खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

माहती अ"धकार अ"ध%नयम २००५
साव)ज%नक +ा"धकरण आबंधने
कलम ४ (१) (ख)

खरे द वभाग
यांचे काया)लया4या माहतीचे वयं+कटकरण
(माहती अ"धकार आ"ध%नयम २००५ 4या कलम ४ (१) (ख) नुसार +काशत माहती)

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

* माहती अ"धकार आ"ध%नयम कलम ४ *
साव)ज%नक +ा"धकरण आबंधने –
•

कलम ४ (१) (ख) –
१) – रचना, काय) व कत)य याचा तपशल –
ी साईबाबा सं थान

वव तयव था, शड यांनी साईभतांना सोयी –

सु वधा उपलध क न दे #या$या %&ट(ने )यांचे अ,धप)याखाल(

व वध

वभाग सु

केलेले आहे त. )यापैक3 खरे द( हा एक वभाग काय6रत आहे . )याची रचना, काय6 व
कत6ये यांचा तपशील खाल(ल 7माणे आहे .
•

रचना –

खरे द( अ,ध:क

सहायक खरे द( अ,ध:क

व;र&ठ लपीक

लपीक टं कलेखक

व;र&ठ लपीक

लपीक टं कलेखक

लपीक टं कलेखक

मदतनीस (सहा)

लपीक टं कलेखक

खरे द वभाग

•
01
02

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

काय) आ8ण कत)यांचा तपशल –
वभागाचे नांव

खरे द( वभाग

संपुण6 प)ता

साईBनवास अBतथीगह
ृ तळमजला,
मु.पो. शड, ता. राहाता, िजGहा – अहमदनगर.
(महारा&H) - 423109

03

काया6लय 7मुख

खरे द( अ,ध:क

04

कोण)या खा)या$या अ,धन त ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड
हे काया6लय आहे ?

05

कामाचा अहवाल कोण)या
काया6लयाकडे

सादर

काय6कार(
केला

अ,धकार(,

ी

साईबाबा

सं थान

वव तयव था, शड

जातो ?
06

काय6क:ा : भौगोलक

ी साईबाबा सं थान

वव तयव था, शड चे

खरे द( वभाग काया6लय.
07

अंगीकृत Qत (Mission)

साईभतांना उ$च दजा6ची सेवा- सु वधा पुर वणे.

08

Sयेय/ धोरण (Vision)

साईभतांना

अ,धक

चांगGया

सेवा

–

सु वधा

पुर वणेसाठU सात)याने 7य)नशील राहून पारदश6क
खरे द(
7WXया
राब वणे
तसेच
साईभतांना
कालमया6देमSये सेवा पुर वणेकामी सतक6 राहणे.
09

काया6लयाची
दरु Sवनी Xमांक

वेळ

आYण काया6लयाची वेळ :
सकाळी 10:00 ते 01:30 व 02:00 ते 06:00
दरु Sवनी Xमांक (02423) 258771, 258772

10

साZता[हक सु\ी

र ववार

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

२) - अ"धकार व कम)चार यांचे अ"धकार व कत)ये :अ.नं.

अ"धकार पद

व;यमान

सव)साधारण कत)ये

पदसं<या
01

अधी:क

१

खरे द(

वभाग

अ,ध:क

पदाचे

कामकाज

पाहणे.

मा.यव थापन

समती

सभेसाठU

मा.यव थापन

समतीचे

उपि थत

राहणे.

सभेतील

वषयांची व Bनण6यांची काय6वाह(

करणे. मा.उ$च _यायालय मुंबई, खंडपीठ
औरं गाबाद

येथे

खरे द(

संदभा6तील

7करणांबाबत पुतत
6 ा करणे. मा._यायालयात
उपि थत

राहणे.

Wकराणा

नमुने तपासणे. खरे द(
यांवर

Bनयंaण

अ,धकार(

व

मालाचे

येणारे

वभागातील कम6चा-

ठे वणे.

व;र&ठांचे

मा.7शासWकय
सुचनेनुसार

इतर

काया6लयीन कामकाज करणे.
02

उप अधी:क

१

खरे द(

अ,ध:क

यांचे

रजेचे

7भार(

अ,ध:क

पदाचे

कामकाज

व;र&ठांचे

सच
ु नेनस
ु ार

इतर

कालावधीत
पाहणे.

काया6लयीन

कामकाज करणे.
03

व;र&ठ लपीक

२

वभागाकडील

सव6

[टप#या,

सव6

dबले

तपासणे, डेड टॉक नfद( पाहणे, Bन वदा / ईBन वदा कामकाजात मदत करणे. व;र&ठांचे
आदे शाने इतर काया6लयीन कामकाज करणे.
04

लपीक टं कलेखक

४

व वध

वभागां$या मागणीनुसार आवयक

माल / सा[ह)य खरे द( करणेकामी 7शासWकय
/ मा. यव थापन समतीची मा_यता घेणे.
कोटे शन / दरपaक मागणी Wकंवा Bन वदा
वX3

Wकंवा

uploading

ई-Bन वदा

downloading/

करणेकामीची काय6वाह( करणे.

मा. यव थापन समतीची मा_यता घेऊन
संबंधीतांना

पुरवठा

आदे श

दे णे.

वेळोवेळी

आवयक मालाची मागणी पुरवठाधारक यांना
माल मागणी चलन रिज.ए.डी. ने पाठवून

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

कळ वणे. माल मागणी7माणे / नम_
ु या7माणे
असGयाची खाaी क न सदर मालाची आवक
झाGयानंतर

परु वठाधारकांची

दे यके

आदा

करणेबाबतची काय6वाह( करणे. आठवडयातून
दोन वेळेस मfढयावर जा[हर ललावाlवारे
भाजीपाला खरे द( करणे. व;र&ठांचे आदे शाने
इतर काया6लयीन कामकाज करणे.
05

मदतनीस

६

व;र&ठ अ,धकार( / 7शासनाने नेमून [दलेल(
कामे पुण6 करणे.

३) – %नण)य घे?या4या +@Aयेत अनुसर?यात येणार काय)पBती, तसेच पय)वेCण
आ8ण उEतरदा%यEव +णाल –
7 ता वत खरे द(बाबत Bनण6य घेताना

वभागांकडून 7ाZत 7 तावातील नमद
ु

सा[ह)या$या खरे द(कामी सदर 7 ताव खचा6सह काय6कार( अ,धकार( यांचे मंजरु ( तव
तसेच

आवयकतेनस
ु ार

यव थापन

समतीपढ
ु े

Bनण6या तव

सादर

केला

जातो.

मा_यतेनंतर सदर कामा$या Bन वदा / कोटे शन इ)या[द बाबींची पत
6 ा क न व वह(त
ु त
Bनयमांचे पालन क न, सदरचे काम पण
ु 6 कर#यात येत.े तसेच मोठया

व पा$या

खरे द(चे 7 ताव मा_यतेसाठU मा.उ$च _यायालय मुंबई, खंडपीठ औरं गाबाद यांचक
े डे
सादर कर#यात येतात.
४) – काय) पार पाड?यासाठG ठरव?यात आलेल मानके :सव6साधारणपणे

व वध

मालाची

/

सा[ह)याची

खरे द(साठU

वत6मानपaे,

संकेत थळे , व वध कृ ष उ)प_न बाजार समतीचे दर सुचीनुसार बाबी Bनिचत क न
वह(त कर#यात आलेल( मानके अनुसर#यात येतात. तथा प काह(

वशेष

व पाचे

खरे द(कामी nया बाबी उपरोत दर सुचीमSये उपलध नसतील अशा बाबींकर(ता चालू
बाजारभावामSये ३ ते ५% वाढ गह
ृ (त ध न मानके ठर व#यात येतात. तसेच
Wकराणामाल खरे द( 7WXयेमSये नमुणे Bनवडणेकामी महा)मा फुले कृ ष

वlया पठ,

राहुर( येथील तrांचे माग6दश6न घे#यात येत.े तसेच Wकराणामालाची 7तवार(
तपासणीसाठU िजGहा आरोsय 7योगशाळा, अहमदनगर/नाशक यांचे तपासणी अहवाल
मह)वाचे मानले जातात.
काह( मोठया

व पा$या खचा6$या खरे द(चा पुरवठा आदे श [दGयानंतर )याचा

करारनामा क न घेतला जातो. )यामSये अट( व शत

वह(त क न सदर$या

खरे द(बाबतची मानके Bनिचत कर#यात येतात. अशा करारनाtयाचे नमुने पढ
ु (ल7माणे
आहे त.

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

सव)साधारण @कराणामाल खरे दकामी कर?यात येणारा करारनामा:

-: करारनामा :करारनामा दनांक

:-

[दनांक …./……./….

करारनामा कालावधी :-

…………………………….ते ............................

करारनामा लहून घेणार
ता.राहाता

:-

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी

िजGहा- अहमदनगर
कर(ता व तफw ी.....................

वय - .... वषw

काय6कार( अ,धकार(. रा.शड, ता.राहाता
पाटJ नं.01
करारनामा लहून दे णार

:-

...................................................

...................................................
................................................... वय....... वष6 ्
...................................................

