
पावसा 

ीी  साईबाबा सं  थासाईबाबा सं  था

तालकुाः राहाता
दरु  व

सन २०१९-२० म  ये
उ  सवािनिम  ततसेच उ  हा

साईभ  तांचे सोयीसाठी 

  

साईबाबा सं  थासाईबाबा सं  थान िव  वन िव  व  त त  य यव  थाव  था,,  िशडिशड   
पो  टः- िशड  – ४२३ १०९, 

तालकुाः राहाता, िज  हाः अहमदनगर (महारा  ) 
दरु  वनी . (०२४२३) २५८८९९ / २५८९०१ 

फॅ  स .(०२४२३) २५८८७० 

ई – िनिवदा प  

बांधकाम िवभाग 
म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणेत येणारे 

तसेच उ  हाळयाचे व पावसाळयाचे कालावधीत
चे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थेची उभारणी 

करणे. 
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त करणेत येणारे  
ळयाचे व पावसाळयाचे कालावधीत 

व  थेची उभारणी 
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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
पो  टः- िशड  – ४२३ १०९, 

तालुकाः राहाता, िज  हाः अहमदनगर (महारा  ) 
दरु  वनी . (०२४२३) २५८८९९/२५८९०१ फॅ  स .(०२४२३) २५८८७० 

E mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in. 
मंडप  यव  था करणे कामाची ई – िनिवदा सुचना  

सन २०१९-२० म  य ेसं  थानमाफत आयोिजत करणते येणारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व पावसाळयाचे कालावधीत 

साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  थचेी उभारणी करणकेामी नामांक त व अनभुवीठेकेदारांकडून ई – िनिव दा 

मागिव  यात येत आहते.  
०१ कोरी िनिवदा फॉम फ ः-   .५९०/- ( Online ारे)  
०२ बयाना र  कमः  .४१,७००/- ( Online ारे) 
०३ ई – िनिवदा फॉम व ई – टडर  या अटी व शत  

उपल  ध असलेले सकेंत  थळः 

www.mahatenders.gov.in 

०४ ई – िनिवदा डाऊनलोड करण ेसु वात िदनांकः िद.२३/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासनू.  
०५ ई – िनिवदा अपलोड करण ेअिंतम िदनांकः िद. ०६/०९/२०१९ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपयत.   
०६ िलफाफा . ०१ म  य ेसादर करावयाचे कागदप ाची मािहती िनिवदमे  य ेनमदू कर  यात आललेी असनू, सदरह मािहती 

सं  थानचे संकेत  थळ www.sai.org.in वर दखेील उपल  ध आह.े सदरची सव कागदप  ेसा ांक त व  कॅन क न ई – 
टडरसोबत अपलोड करावीत.   

सं  थान  यव  थापनाने कोणतीही अथवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारणचेा अिधकार राखून ठेवला आह.े  
 
 

                                                                                                                         (दी.म.मगुळीकर, भा. .स)े 
मु  यकायकारी अिधकारी,  
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SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI  
P.O. Shirdi, Tal.-Rahata, Dist.- Ahmednagar (MS) - 423109. 
Tel: (02423) 258899, Fax: 258870.  
E-mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in 

 DETAILED TENDER NOTICE INVITING E-TENDERS   
Item rate e-tenders are invited from reputed and experienced contractors fulfilling the 
prescribed minimum qualifying criteria for the following work. 

1) Name of work: Providing & Erecting Water Proof Pandal for the 
period of  Festivals, Summer and Rainy Season 
during the year 2019-20 at Shirdi. 

2) Cost of blank tender 
document: 

Rs.590/- Online on www.mahatenders.gov.in. (Non 
Refundable) 

3) Earnest Money Deposit 
(EMD): 

Rs.41,700/- Online on www.mahatenders.gov.in. 

4) Tender document along with the terms & Conditions will be available on the 
website: www.mahatenders.gov.in. 

5) Tender document download start date: 23/08/2019 from 11:00 AM. 

6) Last date for online submission:  06/09/2019 upto 05:00 AM. 

7) The details of the documents to be submitted through technical bid are mentioned 
in the tender document and can be viewed on our website: www.sai.org.in All such 
documents should be duly attested, scanned and uploaded along with the e- 
tender. 

 
Please refer our website: www.sai.org.in for minimum qualifying criteria. Shri Saibaba Sansthan 
Trust, Shirdi reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons 
therefor. 
 
 

(D.M.Muglikar, I.A.S) 
 Chief Executive Officer 

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
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SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI  
P.O. Shirdi, Tal.-Rahata, Dist.- Ahmednagar (MS) - 423109. 
Tel: (02423) 258899, Fax: 258870.  
E-mail: construction@sai.org.in, Website: www.sai.org.in 

 DETAILED TENDER NOTICE INVITING E-TENDERS   
Item rate e-tenders are invited from reputed and experienced contractors fulfilling the 
prescribed minimum qualifying criteria for the following work. 

1) Name of Work: Providing & Erecting Water Proof Pandal for the period of  
Festivals, Summer and Rainy Season during the year 
2019-20 at Shirdi. 

2) Estimated Cost: Item Rate 
4) Cost of blank tender: Rs.590/- Online on www.mahatenders.gov.in. (Non 

Refundable) 
5) Earnest Money 

Deposit: 
Rs.41,700/- Online on www.mahatenders.gov.in. 

TENDER SCHEDULE 
Sr. No. Activity Date & Time 

1) Tender publishing date: 23/08/2019. 
2) Tender document download start date: 23/08/2019 from 11:00 Hrs. 
3) Tender document download end date: 06/09/2019 upto 17:00 Hrs. 
4) Pre Bid Meeting date: 31/08/2019 from 11:00 Hrs. 

5) Bid submission start date: 23/08/2019 from 12:00 Hrs. 
6) Bid submission closing date: 06/09/2019 upto 17:00 Hrs. 
7) Bid opening date (Technical):  09/09/2019 at 11:00 Hrs.(If possible). 
8) Bid opening date (Commercial): 10/09/2019 at 13:00 Hrs.(If possible). 
9) E-tender document, terms & conditions are available on www.mahatenders.gov.in. 

10) The details of the documents to be submitted through technical bid (Envelope 
No.01) are mentioned in the tender document. All such documents should be duly 
attested, scanned and uploaded along with the e-tender. 

MINIMUM QUALIFYING CRITERIA 
The following copies of original / attested documents should be scanned & 
uploaded online.    

1. The bidder should submit the cost of blank tender document Rs.590/- Online on 
www.mahatenders.gov.in. Details of UTR no. Should be uploaded online.  

2. The bidder should submit the EMD of Rs.41,700/- Online on www.mahatenders.gov.in. Details of 
UTR no. Should be uploaded online.  

3. Bidder should have satisfactorily campleted and operted successfully on work of similar nature of 
estmited cost not less than Rs.12.51 lakhs, during last three financial 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

4. Bidder should have average annual fiancial turnover of value not less than 30 lakhs, during last three 
financial 2016-17, 2017-18, 2018-19. Bidder should upload balance sheet & CA Ceftificate for the 
same. 

5. Bidder should submit undertaking that he is not barred / not black listed by any client including state/ 
Central Govt.Department / Undertaking / PSU’s. 

