
ी साई सादालय 
ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था, शरडी 

द.०४/०६/२०१९ 
सेवेसी सादर,   

 
ी साईबाबा सं थान व व त यव था ( शड )  
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Email : saiprasadalaya@sai.org.in website : saibabasansthan.org.in or sai.org.in 
 
 

ई- न वदा सूचना 
 

ी साईबाबा सं थान व व त यव था, शड चे खाल ल कामाकर ता ई- न वदा माग व यात येत आहेत.  
 

 

१. ई- न वदा www.mahatenders.gov.in या सकेंत थळावर उपल ध आहे. 
२. न वदा ऑनलाईन डाऊन लोडींग दनांक १०/०६/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासनू उपल ध आहे. 
३. न वदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं तम मुदत दनांक २६/०६/२०१९ रोजी साय.ं ५.०० वाजेपयत आहे. 
४. न वदा पुव ( ी-बीड मट ंग) बैठक द.१७/०६/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वा. शरडी येथे घे  यात येईल. दनांकात 

बदल झा  यास तस ेसं  थान वेबसाईट व या वेबसाईटवर स  द करणेत येईल.  
५. न वदेबाबत या अट  व शत  www.mahatenders.gov.in संकेत थळावर उपल ध आहेत.  
६. सदरचे कामासाठ  असलेले न वदा शु  क .१५,०००/- (अ र  .पधंरा हजार मा ) व बयाणा र  कम .२,००,०००/- 

(अ र  .दोन लाख मा ) महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ऑनलाईन न वदा फ  
व बयाणा र  कम थेट जमा करावी.  

७. तां क न वदा (Technical Bid) दनांक २९/०६/२०१९ रोजी दपुार  १२.०० वाजता उघड यात येतील. 
८. कोणतीह  अथवा सव न वदा वीकारणे अथवा नाकारणेचा ह क सं थानने राखून ठेवलेला आहे. 

 
                    मु  य कायकार  अ धकार  
       ी साईबाबा सं थान व व त यव था, शरडी 

 
उपरो  त जाह रात मुबंई, पणेु, ना शक, अहमदनगर, औरंगाबाद येथील वृ  तप ात स  द करणेत यावी. 
  

                        
            
          ( ी व  णू थोरात) 

        .अधी क, ी साई सादालय  
                 ी साईबाबा सं थान व व त यव था, शड . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.ंन.ं ई- न वदेचा तपशील न वदा कंमत पये 
बयाणा 

र कम पये 

१. 
 

ी साई सादालयात हाऊस कपींग, व छता व 
पे टकं ोलची काम े ‘आऊट सो सग’ प दतीन े क न 
घेणेबाबत तसचे दररोज १०० वाढपी कामगार 
आऊटसोस प  दतीन ेपुर वणेबाबत. 

१५,०००/- 
अ र  . पंधरा हजार मा  

२,००,०००/- 
अ र  . दोन लाख मा  



 
 
 

ी साई सादालय 
ी साईबाबा सं  थान व  व  त  यव  था, शरडी 

द.०४/०६/२०१८ 
सेवेसी सादर,   

  

 
 The above advertisements should be published in the newsletter of Mumbai, Pune.  

 

 
 

(Shri Vishnu Thorat) 
Suprientendent, Shri Sai Prasadalaya 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 

SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI.  
At.post. Shirdi-423109 Tal-Rahata, Dist. Ahmednagar (MS) 
Phone No. ( 02423) 258844/258855/258827Fax No. 258870 

Email: saiprasadalaya@sai.org.in 
(Website -www.shrisaibabasansthan.org or www.sai.org.in) 

 

NOTICE FOR INVITING E-TENDERS 
E-tender for Housekeeping, cleaning, paste control and supply of 100 waiters every day by 

outsource.   

Cost of Blank Tender – Rs.15,000/- (Rs.Fifteen Thousand Only) 

Earnest Money Deposit – 2,00,000/- ( Two Lack Only ) 

1. Tender documents will be available on www.mahatenders.gov.in 

2. Document Download start Date :- 10/06/2019 from 11.00 a.m 

3. Last date for online submission: - 26/06/2019 up to 5.00 p.m. 

4. Pre Bid Meeting will be probably held on Dt.17/06/2019 at 11.00 am. at shirdi. If there is  
change in date, then it will be published on Sansthan website and this website. 

5. All terms & Conditions for e-tender are available on www.mahatenders.gov.in 

6. Tender Fee and Earnest Money Deposit through Online Maharashtra Government website 
www.mahaters.gov.in. 

7. The details of documents to be submitted through technical bid are mentioned in the 
tender document should be scanned and uploaded along with the e-tender. 

8. Technical Bid Opening on 29/06/2019 at 12.00 a.m. at Shirdi 
 

Shri Saibaba Sansthan Trust (Shirdi) reservs the right to reject any or all tenders without 
assigning any reason thereof.            

                                                                      
                                                                                     Chief Executive Officer, 

                                                                                   Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi 