पाटJ नं.02

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी यांचे [द............ चे दरtयान
व)ृ तपaाlवारे 7सy झालेGया ई-टz डर नोट(सीनस
ु ार करारनामा क न दे णार यांनी
परु वठा करावयाचे मालाबाबतची

ई-Bन वदा, मालाचे दर व नमुने मद
ु तीत सादर

केलेले होते. [द............ रोजीचे मा. daसद य समती सभेत करारनामा क न दे णार
यांचे खाल(ल मालाचे तrांनी BनवडलेGया नम_
ु यास अनस
ु न Bन वदे तील दर मा_य
कर#यात येऊन, Bन वदाधारक यांना सं थान जा.X.एसएसएस/वशीखरे द(......./...../.......... [द.................. अ_वये करारनामा लहून दे णार यांना
खाल(ल7माणे माल परु वणेबाबतचा परु वठा आदे श दे #यात आला, )याचा तपशल
खाल(ल7माणे :Sr
No.

Rate Per
Description

Quantity

Unit

Quintal/No/

Total

Thousand
Total Amount Rs.

/-

5% Security Deposit Rs.

/-

सदरचे पुरवठा आदे शानुसार वर तपशीलात नमुद केले7माणे मालाचा पुरवठा
करणेबाबत खाल(ल शत व अट(स अ,धन राहून पाट| नं.2 हे पाट| नं.01 ला
करारनामा क न दे त आहे त.
शत व अट१. Bन वदे चा कालावधी ए 7ल २०१५ ते माच6-२०१६ असा आहे . या कालावधीत
पाट|

नं.01

यांचे

मागणीनस
ु ार

मंजरू

नेट

माल,

पाट|

नं.02

नम_
ु याबरहुकूम व मंजरू केलेGया दराने पॅक3ंग व फॉरवडगसह

यानी

वखचा6ने

सं थानचे शरडी येथील भांडारात पोहोच करावयाचा आहे . मालावर(ल जकात
तसेच अनलोडींग, वाराईचा खच6 पाट| नं.02 यांनी करावयाचा आहे .
२. मालासोबत

मालाचे

चलन

व

dबल

असले

पा[हजे.

माला$या

जातीत/दजा6त/7कारात काह(ह( बदल आढळGयास तो माल नाकारणेचा हक
पाट|

नं.01

यांना

आढळGयास )याची

राह(ल.

पुर वलेGया

मालात

खराब

व

टाकाऊ

माल

Wकंमत dबलातून वजावट क न dबल आदा केले जाईल,

)याबल तXार चालणार नाह(. तसेच पाट| नं.01 यांनी सलबंद कर#यात
आलेGया

माला$या

नमु_या7माणे

(Standard

Sample)

माल

परु वणे

बंधनकारक आहे .
३. प;रश&टातील

कोणताह(

माल

पाट|

नं.01

यांनी

कळ वलेखेर(ज

पोहच

करावयाचा नाह(. 7संगी कळ वलेले मालापे:ा जादा माल पाठ वलेस, तसा
जादा आलेला माल

वीकारणेचा/ नाकारणेचा हक पाट| नं.01 यांना राह(ल.

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

४. पाट| नं.01 यांनी खरे द( मालाचे चलन पाठ वलेनंतर, जा तीत जा त 10
[दवसाचे आत अथवा दरू Sवनीव न मागणी केGयास )वर(त, पाट| नं.02 यांनी
मालाचा

परु वठा

केला

पाह(जे.

परु वणेत

आलेला

माल

मागणी7माणे

दजा6चा/7तीचा/7कारचा नसGयास अथवा पाट| नं.01 अगर )यांनी नेमलेला
अ,धकार(, 7BतBनधी यांनी माल नाकारGयास, नाकारणेत आलेला माल पाट|
नं.02 यांनी )वर(त

वखचा6ने उचलून नेला पा[हजे, न नेGयास मालाचे होणारे

नक
ु सानीस पाट| नं.01 जबाबदार राहणार नाह(. याबाबत काह(ह( तXार
चालणार नाह(.
५. [दलेGया मुदतीत पाट| नं.02 यांचक
े डून मालाचा पुरवठा न झाGयास पाट|
नं.01 यांना बाजारातून बाजारभावाने आवयक वाटे ल Bततका Wकंवा [दलेGया
आदे शाइतका

माल

खरे द(

करता

येईल.

अशा

खरे द(साठU

दयाया

लागणाया/लागलेGया जादा रकमेची संपुण6 भरपाई पाट| नं.02 यांचे dबलातून
अथवा 5% सुर:ा अनामत रकमेतून वसूल करणेत येईल. अनामत रकमेतून
भरपाई घेतलेस पाट| नं.02 यांना पुवव
6 त कपात केलेGया रकमे इतक3 अनामत
रकम सं थानकडे भरावी लागेल.
६. अपवादा)मक प;रि थतीमSये ि वकारलेGया माला$या जातीत/दजा6त/7कारात
काह(ह( बदल आढळGयास अथवा तो योsय नसGयास सदर माला$या
dबलामधन
नमु_या$या गुणव)तेनु प २% ते १०% पयत रकम कपात
ू
कर#याचा अ,धकार पाट| नं.१ यांना राह(ल.
७. तपशीलात नमुद केलेला संपुण6 माल खरे द( करणे पाट| नं.01 वर बंधनकारक
राहणार नाह(.
८. 7संगी Bन वदा कालावधीत व तlनंतरह( नमुद केलेGया मालापे:ा 25% इतका
जादा माल मंजूर दरानेच पुर वणे पाट| नं.02 यांचव
े र बंधनकारक राह(ल.
९. कराराचे मुदतीत पाट| नं.02 यांनी मंजूर झालेGया दराने व नमु_या7माणे माल
पुरवठा करणे

बंधनकारक आहे .

मा_य

दरामSये

कोण)याह( कारणा तव

भाववाढ माग व#याचा अ,धकार पाट| नं.2 यांना असणार नाह(. अथवा अशा
7कारची दरवाढ [दल( जाणार नाह(. पाट| नं.02 यांनी माल पुरवठा करावयाचे
नाकारGयास अथवा माल परु वठा न केGयास पाट| नं.1 यांना बाजारभावाने
अथवा फेरBन वदा मागणी क न माल खरे द( करावा लागGयास जादा येणाया
खचा6ची

नक
े डून वसल
ु सान भरपाई पाट| नं.02 यांचक
ु केल( जाईल.तसेच )या

मालासाठU पाट| नं.2 यांना तीन वषा6साठU काळया याद(त समा व&ट केले
जाईल.
१०. परु वठा करणेत आलेGया मालाचे संपण
ु 6 dबल मालाची तपासणी क न )याचा
दजा6 व प;रमाण योsय असGयाची

खाaी झाGया नंतरच आदा करणेत येईल.

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

माला$या पुरवठयाबाबत पाट| नं.02 यांना आगावू रकम [दल( जाणार नाह(.
पाट| नं.01 हे आवयकतेनस
ु ार मा.अ_न आYण औषध 7शासन, महारा&H
राnय, अहमदनगर यांचे 7योगशाळे तून मालाची तपासणी करतील. )यांचक
े डील
तपासणी अहवालानस
6 ा करावी लागेल.
ु ार पाट| नं.02 यांना पत
ु त
११. खरे द( करावयाचे मालाची एकुण Wकंमत
खरे द(पोट( 5% रकम
करावयाची

आहे .

.-------------- माa होत आहे . सदर

.-------------- माa सरु :ा अनामत tहणून जमा

)यावर

कोणतेह(

याज

मळणार

नाह(.

मालाचा

समाधानकारक परु वठा केGयानंतर कराराची मद
ु त संपGयानंतर सरु :ा अनामत
रकम परत कर#यांत येईल. मालाची रकम शरडी काया6लयातन
आदा
ू
कर#यात

येणार

असGयामुळे

)याबाबत

काह(

वाद

Bनमा6ण

झाGयास,

राहाता/कोपरगांव _यायालयाचे _याय क:ेत राह(ल.
१२. पाट| नं.01 यांनी पाट| नं.02 यांना मालाचा पुरवठा करणेकामी [दलेला आदे श,
)यांची Bन वदा व संबं,धत कागदपaे हे या कराराचा भाग tहणून गण#यात
येईल.
वर(ल शत व अट( उभयतांस मा_य आहे त.
पाट| नं.01

पाट| नं.02

ी साईबाबा सं थान वव तयव था,
मे......................................
शड
काय)कार अ"धकार
सह( व शका
सा:ीदार01.
02.

.................
तफk - मालक/भागीदार
सह( व शका

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

दध
ु पुरवणेकामी करावयाचा करारनामा नमुना :
-: करारनामा :करारनामा दनांक
करारनामा कालावधी

::-

करारनामा लहून घेणार :-

[द.

/

/२०१५

ए 7ल-२०१५ ते माच6-२०१६
ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी ता.राहाता
िजGहा- अहमदनगर
कर(ता व तफw ी.राजz मा. जाधव

वय - ५६ वषw

काय6कार( अ,धकार(. रा.शरडी, ता.राहाता
पाटJ नं.01
करारनामा लहून दे णार :-

मे.-------------------------------------यांचे मालक/भागीदार
-----------------------

वय- ----------- वषw

रा.------------------- धंदा – यापार
पाटJ नं.02

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी यांचे [द.------------------- चे दरtयान
व)ृ तपaाlवारे 7सy झालेGया ई-टz डर नोट(सीनुसार करारनामा क न दे णार यांनी पुरवठा करावयाचे
मालाबाबतची ई-Bन वदा, मालाचे दर व नमन
ु े मद
ु तीत सादर केलेले होते. [द.------------ रोजीचे
मा.aीसद य समती सभेत करारनामा क न दे णार यांचे Bन वदे तील _यूनतम दर मा_य कर#यात
येऊन, Bन वदाधारक यांना सं थान जा.X.एसएसएस/वशी-खरे द(/-----------/२०१५ [द.-----------अ_वये करारनामा लहून दे णार यांना खाल(ल7माणे दध
ु परु वणेबाबतचा पुरवठा आदे श दे #यात
आला, )याचा तपशल खाल(ल7माणे :अ.नं.