6. Bidder should submit Arbitration / Litigation records. 
7. Bidder Should submit Registration copies of PAN & GST. 
8. Bidder Should submit Guanantee letter on Stamp Paper of Rs.100. 
9. Bidder should submit Pandal material list. 
10. The bidder should submit the cerfified copies of shop / company Registration cerfificate. 

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi reserves the right to disqualify any or all bidders without 
assigning any reasons thereof. 

 
( D.M.Muglikar, I.A.S) 

  Chife Executive Officer 
Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. 
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मंडप व  इतर  अनुषगंीक  यव  था उभारणी  या िनिवदे  या अटी व  शत  
 

ऑनलाईन ई- िनिवदेसोबत सादर  करावया  या  कागदप ांचा तपिशल (िकमान पा ता िनकष) ◌ः 
 

ऑनलाईन सादर करावयाचे ई – िनिवदा सोबत खालील कागदप े  कॅन क न िदले  या िवहीत मदुतीत 
ऑनलाईन अपलोड करण ेबंधनकारक आह.े 
१. ई- िनिवदा फॉम फ  .५९०/- व याकामाची बयाना र  कम .४१,७००/- ऑनलाईन ारे भरण.े 
२. िनिवदा फॉममिधल िवहीत नमु  यातील हमीप  ( .१००/- चे िबगर  यायीक मु ांकावर) 
३. GST रिज  ेशन व पॅनकाड. 
४. अशा प  दतीचे मंडप उभारणीचे मागील िद.३१/०३/२०१९ रोजी संपणा-या ०३ वषात िकमान .१२.५१ 

ल  मा  र  कमेचे काम केलेले असण ेआव  यक आह.े काम पुण  वाचे दाखले सोबत जोडावे.  
५. िनिवदाकर यांची मागील ०३ आिथक वषाची (२०१६-१७, २०१७-१८,२०१८-१९) उलाढालीची 

सरासरी .३० ल  इतक  अथवा  यापे ा अिधक असण ेआव  यक आह.े  यासंबधी आव  यक बॅले  स 
शीट व सी.ए यांचेकडील सिटिफकेट जोडण ेआव  यक आह.े 

६. िनिवदाकार यांनी कुठ  याही शासक य, िनमशासक य, सहकारी सं  था यानंी काळया यादीत नाव टाकलेले 
नसलेबाबत हमीप  िनिवदा फॉममधील िवहीत नमु  यात जोडण ेआव  यक आह.े  

७. िनिवदाकार यांचेसमवेत कुठ  याही कारचे अिब ेशन / िलटीगेशन चाल ुनसलेबाबतचे हमीप , िनिवदा 
फॉममधील िवहीत नमु  यात जोडण ेआव  यक आह.े  

८. िनिवदा फॉममिधल िवहीत नमु  याम  ये मंडप उभारणीसाठी उपल ध असले  या सािह  याचा तपिशल  
(पृ  ठ . ९ वर िदले  या नमु  या माण.े) 

  

अटी व शत ः-   
१. मंडप उभारणीचा कालावधी खालील माण ेराहील.  

अ.नं. मंडपाचा तपिशल कालावधी एकूण िदवस 
०१ ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१९ िद.०७/१०/१९ ते िद.१०/१०/१९  ०४ िदवस 
०२ अ) िदपावली सु ीचा कालावधी िद.२७/१०/१९ ते िद.१०/११/१९ १५ िदवस 

ब) नाताळ सु ी व नववष िनिम  त िद.२५/१२/१९ ते िद.०२/०१/२० ०९ िदवस 
०३ अ) ी रामनवमी उ  सव – २०२० िद.०१/०४/२० ते िद.०३/०४/२० ०३ िदवस 

ब) पालखी मडंप  
१) मुंबई ते िस  नर मागावर 
२) िस  नर ते वावी मागावर 
३) वावी ते िशड  मागावर 

 
िद.२६/०३/२० ते िद.३०/०३/२०. 
िद.२७/०३/२० ते िद.३१/०३/२०. 
िद.२८/०३/२० ते िद.०१/०४/२०. 

 
०५ िदवस 
०५ िदवस 
०५ िदवस 

०४ सन २०२०  मधील उ  हाळयाचे कालावधी िद.०१/०३/२० ते िद.१५/०६/२०. १०७ िदवस 
०५ ी गु पौिणमा उ  सव २०२० िद.०४/०७/२० ते िद.०६/०७/२०. ०३ िदवस 
०६ सन २०२० मधील पावसाळयाचे कालावधी िद.०१/०७/२० ते िद.३०/०९/२०. ९२ िदवस 

२. मंडप उभारणी व इतर सािह  याचा अदंाजे तपशील सोबतचे प रिश  टात िदलेला आह.े  यात िविश  ट िदले  या 
िठकाणी दर नमदू क न ई – िनिवदा अपलोड करण े अिभ ेत आह.े इतर िठकाणी दर नमदू केले अस  यास 
सदरह िनिवदा बाद ठरिव  यात यईेल.  

३. यापवु   यांनी िनिवदते भाग घेऊन मडंप उभारणीचा कायादशे िद  यानंतर मागणीनसुार मंडप उभारणी अथवा 
सािह  य परुिवलेले नाही, अशा िनिवदाधारकां  या िनिवदा िवचारात घेत  या जाणार नाहीत. 
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४. सोबत, नमूद केले  या मंडपापे ा जा  त आकाराचे / जादा मंडप उभारणी करणबेाबत सं  थानकडून सचुना / 
आदेश दे  यात आ  यास, मंजूर दरानेच जा  तीचे / जादाचे मडंप उभारणीचे काम िनिवदाधारकांस करावे लागेल. 

५. तसेच, सोबत नमूद केले  या मंडपापे ा कमी अथवा जादा आकाराचे मंडप उभारणी करावी लाग  यास, 
 या माणात मंजरू दराने र  कम कमी केली जाईल अथवा  य ात  या आकाराचे मंडप उभारणी कर  यात 

आली असेल,  या माणात मंडप उभारणीची र  कम मंजुर दराने अदा केली जाईल. 
६. िनिवदेतील मंडप उभारणीचा कायादशे िमळालनंेतर, मजंरू दरान ेहोणा-या एकूण र  कमे  या ०५ (पाच) ट  के 

र  कम अनामत  हणनू सं  थानकडे  वरीत जमा करावयाची आह.े   
७. िनिवदेतील मंजुर दराम  ये कोण  याही कारणा  तव दरवाढ िमळणार नाही, याची कृपया न द  यावी. तसेच 

कायादशे िद  यानंतर मंडप उभारणीचे काम नाकार  यास संस ्थानकडे जमा असणारी बयाना र  कम / अनामत 
र  कम ज  त कर  यात येईल. 

