसव सािह  य प रिश ात दशिवले या कंपनीच ेव वणनाचचे परुवावे लागले. कमी दजाचे व वेगवेगळया 

कारचे सािह  य ि वकारले जाणार नाही ते ते वखचाने ता काळ परत घवेनू जाण े आपलेवर बंधनकारक राहील. 
 या माण ेन ने  यास  या सािह  याचे नकुसान झा  यास  यास सं  थान जबाबदार राहणार नाही. तसचे पाणी परुवठा 

िवभागाकडील संबंधीत कमचारी यांनी परुिवले  या सािह  याची तपासणी के  यानतंर ते यो  य अस  यासच उतरवनू घतेल े
जाईल. 

 ११. मंजूर झाले या दरान े सािह  याचा परुवठा करण े िनिवदाधारकांवर बंधनकारक राहील. मंजरु दराम ये कोण याही 
कारणा तव भाववाढ िदली जाणार नाही/ मागता येणार नाही. 

१२. शासन िनयमानसुार आव  यक असले  या सव कपाती िबलातून कर  यात यतेील.  
१३. नमदु केले या प रमाणापे ा २५% जादा सािह  याची मागणी सं थानकडून झा यास जादा सािह  याचा परुवठा मा य 

दरानेच कर याच ेिनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील. 
१४.  िनिवदचेा वैधता कालावधी तांि क िनिवदा उघड  यानंतर १२० िदवसांचा राहील. 
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१५. सदरील यवहाराबाबत वाद िनमाण झा यास तो राहाता/कोपरगाव कोटाचे यायक ते राहील. 

१६. रा  याबाहरेील िनिवदाधारकाची िनिवदा मंजरू झा  यास शासन खरेदी िनयमावलीतील िनयम ं .३.१.२.८ नसुार 
रा  याबाहरेील परुवठादार जर  यनुतम असला व महारा   रा  यातील परुवठादार ि दतीय असला तर महारा   रा  यातील 
परुवठादारांना ो  साहन दे  यासाठी, महारा   रा  यातील ि दतीय  यनुतम दरधारक जर  यनुतम दरधारका  या दरात माल 
परुिव  यास तयार असले तर एकूण खरेदी करावया  या माला  या ५०% मालाचा परुवठा आदशे रा  यातील परुवठादारांना 
दे  यात येतील व जर तयार नसतील तर पणु मालाचा परुवठा आदशे रा  याबाहरेील परुवठादारांना दे  यात येईल. 

१७. उपरो  शत  व अटीत काही बदल, सधुारणा करण े वा जादा अटी/शत  िवहीत कर याचा अिधकार सं थान 
यव थापनाने राखून ठेवलेला आहे. िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही, अशा 

िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नाहीत. 

आप  ती/नैसिगक आप  ती, नुकसान भरपाई व दडंा मक कारवाईबाबतची तरतूद :-  

१८. सािह  य जर िदलेले मदुतीत परुिवल ेनाही तर खालील माण ेदडंा  मक कायवाही कर  यात येईल.  

अ) परुवठा न केले  या मालाची िकंमत  .२ लाखापे ा कमी अस  यास - ती आठवडा ०.५ %  दराने जा  तीत 
जा  त १० %  पयत कपात कर  यात येईल.  

ब) परुवठा न केले  या मालाची िकंमत  .२ लाखापे ा जा  त अस  यास - ती आठवडा ०.५ % दरान ेजा  तीत 
जा  त ५ % पयत कपात कर  यात यईेल. 

१९. सािह  याचा परुवठा मागणी माण ेन आलेस अथवा यो य तीच ेनस  यास अगर ठरवनू िदले या मदुतीत न झा यास 
सं थानची अडचण होऊ नये हणनू ि दतीय, ततृीय यनुतम दरधारकांकडून अगर इतर परुवठाधारकांकडून बाजारभावान े
आव यकतेनसुार सािह  य खरेदी कर यात येऊन यासाठी जादा लागले या फरकाची र कम आपले िबलातून अथवा 
सरु ा अनामत रकमेतनू वसलु करणते यईेल. याबाबत सं थान यव थापन अंितम िनणय घेईल.   