मालाचा तपशल

वण)न

मागणी

दर +%त लटर

एकुण रnकम oपये

हॅटसह
------

-----------

--------

---------------

एकुण रnकम oपये

------------------

2% सुरCा अनामत रnकम oपये

-------------------

सदरचे पुरवठा आदे शानुसार वर तपशीलात दर नमुद केले7माणे मालाचा पुरवठा करणेबाबत
खाल(ल शत व अट(स अ,धन राहून पाट| नं.2 हे पाट| नं.01 ला करारनामा क न दे त आहे त.
शत व अट१. Bन वदे चा कालावधी ए 7ल-२०१५ ते माच6-२०१६ असा आहे . या कालावधीत पाट| नं.01
यांचे मागणीनुसार मंजूर माल, पाट| नं.02 यानी नमु_याबरहुकूम व मंजूर केलेGया दराने
पॅक3ंग व फॉरवडगसह

वखचा6ने सं थानचे शरडी येथील भांडारात पेाहोच करावयाचा

आहे . मालावर(ल जकात तसेच अनलोडींग, वाराईचा खच6 पाट| नं.02 यांनी करावयाचा
आहे .
२. Bन वदा कालावधीत व तlनंतरह( पढ
ु (ल Bनण6य होईपयत तपशलात नमद
ु केलेGया टो_ड
दध
मंजरू दरानेच परु वणे पाट| नं.02 यांचेवर
ू ापे:ा 25% इतके जादा टो_ड दध
ू
बंधनकारक राह(ल.
३. पुरवठा करावयाचे टो_ड गाय दध
ू हे होमीजीनाईnड व पाचराईnड, 1/2 लटर पॉल(थीन
पॅWकं ग, 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ गुण7तीचे पुर वणे पाट| नं.02 वर बंधनकारक आहे .
)यापे:ा कमी गुण7तीचे दध
ू पुर वGयास मा.दsु ध वकास मंaालय, महारा&H शासन Bनण6य
Xमांक

एमएलके/1099/7X321/पदम
ु 8

[द.27.12.2000

माग6दश6नानुसार 7)येक 0.1 कमी फॅटसाठU

मधील

दध
ू

खरे द(बाबत$या

.0.35 पैसे कपात करणेचा अ,धकार पाट|

नं.01 ला रा[हल.
४. पुरवठा करावयाचे टो_ड दध
ू हे 3.5 फॅट व 8.5 एसएनएफ पे:ा कमी आढळGयास अथवा
पाट| नं.01 अगर )यांनी नेमलेला अ,धकार(, इसम यांनी ते नाकारGयास, नाकारणेत
आलेले दध
ू पाट| नं.02 यांनी )वर(त

वखचा6ने उचलन
ू नेले पा[हजे, न नेGयास दध
ू ा$या

होणारे नक
ु सानीस पाट| नं.01 जबाबदार( राहणार नाह(. अशा प;रि थतीत पाट| नं.01
यांना इतर सं थेकडून/ पुरवठाधारकाकडून जादा दराने दध
खरे द( करावे लागGयास
ू
फरकाची रकम पाट| नं.02 यांचे dबलातून अथवा सुर:ा अनामत रकमेतन
ू वसुल करणेत
येईल.

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

५. पाट| नं.०२ यांचक
े डून 7ाZत झालेले टो_ड गाय दध
ु योsय अह6ता7ाZत नसGयास )या
बॅचनुसार dबलाची रकम शासन Bनण6यानुसार कपात कर#याचा अ,धकार पाट| नं.०१ यांना
राह(ल.
६. कराराचे मद
ु तीत पाट| नं.02 यांनी मंजरू झालेGया दराने टो_ड गाय दध
ू ाचा परु वठा करणे
बंधनकारक आहे . मा_य दरामSये कोण)याह( कारणा तव भाववाढ माग व#याचा अ,धकार
पाट| नं.2 यांना असणार नाह(. पाट| नं.02 यांनी टो_ड दध
ू पुरवठा करावयाचे नाकारGयास
अथवा पुरवठा न केGयास पाट| नं.1 यांना बाजारभावाने अथवा फेरBन वदा मागणी क न
दध
ू खरे द( करावे लागGयास जादा येणाया खचा6ची नुकसान भरपाई पाट| नं.02 यांचेकडून
वसल
ु केल( जाईल.
७. पुरवठा करणेत आलेGया दध
ू ाचे संपुण6 dबल मालाची तपासणी क न, )याचा दजा6 व
प;रमाण योsय असGयाची खाaी झाGयावरच आदा करणेत येईल. माला$या पुरवठयाबाबत
पाट| नं.02 यांना आगावू रकम [दल( जाणार नाह(. पाट| नं.01 हे आवयकतेनस
ु ार
मा.अ_न आYण औषध 7शासन, महारा&H राnय यांचे 7योगशाळे तन
ू दध
ू ाची तपासणी
करतील. )यांचेकडील तपासणी अहवालानस
6 ा करावी लागेल.
ु ार पाट| नं.02 यांना पत
ु त
८. खरे द( करावयाचे दध
ू ाची एकुण Wकं मत
रकम

.----------------/- होत आहे . सदर खरे द(पोट( 2%

.--------------/- सुर:ा अनामत tहणन
ू जमा करावयाची आहे . )यावर कोणतेह(

याज मळणार नाह(. कराराची मद
ु त संपGयानंतर सुर:ा अनामत रकम परत कर#यांत
येईल. मालाची रकम शरडी काया6लयातन
ू आदा कर#यात येणार असGयामळ
ु े )याबाबत
काह( वाद Bनमा6ण झाGयास तो राहाता _यायालयाचे _याय क:ेत राह(ल.
९. पाट| नं.01 यांनी पाट| नं.02 यांना मालाचा पुरवठा करणेकामी [दलेला आदे श, )यांची
Bन वदा व संब,ं धत कागदपaे हे या कराराचा भाग tहणन
ू गण#यात येईल.
१०. टो_ड गाय दध
ु पुर वणेकामी आमचे व

यांचे _यन
ू तम

दर समान असGयामुळे आtहाला दध
ू दे #यात आला आहे हे
ु ाचा पुरवठा आदे श वभागन
आtहाला मा[हत असन
ू अशा 7कारे दध
ु पुरवठा करणे आtहाला मा_य आहे .
वर(ल शत व अट( उभयतांस मा_य आहे त.
पाटJ नं.01
ी साईबाबा सं थान वव तयव था,

पाटJ नं.02
मे.----------------------,

शड

------------------

काय6कार( अ,धकार(

तफw - मालक/ भागीदार

सह( व शका

सह(

सा:ीदार1.
2.

व शका

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

गावराण तुप/खा;यतेल खरे दकामी कर?यात येणारा करारनामा:
: करारनामा :करारनामा दनांक

:-

[द.

/

करारनामा कालावधी :-

ए 7ल-२०१५ ते माच6-२०१६

करारनामा लहून घेणार
ता.राहाता

:-

/२०१५

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी

िजGहा- अहमदनगर
कर(ता व तफw ी.

वय - वषw

काय6कार( अ,धकार(. रा.शरडी, ता.राहाता
पाटJ नं.01
करारनामा लहून दे णार

:-

मे.-------------------------------

यांचे मालक/भागीदार
ी.---------------------------

वय- ---- वषw

रा.---------- , धंदा – यापार
पाटJ नं.02

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शरडी यांचे [द.------------------- चे
दरtयान व)ृ तपaाlवारे 7सy झालेGया ई-टz डर नोट(सीनस
ु ार करारनामा क न दे णार
यांनी परु वठा करावयाचे मालाबाबतची

ई-Bन वदा, मालाचे दर व नमुने मद
ु तीत सादर

केलेले होते. [द.-------------- रोजीचे मा.aीसद य समती सभेत करारनामा क न दे णार
यांचे तrांनची BनवडलेGया नम_
ु यास अनस
ु न Bन वदे तील दर मा_य कर#यात येऊन,
Bन वदाधारक यांना सं थान जा.X.एसएसएस/वशी- खरे द(/----------/२०१५ [द.------------ अ_वये करारनामा लहून दे णार यांना खाल(ल7माणे माल परु वणेबाबतचा परु वठा
आदे श दे #यात आला, )याचा तपशल खाल(ल7माणे :अ.नं.
०१.

मालाचा तपशल

--------------------,

वण)न

मागणी

-----

----

दर +%त िnवंटल

एकुण रnकम

हॅटसह

oपये

-------------

-----------------

एकुण रnकम oपये

------------------

२ % सुरCा अनामत रnकम oपये

--------------------

सदरचे पुरवठा आदे शानुसार वर तपशीलात दर नमद
ु केले7माणे मालाचा पुरवठा
करणेबाबत खाल(ल शत व अट(स अ,धन राहून पाट| नं.2 हे पाट| नं.01 ला
करारनामा क न दे त आहे त.
शत व अट१. Bन वदे चा कालावधी

माहे ए 7ल-२०१५

ते माच6-२०१६ अखेर असा आहे . या

कालावधीत पाट| नं.01 यांचे मागणीनस
ु ार मंजरू नेट माल, पाट| नं.02 यानी
नम_
ु याबरहुकूम व मंजरू केलेGया दराने पॅक3ंग व फॉरवडगसह

वखचा6ने

सं थानचे शरडी येथील भांडारात पेाहोच करावयाचा आहे . मालावर(ल जकात
तसेच अनलोडींग, वाराईचा खच6 पाट| नं.02 यांनी करावयाचा आहे .
२. पाट| नं.01 यांनी खरे द( मालाचे चलन पाठ वलेनंतर, जा तीत जा त 10
[दवसाचे आत अथवा दरू Sवनीव न मागणी केGयास )वर(त, पाट| नं.02 यांनी
मालाचा पुरवठा केला पाह(जे.
३. मालासोबत

मालाचे

चलन

व

dबल

असले

पा[हजे.