८. कोरी िनिवदा फॉम .५९०/- व िनिवदेसोबत भरावयाची बयाना र  कम पये ४१,७००/- मा  ऑनलाईन ारे 
भरण ेआव  यक आह.े  

९. सरकारी िनयमानसुार आव  यक तेथे आयकर कपात केली जाईल. 
१०. मंडप उभारणीसाठी वापर  यात येणारे सािह  य उदा. लोखंडी कॉलम, कै  या,एम.एस. पाईप, लाकडी ब   या, 

गो  टे, बांब,ु ताडप ी, कापड इ  यादी मजबतु, िटकाऊ व सरुि तते  या  टीने यो  य असलेले वापरावे लागेल. 
११. मंडपाच े छताचे कापड  व  छ व सशुोिभत असाव.े श  यतो नवीन कापड वापरण े यो  य राहील. फाटलेल,े 

खराब, वेडीवाकडी िशवलेले असलेले कापड नाकार  यात येईल. 
१२. मंडपाचे मोजमाप बाहरेील ब   यांचे / पाईपचे आत आत मोजली जातील. 
१३. मंडपाचे छतासाठी वापर  यात येणारे कापड  व  छ व सशुोिभत अस  याबाबत थम बांधकाम िवभागाकडून 

तपासनू  यावे व नंतर  याची बांधणी करावी. खराब कापडाची बांधणी के  यास व नंतर त े कापड बदलाव े
लाग  यास  याब ल जादा भरपाई अथवा र  कम अदा केली जाणार नाही.  याची सव  वी जबाबदारी 
िनिवदाधारकावर राहील. तसेच ठेकेदार यांनी मंडप उभारणीचे साही  य बांधकाम िवभागामाफत तपासनू घेऊन, 
सं  थान अिभयंता यांनी परवानगी िदलेनंतरच मंडप उभारणीचे काम सु  कराव.े  

१४. मंडपाच ेसािह  य / सामान आणने – नेण,े  याची वाहतूक करणे, त ेसंभाळण,े नैसिगक आप  तीपासनू व अपघात 
यापासनू  याचा बचाव करणे ह ेसव  वी िनिवदाधारकांची जबाबदारी असनू,  याबाबत सं  थानमाफत कुठ  याही 
 व पात मदत / नकुसानभरपाई देणार नाही. तसेच मंडप उभारणी करतेवेळी बॅरेकेट / दोर लावावेत. जेणे क न 

साईभ  तानंा मंडप उभारणीचा ास होणार नाही. काम चाल ू असतांना साईभ  तानंा इजा झा  यास, िजवीत 
अथवा िव  त हानी झा  यास  यास मंडप ठेकेदार जबाबदार राहील. 

१५. मंडप उभारणीचे कालावधीम  ये मंडप झुक  यास / कापड फाट  यास अथवा इतर कोण  याही कारचे  याचे 
नकुसान झा  यास ते  वरीत िनिवदाधारकांने  वखचाने दु  त क न / बदलनु ावयाचे आह.े  

१६. मंडप उभारणी करीता मंडपाची े म तयार झालेनंतर छता करीता कापड बांधणीपवु  सदरची े म बांधकाम 
िवभागामाफत तपासणी क न  यावे. 

१७. मंडप,  टेज तसेच इतर अनषुगंीक  यव  था केलेनंतर ती भ  कम  व पाची असलेबाबतची खा ी इकडील 
िवभागामाफत क न घेणते यावी. अ  यथा काय माचे वेळी अडथळा आ  यास  याची सव  वी जबाबदारी 
मंडप धारकांवर राहील व दंडास पा  ठरेल याची न द  यावी. 

१८. मडंप उभारणीच ेकालावधीम  य े/ मडंपाची उभारणी पणू झालनंेतर, मडंपाची दखेरेख अथवा दखेभाल दु  ती 
करणसेाठी कमचारी / मजूर िनिवदाधारकाने काय  थळावर िनयिमत हजर ठेवावयाचे आहते. तसेच मंडपािवषयी 
सचुना / आदेश दणेेसाठी एखा ा जबाबदार कमचा-याची नेमणकू िनिवदाधारकाने करावयाची असनू, या 
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संबंधीत जबाबदार कमचा-यान े वेळोवेळी बांधकाम िवभागाशी संपक साधावयाचा आह.े तसचे या संबंधीत 
जबाबदार कमचा-याने बांधकाम िवभागाकडील न दवहीत हजेरी बाबतची न द व  वा री करावयाची आह.े  

१९. मंडप उभारणीचे दर भरतांना सवसमावेशक असे दर ावेत. वाहतकु,  हमाली अथवा इतर कोणताही खच 
सं  थानमाफत वेगळा िदला जाणार नाही, याची न द  यावी. 

२०. मडंप उभारणी कामाची बील ेलखेाशाखमेाफत RTGS न ेअदा कर  यात यते अस  यान,े आपल े / आप  या 
सं  थचेे बॅकेंत  या नांवाने बॅकेंत खाते आह ेते नांव, खाते नंबर, बॅकं IFC कोड नंबर त सम  माहीती िनिवदते 
नमूद करावी जेण ेक न िबल अदा करणसे अडचण येणार नाही. 

२१. सरकारी िनयमानसुार आपणांस आपला  वतःचा / फमचा पॅन नंबर वGST Registration No. इ. माहीतीचे  
छायांक त ती देण ेबधनकारक राहील. 

२२. िनिवदाधारकाने िनिवदा भर  यापवु  जेथे – जेथे मंडप टाकावयाचे आहते,  या काय  थळाचंी थम सम  
पहाणी करावी व नंतरच िनिवदा भरावी. ब-याच वेळेस  य  मडंप उभारणी कर  याचे वेळेस ऐनवेळी अडचणी 
/ त ारी केला जातात.  याबाबत त ारी ऐकून घेत  या जाणार नाहीत. 

२३. िनिवदाधारकाने मंडप उभारणीसाठी आव  यक असणा-या सािह  याचा साठा  वतःकडे िकती माणात व 
कोण  या आकारात उपल  ध आह.े (उदा. बांब,ु गो  टे, ब   या, कापड, कनात, िबछायत, प े इ  यादीबाबत) 
यांची यादी सोबत जोडावी. 

२४. मंडप उभारणीचे िबल सादर करणपेवू , सं  थान ितिनधी व िनिवदाधारकांनी एक पण े मंडपाची मापे  व 
मंडपाचे फोटो  यावयाची असनू  याबाबतचा अहवाल दोघां  या नाव, पदनाम व  वा रीिनशी कायालयात 
जमा करावयाचा आह ेव या अहवाला माणचे िनिवदाधारकांने िबल तयार करावयाचे आह.े 

२५. मंडप उभारणीचे िबल सादर करतांना, कायादशेातील व िनयमा माण े पूण तपिशल असण े आव  यक आह.े 
संि  त अथवा ोटक   व पात  उ  लेख क  नये, अ  यथा िबल अदा केले जाणार नाही. 

२६. कोणतीही िनिवदा मंजूर अथवा नामंजरू करणचेा पणूतः अथवा अशंतः मंजूर करणचेा अथवा नामंजूर करणचेा 
ह  क सं  थान  यव  थापनाने राखनू ठेवलेला आह.े  याबाबतची कारण े देण े सं  थानवर बंधकारक असणार 
नाही. 

