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�ी�ी�ी�ी साईबाबासाईबाबासाईबाबासाईबाबा सं�थानसं�थानसं�थानसं�थान िव�त�व�थािव�त�व�थािव�त�व�थािव�त�व�था, िशड�िशड�िशड�िशड�. 
म.ुपो.िशड� ,ता. राहाता, िज�हा- अहमदनगर, िपन ४२३१०९ 

फोन न.ं(०२४२३) २५८५०० / २५९६०१,२५९६०५/ २५९३०२ फॅ�स : 

२५८८७० 

( Website – www.shrisaibabasansthan.org.in, www.sai.org.in ) 

मुंबई काया&लय :- साई िनकेतन, ८०४ ब, डॉ.आंबेडकर रोड, दादर, मुंबई - १४ 

फोन न.ं- (०२२) २४१६६५५६. 

�कटकनाशक�कटकनाशक�कटकनाशक�कटकनाशक औषधऔषधऔषधऔषध फवारणीफवारणीफवारणीफवारणी करणेकरणेकरणेकरणे कामाचीकामाचीकामाचीकामाची ईईईई – िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा सुचनासुचनासुचनासुचना 
      �ी साईबाबा सं�थान िव�त�व�था, िशड�चे साईआ�म भ�िनवास व साई धम�शाळा या दोन्  ही 
इमारतीमध्  ये व प%रसरात पेस्  ट कं(ोल (*कटकनाशक औषध फवारणी ) करण ेकामाची ई-िनिवदा मागिवणेत 

येत आहते. 

०१ कामाचे नाव :-   साईआम भ�िनवास व साई धम�शाळा या दोन्  ही 
िनवासस्  थानातील इमारतीमध्  ये व प"रसरात पेस्  ट कं%ोल  
(*कटकनाशक औषध फवारणी ) करणे. 

०२ कामाचा कालावधी :-   �द�द�द�द. ०१०१०१०१/०२०२०२०२ /२०२२२०२२२०२२२०२२ तेतेतेते �द�द�द�द. ३१३१३१३१/०१०१०१०१/२०२३२०२३२०२३२०२३ ( एक वष� 
कालावधीसाठी) 

०३ िनिवदा ,कंमत :-   -.२,८००/- 
०४ बयाना रक्  कम :-   -. १४,०००/-  
०५ िनिवदा फ3 व बयाणा रक्  कम (EMD) www.mahatenders.gov.in  या संकेतस्  थळावर  

ऑनलाईन जमा करावी फक्  त ऑनलाईन जमा केलेली िनिवदा *फ व बयाणा रक्  कम (EMD)  

ि�वकारणेत येईल. 
०६ ई – िनिवदा फॉम� व ई- टेडरंच्  या अटी व शत8 - www.mahatenders.gov.in  या 

संकेतस्  थळावर उपलब्  ध आह.े  
०७ ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोडगसाठी �द. २७२७२७२७ /१२१२१२१२/२०२१२०२१२०२१२०२१ रोजी सकाळी १०.०० वाजे पासुन उपलब्  ध आह.े 
०८ ई-िनिवदा ऑनलाईन दाखल (Upload) करण्  याची अंितम मुदत �द. ११११११११ /०१०१०१०१/ २०२२२०२२२०२२२०२२  रोजी सांयकाळी ०५.०० वाजेपय+त राहील.  

Hard Copy मध्  ये सादर केललेी कागदप,े िवचारात घेतली जाणार नाहीत. 
०९ .ी-बीड िमटग �दनांक.  ०४०४०४०४/ ०१०१०१०१/२०२२२०२२२०२२२०२२  सकाळी ११.०० वाजता. ‘’ साईसभागृह ‘’ (ल2डीबाग िझरोनंबर हॉल)  िशड6 येथे. 
१० कोव्  हीड १९ चा .ादभुा9व वाढल्  यास .ी-बीड िमटग घेणे शक्  य न झाल्  यास, िनिवदेबाबत काही तांि,क अडचणी असल्  यास संस्  थानचे साई धम9शाळा िवभागाचे saidharmashala@sai.org.in या संकेतस्  थळावर कळिवणेचा �दनांक व वेळ �द. ०५०५०५०५/०१०१०१०१/२०२२२०२२२०२२२०२२ सांय.०५ वाजे पय+त. 
११ तांि,क बीड (Technical Bid) �द.  १७१७१७१७ /०१०१०१०१/२०२२२०२२२०२२२०२२ रोजी उघडण्  यात येतील. (शक्  य झाल्  यास) 
१२ पा, िनिवदाधारकांचे वािणि;यक बीड (commercial bid) उघडण्  याची �दनांक, वेळ व <ठकाण ई-मेलव्  दारे अथवा दरुध्  वनीव्  दारे कळिवणेत येईल. 
 कोणतीही िनिवदा अंशतः / पुण�पण े ि=वकारणे अथवा नाकारणेचा हक्  क संस्  थान >शासनाने राखुन ठेवला 
आह.े   
                                                                                            

                                                                                                                       

(भाग्  य�ी बानायत,भा,3,से ) 
                                                                                                                                

मुख् मुख् मुख् मुख्  यययय काय�कारीकाय�कारीकाय�कारीकाय�कारी अिधकारीअिधकारीअिधकारीअिधकारी                                                                                                                      



 

 

 

2 

 

 
 