माला$या

जातीत/दजा6त/7कारात काह(ह( बदल आढळGयास तो माल नाकारणेचा हक
पाट| नं.01 यांना राह(ल. नाकारणेत आलेला माल पाट| नं.02 यांनी )वर(त
वखचा6ने उचलून नेला पा[हजे, न नेGयास मालाचे होणारे नुकसानीस पाट|
नं.01 जबाबदार राहणार नाह(. याबाबत काह(ह( तXार चालणार नाह(. तसेच
पाट|

नं.01

यांनी

सलबंद

कर#यात

आलेGया

(Standard Sample) माल पुर वणे बंधनकारक आहे .

माला$या

नमु_या7माणे

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

४. खाlयतेल/गावरान तुपाचा पुरवठा करतांना dबलावर )याचा बॅच नंबर व
मॅ_यु.[दनांक असणे आवयक आहे , अ_यथा dबल ि वकारले जाणार नाह(.
तसेच 7)येक बॅच नंबर$या तप
ु ाचा/खाlयतेलाचा शासक3य/NABL मा_यता7ाZत
लॅ बचा

तपासणी

अहवाल

सोबत

जोडणे

आवयक

आहे .

लॅ ब

तपासणी

अहवालाशवाय माल ि वकारला जाणार नाह(.
५. प;रश&टातील कोणताह( माल पाट| नं.01 यांनी कळ वलेखेर(ज पोहच करावयाचा नाह(.
7संगी कळ वलेले मालापे:ा जादा माल पाठ वलेस, तसा जादा आलेला माल

वीकारणेचा/

नाकारणेचा हक पाट| नं.01 यांना राह(ल.
६. [दलेGया मद
ु तीत पाट| नं.02 कडून मालाचा पुरवठा न झाGयास पाट| नं.01 यांना
बाजारातन
ू बाजारभावाने आवयक वाटे ल Bततका Wकं वा [दलेGया आदे शाइतका माल खरे द(
करता येईल. अशा खरे द(साठU दयाया लागणाया/लागलेGया जादा रकमेची संपुण6 भरपाई
पाट| नं.02 यांचे dबलातन
ू अथवा 2% सरु :ा अनामत रकमेतून वसल
ू करणेत येईल.
अनामत रकमेतन
6 त कपात केलेGया रकमे इतक3
ू भरपाई घेतलेस पाट| नं.02 यांना पव
ु व
अनामत रकम सं थानकडे भरावी लागेल.
७. तपशीलात नमद
ु केलेला सव6 माल खरे द( करणे पाट| नं.01 वर बंधनकारक राहणार नाह(.
८. 7संगी Bन वदा कालावधीत व तlनंतरह( नमद
ु केलेGया मालापे:ा 25% Wकं वा पढ
ु (ल
आदे श होईपयत जादा माल मंजरू दरानेच परु वणे पाट| नं.02 यांचेवर बंधनकारक राह(ल.
९. कराराचे मद
ु तीत पाट| नं.02 यांनी मंजूर झालेGया दराने माल पुरवठा करणे बंधनकारक
आहे . मा_य दरामSये कोण)याह( कारणा तव भाववाढ माग व#याचा अ,धकार पाट| नं.2
यांना असणार नाह(, अथवा अशा 7कारची दरवाढ [दल( जाणार नाह(. पाट| नं.02 यांनी
माल पुरवठा करावयाचे नाकारGयास अथवा माल पुरवठा न केGयास पाट| नं.1 यांना
बाजारभावाने अथवा फेरBन वदा मागणी क न माल खरे द( करावा लागGयास जादा येणाया
खचा6ची नुकसान भरपाई पाट| नं.02 यांचेकडून वसुल केल( जाईल. तसेच )या मालासाठU
पाट| नं.2 यांना तीन वषा6साठU काळया याद(त समा व&ट केले जाईल.
१०. पुरवठा करणेत आलेGया मालाचे संपुण6 dबल मालाची तपासणी क न, )याचा दजा6 व
प;रमाण योsय असGयाची खाaी झाGयावरच आदा करणेत येईल. माला$या पुरवठयाबाबत
पाट| नं.02 यांना आगावू रकम [दल( जाणार नाह(. पाट| नं.01 हे आवयकतेनस
ु ार
मा.अ_न

व

औषध

7शासन,

महारा&H

राnय/NABL

accredited

food

testing

laboratories/Public Health Laboratories (issued by FSSAI) यांचे मा_यता7ाZत
7योगशाळे तन
ू मालाची तपासणी करतील. )यांचेकडील तपासणी अहवालानुसार पाट| नं.02
यांना पत
6 ा करावी लागेल. अ_यथा अ.X.9 मSये नमुद केले7माणे कारवाई कर#यात
ु त
येईल.

११. खरे द( करावयाचे मालाची एकुण Wकंमत अंदाजे
आहे . सदर खरे द(पोट( 2% रकम

.--------------------/- माa होत

.----------------/- सुर:ा अनामत tहणून

जमा करावयाची आहे . )यावर कोणतेह( याज मळणार नाह(. कराराची मुदत
संपGयानंतर सुर:ा अनामत रकम परत कर#यांत येईल. मालाची रकम

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

शरडी काया6लयातून आदा कर#यात येणार असGयामुळे )याबाबत काह( वाद
Bनमा6ण झाGयास तो राहाता/कोपरगांव _यायालयाचे _याय क:ेत राह(ल.
१२. पाट| नं.01 यांनी पाट| नं.02 यांना मालाचा परु वठा करणेकामी [दलेला आदे श,
)यांची Bन वदा व संबं,धत कागदपaे हे या कराराचा भाग tहणून गण#यात
येईल.
वर(ल शत व अट( उभयतांस मा_य आहे त.
पाट| नं.01

पाट| नं.02

ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड

मे.---------------------------------------------

काय6कार( अ,धकार(

तफw -

मालक/भागीदार/यव थापक
सह( व शका
सा:ीदार01.
02.

सह( व शका

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

५) – कामांसंबंधी सव)सामाqय %नयम :कम6चार( वगा6कडून वापर#यात येणारे Bनयम, वBनयम, सच
ु ना, Bनयम पिु तका
आYण अभलेख :ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड अ,धBनयम – 2004 अ_वये कायw
पार पाड#यात येतात.
६) – %नयंsणाखाल असलेtया दतऐवजां4या +वगा)चे ववरण :वह(त 7वगा6नुसार द तऐवज वेळोवेळी अभलेख क:ाकडे जमा कर#यात
येतात.
७) – धोरण तयार कर?या4या @कंवा अंमलबजावणी कर?या4या संबंधात, लोकांशी
वचारवनीमय कर?यासाठG @कंवा लोकांकडून %नवेदने केल जा?यासाठG अितEवात
असलेtया कोणEयाह यवथेचा तपशल –
वत6मानपaातील व सं थानचे संकेत थळावर(ल जा[हरातीlवारे / Bनवेदनाlवारे .
7सy कर#यात येणा-या Bन वदे चा तपशल व जा[हरातीचा नमुना पु[ढल7माणे
दश6 वलेला आहे .
%नवदे चा नमुना :

िकमंत .२०००/-

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा सं थान िव तयव था (िशड)
िशरडी ४२३ १०९.
तालक
ु ा-राहाता, िज&हा-अहमदनगर
दरु वनी मांक (९५-२४२३) २५८५००, खरे दी िवभाग- २५८७७१, २५८७७२,
फॅ &स मांक +९१-०२४२३-२५८८७०
Website – www.sai.org.in E-mail 1.saibaba@sai.org.in 2.purchase@sai.org.in
मबुं ई काया+लय - साईिनके तन, ८०४ बी, डॉ. बाबासाहेब आबं डे कर रोड, दादर
मंबु ई-४०० ०१४ दरु वनी माक
ं (०२२२) २४१६६५५६

सन २०१५-१६ क.रता (माहे एि1ल-२०१५ ते माच+-२०१६
अखेर)
ी साईबाबा सं थानचे 1सादालय, लाडू िनिम+ती, कॅ 6टीन व
मंिदर िवभागांसाठी आव;यक िकराणा माल पुरिवणेबाबत ईिनिवदा
िनिवदा माक
ं :
िनिवदाधारकाचे नावं :
पLा :

(कायाNलयीन कामकाजाकरीता )

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

िनिवदाधारकाबाबत मािहती

१.

फमNचे नांव-

२.

पQRयवहारासाठी संपणु N पLा-

३.

दरू वनी मांकऑफWसदक
ु ानिनवासमोबाईल नंबरफॅ &स नंबरई -मेल

४.

सपं काNसाठी RयXWचे नांवदरू वनी मांक-

५.

मालकाचे/भागीदारांची नावे- १.
२.

िनिवदाधारकाची सही व िश&का

...१...