२७. सदरील  यवहाराबाबत वाद उ  प  न झा  यास तो राहाता  यायालयाचे  यायक ेत राहील. 
२८. उपरो  त शती व अटीत काही बदल, सधुारणा करणचेा वा जादा अटी शत  िवहीत कर  याचा अिधकार सं  थान 

 यव  थापनाने राखनु ठेवला आह.े 
२९. िनिवदाधारकां  या कोण  याही अटी – शत  सं  थानवर बंधनकारक राहणार नाहीत.  याचा िवचार केला जाणार 

नाही. 
३०. उपरो  त अटी – शत  पैक  एक िकंवा अनेक िकंवा कोण  याही अटी – शत चा भंग झा  यास बयाना / अनामत 

र  कम सं  थान जमा होणसे पा  राहील. 
३१. तसेच मंडप, पाट शन, बॅरेकट ग, कमानी व  टेज  उभारणीचे प रिश  टाम  ये नमदू केले माण ेमडंपाची उभारणी 

न के  यास मंडपाचे देयक अदा केले जाणार नाही अथवा दरात कपात केली जाईल याची कृपया न द  यावी. 
३२. िनिवदा धारकाने िनिवदेत नमदू केले  या दराबंाबत चचा / वाटाघाटी के  या जाणार नाहीत.  यासाठी 

िनिवदाधारक यांनी अिंमत  दर ावेत. 
३३. िनिवदा ि वकारण ेअथवा नाकारणचेा अिधकार सं  थान  यव  थापन सिमतीचा राहील. 
३४. मदुतीत न आले  या / मदुतीनंतर आले  या िनिवदांचा िवचार केला जाणार नाही. 
३५. िनिवदाधारकाने मंडप उभारणीस नकार िद  यास ते काम दसु-या ठेकेदाराकडून क न घे  यात येईलवसदर 

कामाची ठेकेदाराचे सरु ा अनामत र  कम व जादाची र  कम ठेकेदाराकडून वसलु कर  यात येईल.  



ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 
बांधकाम िवभाग 

 

० 

8

३६. काम पूण कर  यासाठी िदले  या कालावधीत काम पूण न के  यास .५०००/- ितिदन पयत दंडाची आकारणी 
कर  यात येईल. 

मह  वाचेः-सन २०१९-२० म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणेत येणारे उ  सवािनिम  त तसेच उ  हाळयाचे व 
पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थेची उभारणी 
मंडपाचा कालावधी सु  होणेपूव  एक िदवस अगोदरपणू करावयाची आहे. तसेच यात कोण  याही 

कारची मुदतवाढ िमळणार नाही. तथापी सदर मंडपाचे कालावधीत प र  थीतीनु प बदल 
करावयाचा अिधकार सं  थानतफ राखुन ठेव  यात येत आहे. तसेच मंडपाचे होणारे  य  
कालावधीनुसार िबल अदा करणेत येईल. 

 
                                                                                                                            (दी.म.मगुळीकर, भा. .स)े 

मु  यकायकारी अिधकारी,  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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मा. मु  यकायकारी अिधकारी, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

यांना िनिवदाधारकाने ावयाचे प .  
   िदनांकः -------------------------------- 

 
ित, 

मा. मु  यकायकारी अिधकारी, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 
िवषयः- सन २०१९-२० म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणेत येणारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व  
पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थेचीउभारणी 
करणेबाबत िनिवदा.. 
 
महोदय, 
 मी / आ  ही खालील सहया करणार िवनंतीपवू प  देता क , 

सन २०१९-२० म  य े सं  थानमाफत आयोिजत करणते यणेारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व 
पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  ताचंे सोयीसाठीमंडप व इतर अनषुगंीक  यव  थचेी उभारणीबाबतची संपणू िनिवदा मी 
वाचली असनू, आप  या िनिवदेत िदले  या सव अटी व शत  मला/ आ  हाला मा  य असनू,  या अटी व शत चे पालन 
कर  याचे मी / आ  ही मा  य करीत आहोत. 

 मी / आ  ही िनिवदेत िदले  या व िनयमा माणे मंडप उभारणी व इतर साही  य परुिव  याची हमी दतेो. मंडप 
उभारणी व इतर साही  याचे आकार / मापे अदंाजे अस  याने वेळ संगी जादा अथवा कमी आकारा  या / मापांची मंडप 
उभारणी मी / आ  ही मंजूर दराने क न दे  यास तयार आहोत. 

 िनिवदेसोबत, िनयमा माणे बयाना र  कम पये ४१,७००/- (अ री पयएे  केचाळीस हजार सातशे मा ) 
ऑनलाईन  दारे भरललेे आह.े  

 आमची िनिवदा मंजरू झा  यास सं  थानने िनि त क न िदले  या कालावधीत / वेळेत मंडप उभारणी व इतर 
साही  य परुिव  याची आ  ही हमी देतो. 

आपला / आपले िव  वास,ू 

 

 

िनिवदाधारकाची सही व िश  का 
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मा. मु  यकायकारी अिधकारी, 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

यांना िनिवदाधारकाने ावयाचे प . 
िदनांकः................................. 

ित, 
मा. मु  यकायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
          यांच ेसेवेशी, 
 
िवषयः- सन २०१९-२०म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणेत येणारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व  
पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थेची उभारणी   
करणेकामीउपल  ध असले  या साही  यांचे तपिशलाबाबत... 
महोदय, 
 मी / आ  ही खाली सहया करणार िवनंतीपूवक प  दतेो क ,सन २०१९-२० म  य े सं  थानमाफत आयोिजत करणते 
येणारे उ  सवािनिम  त  तसचे उ  हाळयाचे व पावसाळयाच ेकालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषंुगीक  यव  थचेी 
उभारणबेाबतची सपंणू िनिवदा मी वाचली असनू, सोबतचे माण े मंडप उभारणी करणकेामी आमचेकडे उपल  ध असलेले 
मटे रयल बाबतचा तपिशल खालील माण ेसादर करीत आहोत. 
 मंडप उभारणीसाठी उपल  ध असले  या साही  याचा तपिशल. 

अ.न.ं मटे रयलचा तपिशल िकमान मंडप 
साही  याचा तपिशल 

प रमाण /एकक 

ठेकेदार यांचेकडील 
उपल  ध 

मटे रयलचेप रमाण 
/एकक 

०१ ४”  यासाचे एम.एस. पाईप ( उंची १५ ते २० फुट) १०० नग  
०२ २’’  यासाचे एम.एस. पाईप ( लांबी १५ ते २० फुट)  १०० नग  
०३ लोखंड कॉलम ( साईज - १’x६”, उंची १५ फुट) ३० नग  
०४ लोखंडी कै  या  ( २० फुट लांबी) ५० नग  
०५ गो  टे ३’’ ते४‘’ जाडीच े– १५’ ते २०’ ११०० नग  
०६ बांब ु– २०’ ते २२’ ३५०० नग  
०७ सशुोिभत कापड एक सार  या रंगाच े ६०,००० चौ. फुट  
०८ ताडप ी ६५,००० चौ. फुट  
०९ मॅटीन– िसथेंिटक ५०,००० चौ. फुट  
१० वेलवेट २,००० चौ. फुट  
११ कनात ३,००० चौ. फुट  
१२  टेज  यव  था १२०० चौ. फुट  

उपरो  त मटे रयल माझे / आमचे गोडावनू येथ ेपहावयास िमळेल.  
 आपला  /आपले िव  वास,ू 

 
िनिवदाधारकाची सही व िश  का 

( िटप – वरील नमु  याची ि ंट काढुन  यात ठेकेदार यांचेकडे उपल  ध असलेला मटे रयलचा तपिशलआपले 
फमचे लेटरहेडवर नमूद करावा, सदर मािहती ऑनलाईन अपलोड करावी.) 
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प रिश  ट ‘अ’ 
 

 सन २०१९-२० म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणेत येणारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व 
पावसाळयाचे कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थेची उभारणी 
करणेकामीसाठीचे दरप क. 

वॉटर ुफ छत व आितल बाजूने सशुोिभत कापड असलेला डोम टाईप मंडप उभारणे व इतर अनुषंगीक 
 यव  था करणे. 

