
 

 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
ि ड  

पो  टः ि ड , ता ुकाः राहाता, िज ्  हाः अहमदनगर - ४२३ 
१०९. 

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

www.sai.org.in. 
सुपर  चर प ा मंडप व इतर अनुषंगीक  यव  थे  या कामासाठी ई-िनिवदा सूचना 

ी साई स  च रत पारायण सोहळा -२०१९ करीता सुपर  ट  चर प ा मंडप व इतर 
अनुषंगीक  यव  था करणेसाठी नामांकीत, अनुभवी व िकमान पा ताधारक मंडप 
ठेकेदारांकडून आयटेम रेट प  दतीने ई-िनिवदा मागिव  यात येत आहेत. 
०१ कामाचे नांव: ी साईचरीत पारायण सोहळा सन - २०१९ करीता 

सुपर  ट  चर प ा मंडप व इतर अनुषंगीक व था 
करणे. 

०  मंडपाचा का ावधी: िद.०२/०८/२०१९ ते िद.१०/०८/२०१९ (०९ िदवस). 
०३ ई-िनिवदा फॉम फी: .५९०/- ऑन ाईन टा  सफर  दारे 

www.mahatenders.gov.in वर. 
०४ बयाना र  कम: .१७,०००/- ऑन ाईन टा  सफर  दारे 

www.mahatenders.gov.in वर. 
०५ ई-िनिवदा फॉम व ई-

टडर  या अटी व त  
उप  ध अस े े  
संकेत  थळ: 

www.mahatenders.gov.in. 

िनिवदा वेळाप क 
अ.
नं. 

तपि  िदनांक व वेळ 

०१ ई-िनिवदा का ीत करणे 
िदनांक:  

िद.१७/०७/२०१९ सकाळी १०:०० वाजता. 

०२ ई-िनिवदा डाऊन ोड करणे 
सु वात िदनांक:  

िद.१७/०७/२०१९ सकाळी ११:०० वाजेपासून. 

०३ ई-िनिवदा डाऊन ोड करणे 
अंितम िदनांक:  

िद.२३/०७/२०१९ सकाळी ११:०० वाजेपयत. 

०४ ई-िनिवदा अप ोड करणे 
सु वात िदनांक:  

िद.१७/०७/२०१९ सकाळी १२:०० वाजेपासून. 

०५ ई-िनिवदा अप ोड करणे 
अंितम िदनांक:  

िद.२३/०७/२०१९ सकाळी ११:०० वाजेपयत. 

०६ तांि क ि फाफा (टे  नीक  
बीड) उघड  याचा िदनांक:  

िद.२४/०७/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता 
(  य झा ्  यास). 

०७ वािण  यीक ि फाफा 
(कमि य  बीड) उघड  याचा 
िदनांक:  

िद.२४/०७/२०१९ सकाळी ११:०० वाजता 
(  य झा ्  यास). 

 



०८) टे  नीक  बीडम े खा ी  कागदप ां  या स ती मािणत क न ॅ न
क न िद े ् या िवहीत मुदतीत ऑन ाईन अप ोड करणे बंधनकारक आहे. 
िकमान पा ता िनकष - 

१) ई-िनिवदा फॉम फी .५९०/- व बयाना र म .१७,०००/- 
www.mahatenders.gov.in वर ऑन ाईन भरावे. UTR रसीट  कॅन क न 
अप ोड करणे बंधनकारक आहे. 

२) ई-िनिवदा फॉम मिध  िवहीत नमु ाती  हमीप . ( .१००/- चे िबगर ायीक 
मु ांकावर)  कॅन क न अप ोड करणे बंधनकारक आहे. 

३) िनिवदाकार यांनी या प दतीचे मंडप उभारणीचे मागी  ०३ वषात िकमान .१७ 
 मा  रकमेचे िकमान ०१ काम के े े  असणे आव यक आहे. ठेकेदार यांनी 

संबंिधत सं  थेकडी  कायारंभ आदे  व काम पुण  वाचे दाख े  व छायािच े जोडणे 
आव  यक आहे. 

४) िनिवदाकार यांची मागी  ०३ आिथक वषा◌ंची (सन-२०१६-२०१७, २०१७-२०१८, 
२०१८-२०१९) आिथक उ ाढा ीची सरासरी ही .१७  इतकी अथवा  यापे ा 
अिधक असणे आव यक आहे. (सदर ०३ वषाम  ये झा े ी एकूण उ ाढा  भािग े  
०३ या सु ानुसार) िनिवदाकार यांनी ासंबंधी आव यक ऑिडटेड बॅ  ि ट व 
सी. ए. यांचेकडी  सिटिफकेट जोडणे बंधनकारक आहे. 

५) िनिवदाकार यांनी पॅन काड, आधार काड, जीएसटी रिज े नची त व बंॅक खाते 
माहीती अपा े ड करणे आव  यक आहे. 

६) िनिवदाकार यांना कुठ ्  या ही ासकीय, िनम ासकीय, सहकारी सं  था यांनी 
काळया यादीत टाक े े  नस े बाबतचे हमीप   यांनी अप ोड करणे आव  यक 
आहे. 

७) िनिवदाकार यांनी िनिवदा फॉममधी  िवहीत नमु ाम े मंडप उभारणीसाठी 
उप  अस े ् या सािह ाचा तपि  अप ोड करणे आव  यक आहे. 

सं  थान  यव  थापनाने कोणतीही अथवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न देता नाकारणेचा 
अिधकार राखून ठेव ा आहे. 
 

(दी. म. मुगळीकर, भा. .से) 
मु  य कायकारी अिधकारी, 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, ि ड . 