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

िदनांक :

/

/२०१५

िवषय– सन २०१५-१६ (माहे एि1ल-२०१५ ते माच+-२०१६) क.रता 1सादालय, लाडू
िनिम+ती, कॅ 6टीन व मंिदर िवभागांसाठी आवशयक
िकराणा माल परु िवBयाचे ई्
िनिवदेबाबत...
महोदय,
वरील िवषयाचे संदभाNत ई-िनिवदा प्दतीने िनिवदा मागिवणेत येत आहेत. सदर िनिवदा भरतांना
कृ पया खालील बाबी िवचारात ]याRयात.
१. िनिवदेसोबत सादर करावयाची कागदपQे, आिथNक उलाढालीचे िनकष व इतर शतb/अटeचा तपशील
सोबत िदलेला आहे.
२. िनिवदाधारकास ऑनलाईन िनिवदेमये भरलेfया मालाgया एकुण एम.आर.पी. िकमंतीgया १%
इतकW बयाणा र&कम डी.डी.jवपात (कायNकारी अिधकारी, kी साईबाबा संjथान िवlवjतRयवjथा,
िशडb याचं े नावे) भरावी लागेल.
३. बयाणा र&कम व िनिवदा फW ही डी.डी.jवपात तांिQक िलफाmयात जमा करावी लागेल.
४. पणु N मािहती भरलेली िनिवदा मदु तीत ऑनलाईन सादर करावयाची जबाबदारी िनिवदाधारकांवर आहे.
५. कमी/जाjत दराची कुठलीही िनिवदा िjवकारणेचा अगर नाकारणेचा अिधकार सjं थान Rयवjथापनाने
राखनू ठे वला आहे. nयाबoलची कारणे देणे संjथान Rयवjथापनावर बंधनकारक राहणार नाही.
६. सदर िनिवदा िद………….. रोजी सकाळी ….. वा.पासनू िद……………. सायं. …….वा.पयrत
www.mahatenders.gov.in या सक
ं े तjथळावर Downloading व Uploading साठी उपलwध
राहील.
७. Technical Bid मये मागणी के लेली कागदपQे jकॅ न कन ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडावीत.
८. िनिवदेसोबत jकॅ न कन जोडलेfया तािं Qक कागदपQाgं या मळ
ु zती व बयाणा र&कम व िनिवदा
िकमंतीचा डी.डी. संjथानचे िशडb येथील कायाNलयात सम{ बंद पेटीत व िनिवदेमये िदलेfया
मालाचे नमुने Cलॅि टकचे/काचेचे पारदश+क बरणीमEये वाFरीसह िसलबंद कGन खरे दी
िवभागात िद…………. ते िद…………….. रोजी सायं…….. वा. पयrत सादर करावीत.
९. िद…………रोजी Technical Bid उघड}यात येईल. nयातील कागदपQे मागणीzमाणे असfयासच
Commercial Bid उघडणेत येईल.
१०. Technical Bid व Commercial Bid उघडणेचे िदवशी आपण िकंवा आपले zितिनधeनी
उपिjथत राहणे आवlयक आहे.
११. मदु तीत न आलेfया तसेच अपणु N िनिवदा िवचारात घेतfया जाणार नाहीत.
kी साईबाबाचं े शभु ािशवाNदासं ह.
आपला jनेहांिकत,
काय+कारी अिधकारी,
kी साईबाबा संjथान िवjतRयवjथा िशडb
...२...

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ी साईबाबा सं थान िव तयव था (िशड)
िशड– ४२३ १०९. तालुका- राहाता, िज&हा-अहमदनगर
िनिवदेHया शत व अटी
१. परु वठा करावयाचे िकराणा मालाचा अदं ाजे तपिशल सोबतचे परिशटात (BOQ मये) िदलेला आहे. nयात
दर नमदु कन िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची आहे. दराgया बाबतीत वाटाघाटी के fया जाणार नाहीत,
िनिवदेमये नमदु के लेfया अिं तम दरािशवाय िनिवदाधारकास kी साईबाबांची सेवा हणनू काही सवलत/सटु
दे}याची इgछा असfयास nयाने या र&मेप{
े ा िकती ट&के सटु देऊ ते िनिवदा फॉमNमये jपट नमदु करावे.
िनिवदाधारकांची िकमान वािषNक उलाढाल खालीलzमाणे असणे आवlयक आहे.
परु वठा धारकाची अपेFीत
अ.नं.
तपशील
वािष+क उलाढाल
०१ गह
१,९६,५६,०००/०२ साखर
४,७६,१६,०००/०३ िकराणामाल – तांदळु , दाळी, कडधाय,
११,३७,४९,९२०/पQावळ व इतर

०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.

मसाला पदाथN
खातेल
चहा व कॉफW
गाय दधु टो}ड
िबjकWटे
पेपरकप
लािसन/पोjटर लॅिमनेटेड पेपर िपशवी,
लॅिjटक िपशवी, पेपर रोल व लॅिjटक े
िमनरल वॉटर

१,१८,०२,९६०/२,४६,४०,०००/३२,४०,०००/५,०४,८४,०००/९६,००,०००/१,००,४०,०००/६,८१,४०,०००/१,१६,०४,८००/-

२. वरीलzमाणे वािषNक उलाढाल असलेबाबत चाटNडN आकौटंट यांनी लेखापर{ण के लेला सन २०१३-१४ या
आिथNक वषाNचा टॅ&स ऑडीट अहवाल सादर करणे आवlयक आहे. सदर अहवाल इतर कागदपQांबरोबर
jकॅ न कन िनिवदेसोबत जोडावी. चाटNडN आकौटंट यांचे लेखापर{ण अहवालाची सnयzत नसfयास
िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाहीत.
३. यापवू b या िनिवदाधारकाचे नाव या कालावधीसाठी संjथानचे काया यादीत (Black List) टाकलेले
आहे. अशा परु वठाधारकांgया िनिवदा तेवढ्या कालावधीसाठी िवचारात घेतfया जाणार नाहीत. तसेच
यापवु b यांनी परु वठा आदेश िदfयानतं र मागणीनसु ार मालाचा परु वठा के लेला नाही अशा परु वठाधारकांgया
nया मालाgया िनिवदा, के लेfया करावाईपासनू ३ वषN िवचारात घेतfया जाणार नाहीत.
४. िनिवदेसोबत टडर फW र&कम .२,०००/- (अ{री पये दोन हजार) माQ व ऑनलाईन िनिवदेमये भरलेfया
मालाgया एकुण एम.आर.पी.िकमतं ीgया १ % इतकW बयाणा र&कम डी.डी.jवपात (कायNकारी अिधकारी,
kी साईबाबा संjथान िवlवjतRयवjथा, िशडb यांचे नावे) तसेच दक
ु ान नदणी दाखला/माक ट याडN
परवाना/jथािनक jवराय संjथेचा दाखला, अन व औषध zशासन परवाना (आवlयकतेनसु ार), सेfस
टॅ&स/सल सेfस टॅ&स नदणी दाखला, Rहॅट/िटन नंबर, अॅगमाकN परवाना, पॅन काडN, सन २०१३-१४ चा
वािषNक उलाढालीबाबत लेखापर{कांचा (C.A.) अहवाल इ.कागदपQे jकॅ न कन ऑनलाईन िनिवदेसोबत
जोडावीत. पवु bचे िनिवदेसोबत िदलेली कागदपQे व बयाणा र&कम िवचारात घेतली जाणार नाही.
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५. एकाच Rय&तीस वेगवेगया फमNचे नावाने िनिवदा भरता येणार नाही. तसे आढळfयास िनिवदा रo करणेत
येईल.
६. िकराणा मालाचे नमुने देतांना 1Kयेक िकराणा मालाचे ५०० Lॅम व मसाला पदाथाMचे २०० Lॅम
वजनाचे नमुने वतंN Cलॅि टक बरणीमEये वाFरीसह िसलबदं कGन दयावयाचे आहेत. 1Kयेक
बरणीवर Kयातील मालाचे नांव/1कार तसेच आपले फम+चे नांव िलिहलेले असावे. Cलॅि टक
अथवा कापडी िपशवीत नमुने देऊ नयेत. कमी वजनाचे तसेच नमुने नसलेली िनिवदा िवचारात
घेतली जाणार नाही. िदलेले नमनु े कोणKयाही सबबीवर परत के ले जाणार नाही.
७. परिशठात (BOQ मये) नमदु के लेfया िकराणा मालासाठी िनिवदाधारकाने nयांचेकडील उnकृ ठ मालाचा
एकच नमनु ा सादर करावयाचा आहे. एका मालासाठी २ िकंवा अिधक नमनु े सादर क नये. तसे के fयास nया
नमु यांचा िवचार के ला जाणार नाही.
८. मालाचे मागणीनसु ार zित ि&वंटल/िक.ॅ./िलटर/नगाचे िशडb संjथानचे भांडार िवभागात पोहोचच सवN
समावेशक दर ावेत. माक ट सेस, मापाई, अथवा कोणताही फंड, सेfस टॅ&स/इतर टॅ&स, जकात, वाहतुक
खचN वगै
रेची जादा र&कम वेगळी लावता येणार नाही. माल उतरिव}याची वाराई परु वठाधारकास ावी
लागेल.
९. िनिवदा भरतांना आवlयक nया मालाचे (ि-mलो मीठ, पॅकेड िकeग वॉटर, चहा पावडर, कॉफW, िबjकWटे,
दधु इ.) अिधकृ त िवतरक असलेबाबतचे zमाणपQ सादर करणे िनिवदाधारकास बंधनकारक राहील.
१०. िनिवदेमये भरलेfया िकराणा मालाचे नमनु े खरे दी िवभागात व jकॅ न कन जोडलेfया तांिQक कागदपQांgया
मळ
ु zती संjथानचे िशडb कायाNलयात सम{ येऊन बंद पेटीत िद…….. ते िद…….. रोजी साय…
ं . वा.
पावेतो सादर करावेत. तांिQक िलफाmयाचे (Technical Bid) पािकटावर सन २०१५-१६ (माहे एि1ल१५ ते माच+-१६) क.रता 1सादालय, लाडू िनिम+ती, कॅ 6टीन व मिं दर िवभागांसाठी िकराणा माल
परु िवBयाची िनिवदा असा jपट उfलेख कन, पाठिवणाराचा पnता व दरु वनी मांक नमदु करावा. zथम
Technical Bid उघडून, nयातील कागदपQे मागणीनसु ार बरोबर असfयासच Commercial Bid उघडले
जाईल.
११. यांgया िनिवदा मंजरू होतील nयानं ा िवहीत मदु तीत मालाचा परु वठा करावयाची हमी हणनू मजं रु मालाgया
एकुण र&कमेgया ५% (खातेल व दधु ासाठी २% ) इतकW र&कम सरु {ा अनामत हणनू ठे वावी लागेल.
िनिवदा मंजरु झाfयाचे कळिवलेपासनू १५ िदवसांचे आंत सदर रकमेचा भरणा करावा लागेल. अयथा
आपले मालाचे िबलातून, सदरील र&कम कपात करणेत येईल. अनामत र&कम माल परु वठा करार कालावधी
संपfयानंतर परत के ली जाईल. सरु {ा अनामत अगर बयाणा रकमेवर कुठfयाही zकारचे Rयाज िमळणार
नाही.
१२. िनिवदा मंजरु झाfयाचे कळिवले बरोबर लागलीच िशडb येथे सम{ येऊन, .१००/- चे jटॅपपेपरवर
करारनामा कन देणे बंधनकारक राहील.