प रिश  ट अ म  य े िदललेा तपिशल वाचला असनू, कामाचे काय  थळ पाहीले आह.े  याम  य े िदले  या तपिशलानसुार 
कामासाठी खालील माण ेदरप क देत आह.े 
१) ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१९ िनिम  त साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर  

अनुषंगीक  यव  थाः- 
१) एम.एस .पाईपकै  या वाप नवरीलबाजूनेताडप ीवआितलबाजनेुसशुोिभतकाडपअसलेलेमंडप. 

(कालावधी िद.०७/१०/२०१९  ते िद.१०/१०/२०१९अखेर ०४ िदवस) 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण मंडपाची साईज चौरस फुट 

०१ समाधी मंिदर उ  तर बाजसू, चावडी गेट ते नगर ार गेटपयत. २८४’x१९’ ५३९६.०० 
०२ समाधी मंिदरासमोरील सभाकंुडाम  य े ६१’x६१’ ३७२१.०० 

एकूण चौ. फुट ९११७.०० 
२) पाईप / बांब ुव गो  टे वाप न वरील बाजूने ताडप ी व आितल बाजुने सशुोिभत कापड असलेले मंडप.  

(कालावधी िद.०७/१०/२०१९  ते िद.१०/१०/२०१९अखेर ०४ िदवस). 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण मंडपाची साईज चौरस फुट 
०१ समाधी मंिदर दि ण बाजसू, ारकामाई ते पालखी गेटपयत ४००’x१८’ ७२००.०० 
०२ गेट नं.३ ते ी मा ती मंिदर पयत १५ फुट उंचीचा ६५’x२०’ १३००.०० 
०३ ी मा ती मंिदर ते शाम सुंदर हॉल पयत ६०’x२७’ १६२०.०० 
०४ गेट नं.०४ समोर ६०’x२५’ १५००.०० 
०५ चे चावडी समोर शामसुंदर हॉल पयत ८०’x३०’ २४००.०० 
०६ शिन मंिदर, महादवे, ी गणशे मिंदरासमोर. ६०’x४०’ २४००.०० 
०७ शिन मंिदर ि ह.आय.पी. गेट समोर दशन रागंेकरीता ८०’x१०’ ८००.०० 
०८ मंिदर प रसराम  य ेकॅलडर िव  काऊंटर समोर १५’x२०’ ३००.०० 
०९ ी साई सादालय मु  य गेट ते ितक ट बुक ग काऊंटर पयत. १५०’x१८’ २७००.०० 
१० ी साईबाबांचे िश  पासमोर ९०’x१८’ १६२०.०० 
११ जनसंपक कायालयासमोर ४०’x१५’ 

१०’x१००’ 
६००.०० 

१०००.०० 
१२ लडीबागेत ी द  त मिंदरासमोर १०५’x३५’ ३६७५.०० 
१३ जुना िपपंळवाडी र  ता दशन रांगे  या पवु व पि म बाजून े ३०’x७५’ 

४५’x१५’ 
२२५०.०० 
६७५.०० 

१४ नगर मनमाड र  ता पवु बाज ूफुटपाथवर ४३०’x८’ ३४४०.०० 
१५ साई कॉ   ले  स समोर िपंपळवाडी र   यावर दशन रागंेसाठी ३००’x१८’ ५४००.०० 
१६ िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाज ूफुटपाथवर  ४००’x७’ २८००.०० 
१७ साईउ ान समोर  ६०’x३०’ १८००.०० 
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१८ जुन े सादालय येथील दशन लाईनकरीता २३५’x४०’ ९४००.०० 
१९ बायोमे ीक काऊंटर ते दशन लाईन २८५’x१५’ ४२७५.०० 
२० बायोमे ीक पास काऊंटर समोर ११०’x९०’ ९९००.०० 
२१ बायोमे ीक काऊंटर ते दशन लाईन पूव बाज ू ४२९’x१५’ 

३००’x१२’ 
६४३५.०० 
३६००.०० 

२२ शांतीिनवास इमारतीसमोर  १२५’x१८’ २२५०.०० 
२३ गु  थान मिंदरासमोर  ३५’x४५’ १५७५.०० 
२४ गु  थान दि ण बाज ू १६५’x ९’ १४८५.०० 
२५ ीराम पािकग येथ ेपास काऊंटर समोर ७५’x३०’ २२५०.०० 
२६ पालखी  वागतासाठी नगरपंचायत व पोलीस  टेशन जवळ १५’x १५’– ०२नग ४५०.०० 

  एकूण ८५१००.०० 
 
ब) सभाकंुड येथे कलाकारांचे काय मासाठी  टेज  यव  थाः- (कालावधीिद.०७/१०/२०१९ ते िद.१०/१०/२०१९ अखेर 
०४ िदवस). 
अ.न.ं िठकाण साईज चौरस फुट 

०१ सदरह  टेजवर समुारे ४० ते ५० कलाकारांसाठी ३’ -६’’ उंचीच े  टेज अगंल े मम  य े
मजबतु बांधी तयार क न  टेजच े वरील बाजुने भ  कम असे  लायवडू वाप न व 
मजबतू सपोट दऊेन ३०’x२०’ साईजचे  टेज तयार करण.े तसचे सदरह  टेजचे वरील 
बाजनेू ताडप ी बांधनू,आितल बाजनेू सशुोिभत एकाच रंगाच े कापड बांधनू,  टेज 

े मचे चारही बाजुने सशुोिभत एकाच रंगाचे कापड बांधण,े  टेजचे पढुील भागासाठी 
सशुोिभत एकाच रंगाचा समुारे ३५’ लांबीचा व १५’ उंचीचा पडदा बसिवण.े तसेच 
 टेजचे बाजूस कलाकारांच े मकेअपसाठी २०’x१५’ साईज  या ०२ ीन म जाड 

कापडाम  य े तयार करण,े  टेजवर व साईभ  तांना बसणकेामी १०,००० चौ. फुट 
मॅटीन, १००० नग फायबर खु  या परुिवण े व काय माच े वेळी  यव  थीत मांडणी 
करण,े तसेच  टेजचे बाजूने  पीकर ठेवणकेरीता ६’x६’ साईजच े व ३ फुट उंचीच े
 लॅटफॉम तयार करण ेव  टेज समोर ४’ उंचीचे १५० रिनगं फुट बरेॅकेड ग करण.े इ. 