२०.  िनिवदाधारकान ेसािह  य परुवठा करावयाचे नाकार यास याची परुवठा न केले या सािह  याची सरु ा अनामत र कम 
सं थान खाती जमा करणते येईल. तसेच सदर सािह  याचे बाबतीत फेरिनिवदा ि या क न सािह  य खरेदी कराव े
लाग यास नुकसान भरपाई  हणनू सं  थान  यव  थापनाने ठरिवलेली र  कम वसलु केली जाईल. 

२१. िनिवदा कालावधीम  य ेएखादी आप  ती/नैसिगक आप  तीमळेु (अशी आप  ती क  जी िनिवदाधारकां  या िनयं नाबाहरे 
असले (उदा. आग, महापरू, घात पात, रोगराई, संप,  फोट, टाळेबंदी, भकंुप वगैरे) व यामळेु परुवठाधारक मालाचा परुवठा 
क  शकला नाही व तसे िनिवदाधारकाने  वरीत लेखी कळिवले तर याबाबत यो  य तो िनणय परीि थतीनु प घे  यात 
येईल. 

 

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

                                                                                           ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
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                                                                                                                          िदनांक-  

ित, 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी, 

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

िवषयः- पाणी पुरवठा िवभागाकरीता  लिंबग सािह  य परुिवणेचे ई-िनिवदेबाबत... 
 

महोदय, 
 
खालील सही करणार मी/आ ही कळिवतो क , वरील िवषयाबाबत आपण िस  केललेी िनिवदा वाचली. आप या िनिवदेत 

नमदु असले  या सव अटी व शत  मी/आ ही वाच या असनू मला /आ हाला मा य आहते. आपले अटी/शत चं ेपालन करण े

माझेवर/आमचेवर बंधनकारक राहील. 

 मी/आ ही आपणांस िनिवदमे ये नमुद केललेे सािह य आप या मागणी माण ेउपरो  कालावधीकरीता सं थानचे 

आव यकतेनसुार, आव यक यावळेी ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) यांचे भांडार पोहोच कर याची हमी दतेो. 

सदर मालाचे प रमाण अंदाजे अस यामळेु वेळ संगी नमदु केले या प रमाणापे ा २५ % पयत जा त मालाची सं थानतफ 

मागणी झा यास मी/आ ही तो मंजूर दराने परुिव याची हमी दते आह/ेआहोत. 

 या मालाची िनिवदा मंजरू होईल, या मालाचे िकंमतीचे ३ % इतक  र कम सरु ा अनामत हणनू िनिवदा मंजरू 

झा याच ेकळिवलेनतंर  वरीत मी/आ ही रोख भरणा क न व नोटराई  ड करारनामा क न दऊे आिण या माण ेमंजूर दरान े

सािह य िशरडी येथील भांडार पोहोच करण ेआमचेवर बंधनकारक राहील.  

 
  
                  आपला/आपले िव ास,ू 
 
          
फमचे मालकाचे/भागीदाराचे नांव     सही/सहया व िश का 

(१)      -    

(२)      -    

सोबत- कागदप  े
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िनिवदाधारकाबाबत मािहती 
 
 
 १. फमचे नांव-  ---------------------------------------------------------------------- 
 
 २. प यवहारासाठी संपणू प ा-  ----------------------------------------------------- 
  
 ३. दरू वनी मांक-  ----------------------------------------------------------------- 
 
   ऑफ स-  --------------------------------------------------------------- 
 
   दकुान-  ----------------------------------------------------------------- 
 
   िनवास-  ---------------------------------------------------------------- 
 
   मोबाईल नंबर-  --------------------------------------------------------- 
 
   फॅ स नंबर-  ------------------------------------------------------------ 
 
   ई –मेल  ---------------------------------------------------------------- 
 
 ४. संपकासाठी य चे नांव-  -------------------------------------------------------- 
 
  दरू वनी/मोबाईल मांक-  -------------------------------------------------------- 
 
 ५. मालकाचे/भागीदारांची नाव-े १.  --------------------------------------------------- 
 
      २.  ----------------------------------------- 
 
  
 
  

       िनिवदाधारकाची सही व िश का 
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ऑनलाईन िनिवदेसोबत  कॅन क न जोडावयाची कागदप े 
 
       

१. दकुान न दणी दाखला /  थािनक  वरा  यसं  थचेा दाखला  
(अदययावत)  

 
 
 

२. जी.एस.टी.रिज  ेशन / ऑनलाईन पावती  
 

 
 

३. पॅन न दणी मांक (पॅन काड)  
 
 

 
 
 
 
 
        
 

        िनिवदाधारकाची सही व िश का 
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