१३. या मालाgया िनिवदा मंजरु होतील तो सवN माल माय झालेfया दजाNचा व जातीचा परु वावा लागेल. कमी
दजाNचा, वेगया zकारचा अगर जातीचा िकंवा खराब माल िjवकारला जाणार नाही. असा माल परु वठा
झाfयास तो jवखचाNने ताnकाळ परत घेऊन जाणे िनिवदाधारकावर बधं नकारक राहील. तो न नेfयास, nया
मालाची नासधसू झाfयास nयास संjथान जबाबदार राहणार नाही.
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१४. िकराणा मालाचे पॅिकंग िनRवळ ५० िकलो वजनाचे (बारदान Rयितर&त) असावे. ॅममधील वजन
िबलासाठी ा धरले जाणार नाही. काजू डwयाचे वजन हे १० िकॅ., िखसिमस – १५ िकॅ. मये,
वनjपती तपु व खातेल १५ िकॅ. पॅिकंग मये असणे आवlयक आहे. तसेच इतर मालाचे पॅिकंग हे
सवNसाधरणतः सारखे आकाराचे, वजनाचे असावेत. गह, तादं ळ
ू , हरबरा, शगदाणा, िमरची, डाळी व
इतर कडधाय परू वठा यटु बारदाणा गोणीत परु वावा लागेल.
१५. आलेfया मालाचे संपणु N िबल मालाची तपासणी कन, nयाचा दजाN व परमाण योय असfयाची
खाQी झालयावरच
आदा करणेत येईल. मालाgया परु वठ्याबाबत आगाऊ र&कम िदली जाणार नाही.
्
आवlयकतेनसु ार मा.अन आिण औषध zशासन महारा राय, िकंवा NABL मायता zात
zयोगशाळे तनू मालाची तपासणी करणेत येईल.
१६. आवlयकतेनसु ार znयेक मिहयात/अगर कमी जाjत मदु तीत मालाची मागणी के ली जाईल. एकदम
सवN माल घेतला जाणार नाही. संjथानचे खरे दी चलनाzमाणे वेळोवेळी माल परु वावा लागेल. तसेच
मागणीपे{ा जादा आलेला माल िjवकारला जाणार नाही. nयाबाबत कोणतीही तार चालणार नाही.
१७. िनिवदा कालावधीत अगर nयानंतरही पढु ील खरे दी सबंधीत zिया पणु N होईपावेतो आवlयकतेनसु ार
मजं रु के लेfया परमाणापे{ा २५ ट&के पयrत जादा मालाची मागणी सjं थानकडून झाfयास nया
मालाचा परु वठा माय दरानेच करणे िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील. तसेच परु वठा
आदेशामEये नमुद के लेला सव+ माल घेणे, सं थानवर बंधनकारक राहणार नाही.
१८. िबल सादर करतानं ा िबलात, खरे दी आदेशातील वणNनाzमाणेच सािहnयाचा सपं णु N तपिशल असणे
आवlयक आहे. संि{ jवपात उfलेख क नये.
१९. शासन िनयमानसु ार आवlयक तेथे आयकर कपात के ली जाईल.
२०. टो6ड गाय दुध अ) गाय दधु होमीजीनाईड व पाlचराईड (३.५% फॅ ट, ८.५ एसएनएफ) गणु zतीचे, १/२
िलटर पॉलीथीन पॅिकंगमये परु िवणे बंधनकारक आहे. nयापे{ा कमी गणु zतीचे दधु ्
परु िवfयास मा.दु धिवकास मंQालय, महारा शासन िनणNय मांक एमएलके
१०९९/z३२१/पदमु ८ िद.२७.१२.२००० मधील दधु ् खरे दीबाबतgया मागNदशNनानसु ार
znयेक ०.१ कमी फॅ टसाठी .०.३५ पै
से कपात करणेत येईल.
आ) गाय दधु िदवसातनू दोन वेळेस गरजेनसु ार पोहोच करावे लागेल. तसेच गदbचेवेळी जाjत
दधु ाची मागणी के fयास ते परु िवणे आपणावर बंधनकारक राहील.
इ) माय झालेfया zतीचे व ¡ॅ}डचेच ५०० िमली पॅकमये दधु परु वावे लागेल.
ई) मागणी करणेत आलेले दर हे पणु N वषाNसाठी असलयाने कृ षकाळ व पृटकाळाचे वेगवेगळे
दर िदले जाणार नाहीत. माय दरामये कोणnयाही कारणाjतव दरवाढ िमळणार नाही/मागता
येणार नाही. मंजरू दरामयेच पणु N कालावधीत दधू ाचा परु वठा करणे परु वठाधारकावर
बंधनकारक राहील.
उ) गाय दधु खरे दीसाठी उnपादक सjं थेgया (Manufacturer)/अिधकृ त िवतरकाgं या िनिवदा
िjवकार}यात येतील.
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२१. गाय दधु , वनjपती तपु , खातेल यामये भेसळ अथवा ते कमी zतीचे आढळfयास nयाची सवNjवी
जबाबदारी सबंधीत परु वठाधारकाची व उnपादक कंपनीची राहील.
२२. खातेल या लॉटचे असेल nयाचा िवlलेषण अहवाल (Analysis Certificate)
N.A.B.L./Govt.Lab चा असणे आवlयक आहे. िवlलेषण अहवालािशवाय माल िjवकारला
जाणार नाही.
२३. खातेलाgया डwयावरचे लेबल अनसरु {ा (पॅकेिजगं व लेबलeग) िनयम २०११ व वै
धमापनशाjQ
(पॅकेिजंग व लेबलeग २०११) gया तरतदू ीzमाणे असणे कायाने बंधनकारक आहे.
२४. खातेलाचा परु वठा करतानं ा िबलावं र खालील बाबी नमदु करणे आवlयक आहे.
अ) उnपादकाचा FSSA Lic. No. छापणे बंधनकारक राहील.
आ) अननपदाथाN
चा Brand & Quantity िलिहणे बंधनकारक राहील.
्
इ) Lot No./Batch No. व उnपादन िदनाक
ं िलिहणे बंधनकारक राहील.
ई) कायाzमाणे अनपदाथाNचा गणु वnता व मानके यािवषयी हमी छापणे (Warranty)
बंधनकारक राहील.
२५. परु वठादाराचे व संjथेचे आवlयकता वाटfयास Vendor Audit के ले जाईल.
२६. अनपदाथN पॅिकंगसाठी वापर}यात येणारे मटेरीअल Food grade Quality चे असfयाचा परु ावा
(Analysis Certificate) असणे बंधनकारक राहील.
२७. Sलािसन/पो टर लॅिमिनटेड पेपर िपशवी – लािसन/पोjटर लॅिमिनटेड पेपर िपशवी ७० GSM
(zसादलाडू व मोफत बदंु ी िपशवी, अनzसाद िपशवी व ४.५X६.५ िपशवी) िपशRयाचं ा परु वठा
करणे आपणावर बंधनकारक राहील. िपशRयांची पॅिकंग ही २५ िकॅ. असणे आवlयक आहे.
२८. पेपरकप – पेपरकप हे पॉली इिथलीन कोटेड, १८० GSM (+ - ५), १०० िमली {मता असलेले
परु िवणे बंधनकारक राहील. मंजरु झालेfया वजनापे{ा कमी वजनाचे व पांढरा रंग सोडून काळपट
रंगाचे पेपरकप िjवकारले जाणार नाहीत. पेपरकप बॉ&सची पॅिकंग ही ५,००० िकंवा १०,००० नगाची
असावी.
२९. सदरील Rयवहाराबाबत वाद झाfयास तो राहाता/कोपरगाव कोटाNचे यायक{ेत राहील.
३०. कोणतीही िनिवदा मंजरू अथवा नामजं रू कर}याचा ह&क सjं थानने राखनू ठे वलेला आहे.nयाबाबतची
कारणे देणे संjथानवर बंधनकारक असणार नाही.
३१. उपरोX शतb व अटीत काही बदल, सधु ारणा करणे वा जादा अटी/शतb िवहीत कर}याचा अिधकार
संjथान Rयवjथापनाने राखनू ठे वलेला आहे. िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी संjथानवर
बंधनकारक राहणार नाही, अशा िनिवदा िवचारात घेतfया जाणार नाहीत.
...६...
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ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