सह  टेज  यव  था करण.े  

१६’x२४’ ३८४.०० 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एकूण चौ. फुट  ३८४.०० 
 

दशन रांगेसाठी व ी साई सादालय येथे ितक ट रेिलंगसाठी बॅरेकेट ग करणेः- (कालावधी िद.०७/१०/२०१९ ते 
िद.१०/१०/२०१९ अखेर ०४ िदवस). 
अ.न.ं िठकाण साईज रिनंग फुट 

०१ दशन रागंेकरीता व ी साई सादालय यथे ेसाईभ  तांचे रेल ग  यव  थकेामी व इतर 
आव  यक िठकाणी ४’’ उंचीच ेलोखंडी पाईप / बांब ूवाप न भ  कम बांधी क न 
बॅरेकेड ग करण.े  

३००० 
रिनगं फुट 

३०००.०० 
 
 

०२. पु  यितथी उ  सवािनिम  त  वागत कमान उभारण.े ०२ नग - 
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२) िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर २०१९ मधील नाताळ सु ी व नववषा 
िनिम  ताने साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषगंीक  यव  थाः-  

१) िदपावली मंडप ( ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप उभारणे) 

कालावधी िद.२७/१०/२०१९ ते १०/११/२०१९ अखेर १५ िदवस. 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौ. फुट 

०१ समाधी मंिदरासमोर सभा कंुड येथ े ६१’x६१’ ३७२१.०० 
०२ गु  थान मिंदरासमोर यथे े ४५’x३०’ १३५०.०० 
०३ गेट न.ं ३ चे बाहरेील बाजसू एम एस पाईप े मम  य े ताडप ीच े छत 

असलेले कापडी मंडप टाकण.े  
२०’x३०’ ६००.०० 

०४ गेट नं.०२ समोर  ३०’x४५’ १३५०.०० 
०५ िपंपळवाडी रोड फुटपाथवर ३६६’x७’ २५६२.०० 
०६ नगर मनमाड फुटपाथ ४३४’x८’ ३४७२.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ -  १३,०५५.०० 

 
 
२) नाताळ मंडप – ताडप ीच ेछत असलेले कापडी मंडप ( एम.एस. पाईप व कै  याच े   चर असलेल)े 
कालावधी कालावधी २५२५//१२१२//२०१९२०१९ते ते ०२०२//०१०१//२०२०२०२०  
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौ. फुट 

अ) मंडप  यव  था   
०१ गु  थान समोर पि म बाजसू दि ण – उ  तर असा ४५’x३०’ १३५०.०० 
०२ नगर – मनमाड रोड पि म बाज ूफुटपाथ ४३१’x८-३’ ३५५५.७५ 
०३ िपंपळवाडी रोड उ  तर बाज ूफुटपाथ १५४’x६-८’ १०२७.१८ 
०४ िपंपळवाडी रोड गेट नं. २ ते महाल  मी मिंदरापयत दशनरांगेसाठी ३७०’x१८’ 

२५०’x७’ 
६६६०.०० 
१७५०.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ  -  १४३४३.०० 

  
अ.न.ं  यव  थेचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज र. फुट 

ब) ी साई सादालयातील भोजन ित ालय रेल गला सरं ण कठडे 
बांधण ेकामी बांबचुी ४ फुटी उंचीची बॅरेकेड ग करण.े  

६५१ र. फुट ६५१.००र. फुट 

 

अ.न.ं  यव  थेचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौ. फुट 
क) साईनगर मदैानाकडे जाणारा र   यावर  वागत कमान उभारण.े ( १ िदवस) २०’x१५’ ०१ नग 

 

अ.न.ं  यव  थेचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौ. फुट 
ड) साईनगर मदैान यथे ेिशड  महो  सव काय मासाठी ीन मसह  टेजची 

उभारणी करण े( १ िदवस) 
३०’x२०’ ६००.०० चौ. फुट 
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०३)  ी रामनवमी उ  सव २०२० िनिम  त करावयाची  यव  थाः-  
(०१) मंिदर प रसर, साई धमशाळा तसेच पालखी  वागतासाठी करावयाचे मंडप,  टेज, बॅरेकेड ग इ.  यव  था करणे.   
        (कालावधी िद.०१/०४/२०२० ते िद.०३/०४/२०२० अखेर ०३ िदवस) 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 

१ पालखी  वागतासाठी शािमयाना मडंप, कनात व िबछायतीसह उभारण,े 
१) िशड  नगर पंचायत कायालयाजवळ 
२) पोिलस  टेशन जवळ 
३)  वागत क ाजवळ मािहती क ासाठी 

 
१५’x१५’ 
१५’x१५’ 
१५’x१५’ 

 
२२५.०० 
२२५.०० 
२२५.०० 

२ लडीबागेत ६१’x१५’ ९१५.०० 

३ साईनाथ मंगल कायालय ९०’x१५’ 
३०’x१५’ 

१३५०.०० 
४५०.०० 

  एकूण -  ३३९०.०० 
 

 
कु  ती ाऊंडवर 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 

१ कु  ती ाऊंडवर १ िदवसाकरीता शािमयाना मंडप उभारण.े  ६०’x१५’ 
६०’x१५’ 
३०’x४५’ 

१०५’x१५’ 

९००.०० 
९००.०० 

१३५०.०० 
१५७५.०० 

  एकूण -  ४७२५.०० 

२ कु  ती ाऊंडवर े कांच ेबैठक  यव  थसेाठी गॅलरी उभारण े(०१ िदवस) - ३०० र.फूट 
 

स्  टेज व्  यवस्  था -  
अ.न.ं  टेजचे िठकाण व तपिशल  टेज साईज चौरस फुट 

१ साईनगर मदैानावर कलाकारांचे काय मासाठी ३०x२० साईजचे  टेज व 
इतर  यव  था करण.े  

३०’x२०’ ६००.०० 

  एकूण -  ६००.०० 
बॅरेकेड ग व्  यवस्  था 
अ.न.ं बॅरेकेड गचे िठकाण व तपिशल साईज र. फुट 

१ दशन व भोजन  यव  थसेाठी बॅरेकेड ग  यव  था. ०५ फुट उंचीच े ११००.००  
२. रामनवमीउ  सवािनिम  त  वागत कमान उभारण.े ०२ नग  

    
 
(२) मुंबई येथनू पायी पालखी घेवून येणारे साईभ  त यांचे सोयीसाठी कापडी / शािमयाना मडंप, कनात, िबछायत 
तसेच िव तुीकरणासह  यव  था करणे.  
१) मुंबई ते िस  नर मागावर  ( कालावधी- िद.२६/०३/२०२० ते िद.३०/०३/२०२०अखेर ०५ िदवस. 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज चौरस फुट 

१ मुंबई ते िशड  मागावर कापडी मंडप, कनात व िबछायतीसह तसचे जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 
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१) खड  गोलभान, ८०’x९०’ ७,२०० 

२) कसारा बायपास, 
 

४५’x३०’ 
३०’x९०’ 

५२’x१०५’ 
१५’x३०’ 

१३५०.०० 
२७००.०० 
५४६०.०० 
४५०.०० 

३) लितफवाडी पोलीस  टेशन   १८०’x६२’ 
३०’x२८’ 

१११६०.०० 
८४०.०० 

४) घोटी १५’x७०’ 
१५’x६०’ 
१५’x३०’ 

१०५०.०० 
९००.०० 
४५०.०० 

एकूण - ३१५९०.०० 
 
२) िस  नर ते वावी मागावर  ( कालावधी- िद.२७/०३/२०२० ते िद.३१/०३/२०२० अखेर ०५ िदवस. 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज चौरस फुट 

२ िस  नर ते वावी मागावरशािमयाना मंडप, कनात व िबछायतीसह तसचे जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 
१) िस  नर एमआयडीसी ५८’-६x१८०’ १०५३०.०० 
२) खोपडी येथे द  त मंिदराजवळ 

 
७४’-३x१२०’ 
७५’-६x१२०’ 
११०’x१६१’ 

८९१०.०० 
९०६०.०० 

१७७१०.०० 
३) पांगरी येथ े ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड चे जागेत 
 

६०’x४५’ 
३०’x४५’ 

९२’-६x४६’-६ 

२५८०.०० 
१३५०.०० 
४३०१.०० 

 ४) वावी १५१’-६x५८’-३ 
९१’-६x७३’ 