दडं ाKमक कारवाईबाबत मािहती :३२. माल परु िवणेचा आदेश दरु वनीवन अथवा मागणी चलन िदलेपासनू जाjतीत जाjत १० िदवसांचे
आत मालाचा परु वठा न झाfयास, अगर योय zतीचा नसfयामुळे माल नाकारला गेfयास संjथानची
अडचण होऊ नये हणनू , सjं थानला बाजारभावाने आवlयक िततका िकंवा िदलेfया आदेशा इतका
माल दसु रीकडून खरे दी कर}याची मभु ा राहील. अशा खरे दी के लेfया मालासाठी जादा लागलेfया
रकमेची (फरकाची) भरपाई िनिवदाधारकाने संjथानला कन दयावयाची आहे. सदरची भरपाई सरु {ा
अनामत रकमेतनू अगर पवु bgया/नतं रgया आलेfया मालाgया िबलातनू वसल
ु कर}याचा अिधकार
संjथानला राहील. अनामत रकमेची मयाNदा ठरिवfयाzमाणे कायम ठे वावयाची आहे.
३३. िनिवदेतील मंजरु दराने व िनवडलेfया नमु याzमाणे माल परु वठा करणे बंधनकारक आहे. मंजरु
दरामये कोणnयाही कारणाjतव भाववाढ माग}याचा अिधकार परु वठाधारकास असणार नाही.
अथवा अशा zकारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परु वठाधारकाने माल परु वठा करावयाचे
नाकारfयास अथवा माल परु वठा न के fयास संjथानला बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी
कन माल खरे दी करावा लागfयास जादा येणा-या खचाNची नक
ु सान भरपाई परु वठाधारकाकडून
वसल
ु के ली जाईल. तसेच या िकराणा मालाबाबत असा zसंग उदभवेल nया मालासाठी सबंधीत
परु वठाधारकास ३ वषाNसाठी काया यादीत (Black List) टाक}यात येईल.
काय+कारी अिधकारी,
kी साईबाबा संjथान िवjतRयवjथा, िशडb

...७...
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िदनांक- --------------zित,
मा.काय+कारी अिधकारी,
kी साईबाबा संjथान िवjतRयवjथा (िशडb)
िशडb, ता.राहाता, िजfहा-अहमदनगर.
िवषय– सन २०१५-१६ (माहे एि1ल-२०१५ ते माच+-२०१६) क.रता 1सादालय, लाडू
िनिम+ती, कॅ 6टीन
व मंिदर िवभागांसाठी आव;यक िकराणा माल पुरिवBयाचे ई-िनिवदेबाबत...
महोदय,
खालील सही करणार मी/आही कळिवतो कW, वरील िवषयाबाबत आपण zिस« के लेली िनिवदा
वाचली. आपfया िनिवदेत िदलेfया सवN अटी व शतb मी/आही वाचfया असनू मला /आहाला माय
आहेत. आपले अटी/शतbचं े पालन करावयाचे मी/आही माय करीत आहे/आहोत.
मी/आही आपणांस िनिवदेमये नमदु के लेfया मालाचा, आपfया मागणीzमाणे उपरो&त
कालावधीकरता, संjथानचे आवlयकतेनसु ार, आवlयक nयावेळी kी साईबाबा संjथान िवjतRयवjथा
(िशडb) याचं े भाडं ार पोहोच कर}याची हमी देतो. सदर मालाचे परमाण अदं ाजे असfयामळ
ु े वेळ zसगं ी नमदु
के लेfया परमाणापे{ा २५% पयrत जाjत मालाची संjथानतफ मागणी झाfयास मी/आही तो मंजरु दराने
परु िव}याची हमी देत आहे/आहोत.
सोबत िनयमाzमाणे बयाणा र&कम भरलेली आहे.
या मालाgया िनिवदा मंजरु होतील, nया माय दराने मालाचा परु वठा कर}याची हमी हणनू , मंजरु
मालाgया एकुण र&कमेgया ५% (खातेल व दधु ाकरता २%) इतकW र&कम सरु {ा अनामत हणनू िनिवदा
मजं रु झाfयाचे कळिवले बरोबर .१००/- gया jटॅप पेपरवर करारनामा कन देऊ व nयाzमाणे मजं रू दराने
िनिवदा कालावधीत नमु याzमाणे माल वेळेवर िशडb येथील मयवतb भांडार िवभागात पोहोच करणे आमचेवर
बंधनकारक राहील.
आपला/आपले िवास,ू
फमNचे मालकाचे/भागीदाराचे नांव
(१)
(२)
सोबत- कागदपQे

सही/सहया व िश&का
-

...८...
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अ) Technical Bid मधील कागदपNे

१. दक
ु ान नदणी दाखला/माक ट याडN लायसेस/
jथािनक jवराय संjथेचा दाखला/उnपादक संjथेचा दाखला
(उदा.ामपंचायत, नगर पंचायत, नगर पािलका)
२. सेfस टॅ&स/सल सेfस टॅ&स नदणी दाखला, Rहॅट िटन नंबर

३. अन आिण औषध zशासन नदणी परवाना
(FSSA परवाना आवlयकतेनसु ार)
४. आयएसआय परवाना (पॅकेड िकeग वॉटरसाठी)/
अॅगमाकN परवाना (खातेलासाठी)
५. सन २०१३-१४ चा वािषNक उलाढालीबाबत चाटNडN
अक¬टटचा ऑडीट अहवाल
६. पॅन काडN

७. बयाणा र&कम व िनिवदा िकमतं ीचे डी.डी.
ब) मालाचे नमुने वंतN Cलॅि टक/काचेHया बरणीमEये वाFरीसह िसलबंद

िनिवदाधारकाची सही व िश_का
...९...
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%नवदा वAxसाठG +सB करावयाची जाहरात :

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, (शड)
म.ु पो.शड, ता.राहाता, िजGहा-अहमदनगर, पन ४२३ १०९.
फोन नं.(०२४२३) २५८७७१/२५८७७२
E-mail- (1) saibaba@sai.org.in, (2) purchase@sai.org.in
---------------------------------------------------------------------------------------

जाहर %नवदा
सं थानचे ---------------- वभागाकर(ता ------------- या कालावधीसाठU आवयक
सा[ह)य खरे द( करणेसाठU सलबंद Bन वदा वX3 करणेत येत आहे .
को-या %नवदे ची @कं मत o. -------- /बयाणा रnकम o. ------ /- (अ:र(

पये --------------------------माa) Bन वदा

मळणेचे ठकाण – खरे द( वभाग, शड
%नवदा वAx मद
ु त – [दनांक --/--/---- ते [दनांक --/--/---- (र ववार खेर(ज
काया6लयीन वेळेत)
Bन वदा ि वकारणेची अंBतम [दनांक – [दनांक --/--/---- काया6लयीन वेळेत
(कोणतीह( Bन वदा ि वकारणेचा/नाकारणेचा हक सं थान यव थापनाने राखून ठे वलेला आहे .)

काय)कार अ"धकार
ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड
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ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

ई-%नवदा +सB करावयाची जाहरात :

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, (शड)
म.ु पो.शड, ता.राहाता, िजGहा-अहमदनगर, पन ४२३ १०९
फोन नं.(०२४२३) २५८५००/२५८७७१/२५८७७२ फॅस नं.२५८८७०
(Website – www.shrisaibabasansthan.org, www.sai.org.in )

ई-%नवदा सच
ु ना
ी साईबाबा सं थानचे ---------- वभागांसाठU ---------- या कालावधीकर(ता आवयक
------------------ खरे द( करणेसाठU ऑनलाईन Bन वदा माग वणेत येत आहे त.
%नवदा @कं मत –

. -------------- /- (अ:र(

. ------------------- माa)

बयाणा रnकम –

. -------------- /- (अ:र(

. ------------------- माa)

१. ई-Bन वदा www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपलध आहे .
२. Bन वदा ऑनलाईन डाऊनलोडींगसाठU [दनांक --/--/---- रोजी वेळ ------------पासन
ू उपलध आहे .
३. Bन वदा ऑनलाईन दाखल कर#याची अंBतम मद
ु त [दनांक --/--/---- रोजी वेळ --------- वाजेपयत उपलध राह(ल.
४. Bन वदे बाबत$या अट( व शत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर
उपलध आहेत.
५. तांdaक लफाफा -१ मSये सादर करावया$या कागदपaांचा तपशल Bन वदे त
[दलेला आहे . ती सव6 कागदपaे

कॅन क न ऑनलाईन Bन वदे सोबत जोडावीत.

६. सव6 कागदपaे सा:ांWकत क न Bन वदा दाखल करावी.
७. [दनांक --/--/---- रोजी --:-- वा. अखेर Wकं वा )यापव
ु  (र ववार खेर(ज) Bन वदे मSये
दर भरलेGया Wकराणा मालाचे नमण
ु े व

कॅन क न जोडलेले तांdaक (Technical

bid) कागदपaां$या मळ
ु 7ती शड काया6लयात सादर करावेत.
कोणतीह( अथवा सव6 Bन वदा ि वकारणे अथवा नाकारणेचा हक सं थानने राखून ठे वलेला आहे .