९१’-६x७३’-३ 

८८२४.८७ 
६६७९.५० 
६७०२.३७ 

एकूण -  ७६,६४८.०० 
 

३) वावी ते िशड  मागावर  ( कालावधी- िद.२८/०३/२०२० ते िद.०१/०४/२०२० अखेर ०५ िदवस. 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज चौरस फुट 

२ वावी ते िशड  मागावरशािमयाना मडंप, कनात व िबछायतीसह तसचे जनरेटर, लाईट  यव  थसेह. 
१) पाथरे वनराई हॉटेलजवळ १०२’x५८’ ५९१६.०० 
२) ी च धर  वामी महानभूाव मंिदर 

 
४६’x६१’-६ 
९२’x१५’ 

२८२९.०० 
१३८०.०० 

३) दिुशंगवाडी िज  हा प रषद शाळेम  ये ६०’-६x७३’ ४४१६.५० 
 ४) मलढोन फाटा ी. पवार यांचे 

जागेम  य े
६०’x१०२’ 
१५’x३०’ 

६१२०.०० 
४५०.०० 

 ५) झगडे फाटा १७’x३६’ 
६०’x६०’ 

६१२.०० 
३६००.०० 

एकूण -  २५,३२३.५० 
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४) सन २०२० मिधल उ  हाळया  या कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर  
अनुषंगीक  यव  थाः- 

अ)उ  हाळया  या कालावधीत ताडप ीचेछत व लाकडील बांब ु ब  याचे   चर असलेले कापडी मडंप  यव  था 
उभारणे) 

१) ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप उभारणे. (कालावधी िद.०१/०३/२०२० िद.१५/०६/२०२० अखेर एकूण १०७ 
िदवस.) 
अ.नं. मंडपाचे िठकाण मंडप साईज चौ. फुट 
१ समाधी मंिदर दि ण बाज ूमु  य गेट ते ारकामाई १८’ उंचीचा १५२’x१८’ 

१५’x१०’ 
१५०’x२२’ 
१०१’x१८’ 
१४’-६x१७’ 

२७३६.०० 
१५०.०० 

३३००.०० 
१८१८.०० 
२४६.५० 

२ गु  थान मिंदर पि म बाजू (दि ण उ  तर) १८’ उंच ३७’-४’’x४५’-५’’ १६९५.५३ 
३ चे चावडी समोर १८’ उंच ५०’x ३०’ १५००.०० 
४ दशन ार ते शिनमंिदर गेट १०६’x२०’ २१२०.०० 
५ शनी, महादवे व गणशे मंिदर समोर १४’ उंच ६१’x३९’-६’’ २४०९.५० 
६ समाधी मंिदर उ  तर बाज ूते कॅलडर िव   टॉलपयत  यिुझयम हॉल 

समोर - १४’ उंच 
१००’x१०’ १०००.०० 

७ मा ती मंिदर ते  यामसुंदर हॉल पयत १४’ उंचीचा ३९’-९’’x२१’ 
५७’x२७’-५’’ 

८३४.७५ 
१५६२.९४ 

८ गेट नं.३ ते ी मा ती मंिदर. ५४’x१९’ १०२६.०० 
९ गेट नं.३ समोर ४५’x२०’ ९००.०० 

१० गेट नं.४ चे बाहरेील बाजनेू ६०’x२५’ १५००.०० 
११ िदनदिशका िव  क ासमोर २०’x१५’ ३००.०० 
१२ दशन रागं वेश ार व पवु बाजूस दि ण उ  तर. १४’ उंच ७७’x२९’ २२३३.०० 
१३ दशन रागं वेश ार पि म बाजसू दि ण उ  तर. १४’ उंच ४५’x१५’ ६७५.०० 
१४ ी साई कॉ   ले  स मधील देणगी काऊंटर बुक  टॉल समोर. ७५’x१५’ ११२५.०० 
१५ जनसंपक कायालया समोर ४५’x१५’ 

१०’x१००’ 
६७५.०० 

१०००.०० 
१६ िदि तवाडा थमोपचार क ासमोर ३०’x१२’ ३६०.०० 
१७ ी द  त मंिदर समोर १०१’x३०’-३’’ ३०५५.२५ 
१८ ५०० म कॅ  टीन समोर ितक ट रल ग ४५’x१२’ 

४०’x१२’ 
३०’x१२’ 

५४०.०० 
४८०.०० 
३६०.०० 

१९ ी साई सादालय येथ े ी साईबाबांच ेिश  पासमोर. ९०’x२०’ १८००.०० 
२० ी साई सादालय गेटपासनू बकु ग काऊंटर पयत. १५०’x२०’ ३०००.०० 
२१ िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाजसू फुटपाथवर ३९४’x७’ २७५८.०० 
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२२ नगर - मनमाड र  ता पवु बाजूकडील फुटपाथावर  ३९८’x८’ ३१८४.०० 
२३ िपंपळवाडी रोडवर साईकॉ   ले  स समोर २८६’x१८’-६’’ ५२९१.०० 
२४ साई उ ान इमारत दि ण बाजूकडील मोकळया जागेत ६०’x३०’ १८००.०० 
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२५ शांती िनवास दि ण बाज ू १४०’x१८’ २५२०.०० 
२६. शिन मंिदर ते गेट न.ं०३ पयत १००’x१५’ १५००.०० 
२७. भ  तिनवास इमारत पवू बाजू  ६०’x०८’ ४८०.०० 

एकूण चौ. फुट ५५९३५.०० 

 
२) एम.एस.पाईप व कै  यांचे   चर असलेले कापडी मंडप उभारणे.  ( कालावधी िद.०१/०३/२०२० ते 
िद.१५/०६/२०२० अखेर १०७ िदवस) 
अ.नं. मंडपाचे िठकाण मंडप साईज चौ. फुट 

१. समािध मंिदर उ  तर बाज ूचावडीगटे ते नगर ार गेटपयत १८’ उंचीचा. ३५५’x१८’-६’’ ६५६७.५० 
एकूण चौरस फुट ६५६७.५० 
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५) ी गु पौिणमा उ  सव २०२०िनिम  त साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर अनुषंगीक  
 यव  थाः- 

ी गु पौिणमा उ  सव २०२० िनिम  त करावयची  यव  थाः ( िद.०४/०७/२०२० ते ०६/०७/२०२० अखेर ३ िदवस)    
०१. ताडप ीचछेत असलेले कापडी मंडप. (लाकडी ब   या व बांबचुे   चर असलेले) 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडप  साईज चौरस फुट 

१. चे  चावडी समोरील जागते गेट  १८’ उंचीचा  ३०’x६३’-६’’ 
१२’-८”x१८’-६” 

१९०५.०० 
२३४.२१ 

२. समाधी मंिदर गेट नं.३ ते मा ती मंिदरापयत १५’ उंची १९’x६४’-६” १२२५.५० 
३. ी मा ती मंिदर ते  यामसुंदर हॉलपयत दि णो  तर १५’ उंच २७’.८”x५८’ १६०४.२८ 
४. गेट नं.४ करीता बाहरेील बाजू  २४’-६”x४६’-६” ११३९.२५ 
५. पोलीस  टेशन समोर पालखी  वागताकरीता  १५’x १५’ २२५.०० 
६. पालखी  वागताकरीता नगरपचंायत समोर १५’x १५’ २२५.०० 
७. पालखी  वागताकरीता मािहतीक ,  वागत क  १५’x१५’ २२५.०० 

एकूण - ६७८३.०० 

०२) ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप एम एस पाईप व कै  यांचे   चर असलेले कापडी मंडप उभारणे.   
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज प रमाण/ एकक 

१. समाधी मिंदर उ  तर बाजूस चावडी गेट ते नगर ार गटे पयत १८’ 
उंचीचा. 

१८’x२८१’ 
 

५०५८.०० 

२. साई कॉ   ले  स ्समोर िपंपळवाडी र   यावर दशन रागंेसाठी १८’-६”x३००’ 
 

५५५०.०० 

एकूण -  १०६०८.०० 
३) पालखी पदया ी साईभ  तांचे िनवास  थानी ताडत ीछत, कनात व िबछाईत इ.  यव  थेसह मंडप उभारणी करणे. 

(कालावधी ३ िदवसाकरीता) 
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज प रमाण/ एकक 

१. िशंगवे नाईक येथ े ४०’x६०’ २४००.०० 
२. गहुा ता. राहरी यथे े ४०’x६०’ २४००.०० 

३. िनमळ िपं ी ता. राहाता  ४०’x६०’ २४००.०० 
एकूण -  ७२००.०० 

०४) बॅरेकेड ग  यव  था  
अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल साईज प रमाण/ एकक 

१. साई सादालय येथ ेसाईभ  तांचे रेल ग  यव  थकेामी व इतर आव  यक 
िठकाणी लोखंडी पाईप व गो  टेचे ४” उंची बॅरकेडीग करण.े 

६३५ र. फुट ६३५ र. फुट  

एकूण -  ६३५.०० 

 
 
 
 
 



ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

 
बांधकाम िवभाग 

 

० 

20

 
 

०६) सन २०२० मिधल पावसाळया  या कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप व इतर  
अनुषंगीक  यव  थाः- 

  

अ) पावसाळयाचे कालावधीत ताडप ीचे छत असलेले (लाकडी ब   या व बांबुचे   चर असलेले )कापडी मंडप 
 यव  थाः–कालावधी िद.०१/०७/२०२० िद.३०/०९/२०२० अखेर एकूण ९२ िदवस . 

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 

१ ी गु  थान मंिदर (िनंबवृ ा  या ) पि म बाजूस, दि णो  तर असा  ४५’x३६’ १६२०.०० 
२ ि ह.आय.पी. दशन रागंेसाठी (शिन गेट) ६५’x१५’ ९७५.०० 
३ गेट नं.०३ समोर ४५’x१८’ ८१०.०० 
४ जुना िपपंळवाडी र   यावरील दशन रागंे  या पवू व पि म वेश ारासमोर   ३०’x७०’ 

४५’x१५’ 
२१००.०० 
६७५.०० 

५ लडीबागेत द  त मिंदर जवळ नदंािदप समोर १०५’x३५’ ३६७५.०० 
६ रथ पालखी र   यावर रथपालखी गटे ते गु  थान  गटे  पयत १५०’x८’ १२००.०० 
७ नगर मनमाड र  ता पवु बाज ूफुटपाथवर  ४००’x८’ ३२००.०० 
८ िपंपळवाडी र  ता उ  तर बाज ूफुटपाथवर ३८०’x७’ २६६०.०० 
९ शिनमिंदर, महादेव मंिदर, गणशे मंिदर समोर. ६२’x१९’ ११७८.०० 

१०. बायोमे ीक पास काऊंटर समोर ७५’x६०’ ४५००.०० 
११. साई उ ान इमारत दि ण बाजुकडील मोकळया जागेत ६०’x३०’ १८००.०० 
१२. जनसंपक कायालयासमोर ८५’x१०’ ८५०.०० 

  ३०’x२३’ ६९०.०० 
  ५३’x१५’ ७९५.०० 

१३. ि ह.आय.पी भ  तांचे दशनलाईनकरीता पी.आर.ओ ते शासक य इमारतीपयत १५०’x१०’ १५००.०० 
  १२५’x१५’ १८७५.०० 

१४. वयोवृ  द साईभ  तांसाठी शिन मिंदर ते गटे न.ं०३ पयत ९०’x१५’ १३५०.०० 
मंडपाचे एकूण े फळ  ३१४५३.०० 

 
ब) ताडप ीचे छत असलेले कापडी मंडप (एम.एस.पाईप व कै  यांचे   चर असलेले )◌ः – 

अ.न.ं मंडपाचे िठकाण व तपिशल मंडपाची साईज चौरस फुट 
१ समाधी मंिदर उ  तर बाजसू गेट न.ं३ ते गेट नं. ४ पयत. ३५५’x१८’ 

 
६३९०.०० 

मंडपाचे एकूण े फळ  ६३९०.०० 
  

 
आपला / आपले िव  वास,ू 

 
 

िनिवदाधारकाची सही व िश  का 
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हमी प  ( ित ाप ) 

िलहन घेणारः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  तफ व करीता  
  मु  यकायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
  मु. पो. िशड  ता. राहाता, िज. अहमदनगर. 
 
िलहन देणारः- िनिवदाधारकाचे नांव व प  ता. 

 उपरो  त हमीप  ( ित ाप  ) िलहन देतो क , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचेतफ सन 

२०१९-२० म  ये सं  थानमाफत आयोिजत करणते येणारे उ  सवािनिम  त  तसेच उ  हाळयाचे व पावसाळयाच े

कालावधीत साईभ  ताचंे सोयीसाठी मंडप व इतर अनषुगंीक  यव  थचेी उभारणी करणकेामीई - िनिवदा मागिव  यात 

आले  या आहते. 

 िलहन दणेार ह े एक अनभुवी व पा ताधारक मंडप ठेकेदार असनू  यांना मोठया  व पाचे मंडप,  टेज इ. 

अनषुिंगक  यव  था उभारणेचा परेुसा अनभुव आह.े िलहन दणेार यांनी ई -  िनिवदा भरलेली असून  याम  ये नमदू केलेला 

कामाचा तपिशल,  व प, अटी व शत  यांचा संपणू अ  यास केला आह े व ते समजनू घेतले आह.े सदर काम 

 यव  थीत र  या व वेळेवर पणू करणसेाठी आव  यक मटेरीअल व कामगार िलहन दणेार यांचेकडे उपल  ध आहते. 

 िनिवदा प ात नमदू केलेनसुार मंडप  यव  थचेसंपणू काम िनिवदतेील अटी व शत नसुार चागं  या कारे 

,िदले  या वेळेत पणू कर  याची हमी िलहन देणार ह ेया हमीप ा ारे देत आहते. तसेच सदर कामासाठी वापर  यात येणारे 

बांब,ु गो  टे, लोखंडी कॉलम, पाईप, कै  या, ताडप ी, कापड इ  यादी मटे रअल ह ेचांग  या दजाचे व मजबतु  व पाचे 

वापरणते येईल. तसेच मंडप उभारणीचे व सोड  याचे काम सु  असतांना सरु ेबाबत सव आव  यक ती जबाबदारी 

बाळगणते येईल. येणे माण ेहमीप  िलहन दणेार ह ेसमजून उमजून राजी खुशीन ेिलहन दते आहते.  

                                                                                                             

                                                                                                                िलहन देणार  

          वा रीः-                            
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