काय)कार अ"धकार
ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड
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८) – संथेचा एक भाग {हणून @कंवा सtला दे ?या4या +योजनासाठG घटत
केलेtया दोन

@कंवा अ"धक यnतीं4या मळून

बनलेtया मंडळाचे, प|रषदांच,े

समEयांचे आ8ण अqय %नकायांचे ववरण, आ8ण Eया मंडळा4या, प|रषदां4या,
समEयां4या आ8ण अqय %नकायां4या बैठकx लोकांसाठG खt
ु या आहे त @कंवा कसे @कंवा
अशा बैठकxंची काय)वEृ ते जनतेला पहावयास मळ?याजोगी आहे @कंवा कसे याबाबतचे
ववरण –
अBतमह)वाचे Bनण6य वगळता इतर कायwव)ृ ते व;र&ठांचे परवानगीने जनतेला
पहावयास मळ#याजोगी आहे त.
९) – अ"धका-यांची व कम)चा-यांची %नदk शका –
अ.A.

अ"धकार पद

अ"धकार वा कम)चार नांव

वग)

नोकरवर oजू

संपका)साठG दरु वनी

झाtयाचा

Aमांक

दनांक

18/05/1989 02423-258771
02423-258772

01

अधी:क

ी.अ वनाश वनायक कुलकण

वग6 ३

02

उपअधी:क

पद ;रत

वग6३

03

व;र&ठ लपीक

पद ;रत

वग6 3

-

-

04

व;र&ठ लपीक

पद ;रत

वग6 3

-

-

05

लपीक टं कलेखक

ी सय
6 ांत केशव भोसले
ु क

वग6 3

05/03/1994

-

06

लपीक टं कलेखक

ी संतोष अर वंद ढz बरे

वग6 3

03/12/2006

-

07

लपीक टं कलेखक

ी धप
ृ त आ#णासाहे ब तांबे

वग6 3

05/12/2006

-

08

लपीक टं कलेखक

पद ;रत

वग6 ३

.--

09

मदतनीस

ी संभाजी मोहनीराज भागवत

वग6 4

.-06/03/1989

10

मदतनीस

ी बाळू शंकर सोनवणे

वग6 4

06/03/1989

-

11

मदतनीस

ी बबन परसराम सोमवंशी

वग6 4

-

12

मदतनीस

;रत पदे 3

वग6 4

05/03/2006
-

-

-
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१०)– अ"धका-याला व कम)चा-याला मळणारे मासक वेतन. (माहे –जानेवार २०१६ )
अ.नं.

नांव

पद

म ुळ

ेड पे

पगार

01

ी. अ वनाश वनायक कुलकण

खरे द(

१२४१०

महागाई

घर

भाडे

भEता

भEता

+वास

वशेष

एकुण

भEता
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११) – योजनांचा तपशल, +तावत खच), +Eयेक अभकरणाला नेमून दलेला
अथ)संकtप, आ8ण संवत|रत केलेtया रnकमांचा अहवाल –
खरे द वभाग वाष)क अंदाजपsक २०१५-२०१६
अ.नं.
01

तपशल

मंजुर रnकम

टे शनर( खच6

१८,००,०००

02

छपाई खच6

६,००,०००

03

7वास खच6

४,००,०००

04

कंaाट( कामगार खच6

५,०००

इतर वभागांकडून खरे दकामी +तावत अंदाजपsक २०१५-२०१६
अ.नं.
01

वभागाचे नांव
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आरोsय वभाग

--

05

बगीचा वभाग
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खरे द वभाग

सन २०१५-२०१६

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

करता +सादालय, मंदर व कॅqटन वभागांसाठG आवयक

@कराणामाल व भाजीपाला खरे दकामी +तावत अंदाजपsकxय तरतूद :
अ.नं.

तपशल

मंजुर रnकम

01

मfढयावर(ल भाजीपाला खरे द(

२,५०,००,०००

02

Wकराणामाल खरे द(

४६,७२,००,०००

03

गावरान तप
ू खरे द(

२८,२८,००,०००

7सादालय वभागासाठU आवयक भाजीपाला हा कृ ष उ)प_न बाजार समती,
राहाता येथे ललावामSये खरे द( कर#यात येत असGयाने भाजीपाला 7ती बॅग/ नग/
कॅरे ट/ गंज/ पाट(/ जुडी अशा दराने खरे द( केला जातो. )यानंतर भाजीपाGयाचे वजन
क न सरासर( 7Bत Wकलोचा दर काढला जातो. तसेच उ)सव Wकंवा साईभतांचे गद|चे
काळात गरज भासGयास कोपरगाव कृ ष उ)प_न बाजार समती येथन
ू भाजीपाला
ललावाlवारे खरे द( कर#याची तरतूद आहे .
सन २०१५-२०१६

कर(ता 7सादालय, मं[दर व कॅ_ट(न

वभागांसाठU आवयक

Wकराणामाल व भाजीपाला खरे द(बाबतचे स व तर प;रश&ठ पुढ(ल7माणे दश6 वलेले
आहे .

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

सन २०१५-२०१६ कर(ता (माहे ए 7ल २०१५ ते माच6 २०१६ अखेर) Wकराणामाल
पुर वणेकामी पुरवठाधारकांना [दलेले पुरवठा आदे श पुढ(ल7माणे दश6 वलेले आहे .
7Bत,
मे.जयहंद @कराणा टोअस)
एम.जी.रोड,
नाशक रोड, नाशक
Sr.
No.

Description

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Quantity

Unit

Total

700

Quintal

4,688.00

32,81,600.00

19,200

Quintal

2,721.00

522,43,200.00

1

Harbara - Gavaran
(Whole) Stoneless

2

Sakhar - SpecialM-30 (Sugar)

3

Tur dal (Pigeon Pea)
(Split Red gram)
Polished, Dry,
Stoneless,

2,600

Quintal

9,238.00

240,18,800.00

4

Moong - Gavaran,
(Green gram whole)
Polished, Stoneless

1,100

Quintal

8,596.00

94,55,600.00

5

Masur - (Lentil whole)
Akkha, Stoneless

700

Quintal

6,529.00

45,70,300.00

6

Kabuli Chana, Best
Quality

200

Quintal

5,575.00

11,15,000.00

7

Chavali, Best Quality

100

Quintal

5,346.00

5,34,600.00

8

Math - Gavaran,
Polished (Moth beans)

1,500

Quintal

7,711.00

115,66,500.00

9

Shegdana (Ground
Nut) Dry, Bold,
Stoneless

540

Quintal

8,611.00

46,49,940.00

10

Khobarevati (Dry
Coconut wati)
Rajapuri, Kalipath, Dry

175

Quintal

14,900.00

26,07,500.00

11

Kaju Pakali
(Cashew Nut)
2 Pakali, Dry

150

Quintal

54,400.00

81,60,000.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

12

Hirvi Vilayachi - Bold
(Green Cardamom)

13

67

Quintal

84,000.00

56,28,000.00

Halad (Tumeric)
(Akhand, Dry)

129

Quintal

9,600.00

12,38,400.00

14

Mirchi (Chillies)
(Guntur, Akhand Lal,
Dethasah) (Whole Dry
Red)

215

Quintal

8,325.00

17,89,875.00

15

Dalchini (Cinnamom)

2.70

Quintal

19,500.00

52,650.00

16

Hing Powder
(Asa foetida Powder)
Nagchhap, Agmark

30

Quintal

27,900.00

8,37,000.00

17

Dalya (Roasted bengal
gram)

10

Quintal

7,800.00

78,000.00

18

Chinch - (Tamarind)
Clean & Fodleli

9

Quintal

5,100.00

45,900.00

19

Amsul (Mango
Steen/Mango Powder)
Olsar,
5 Kg.Packing

30

Quintal

9,600.00

2,88,000.00

20

Vanaspati Tup (15
Kg.Teen) Agmark,
Gemini

550

Quintal

6,868.00

37,77,400.00

21

Khadya Tel (Edible Oil)
(Refined,
Agmark/FSSAI,
15Kg.Teen) Soyabean,
Star-555

4,000

Quintal

6,815.00

272,60,000.00

Total Amount Rs.

16,31,98,265.00

(Sr.No.1 to 20) 5% Security Deposit Rs.

67,96,913.25

(Sr.No.21) 2% Security Deposit Rs.

5,45,200.00

Total Security Deposit Rs.

73,42,113.25

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.गु ता एंटर+ायजेस,
१/१, ताथवडे चौक,
"चंचवड,
ता.मोशी, िज.पण
ु े

Sr.
No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Total

1

Vatana (Peas)
Green Imported,
Stoneless

500

Quintal

3,600.00

18,00,000.00

2

Maida (Refined
Wheat flour)

700

Quintal

1,881.00

13,16,700.00

Total Amount Rs.

31,16,700.00

5% Security Deposit Rs.

1,55,835.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.आर.मथ
ु ा राईस हाऊस,
जुना मfढा,
औरं गाबाद - ४३० ००१

Sr.
No.

1

Description
Harbaradal
(Split gram)
Polished,
Dry,
Stoneless

Quantity

Unit

9,600

Quintal

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

5,517.00

Total Amount Rs.
5% Security Deposit Rs.

Total

5,29,63,200.00

5,29,63,200.00
26,48,160.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.गणेश ाय ुटस,
शॉप नं.५, अे.बी.सी. वेर dबGडींग,
संभाजी चौक, 7ा,धकरण,

Sr.

पण
ु े- ४४

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Description

Quantity

Unit

1

Dhane - Akhand
(Coriander
Seeds) Stoneless

180

Quintal

12,000.00

21,60,000.00

2

Jire - Diamond
Cut (Cumin Seed)
Stoneless

77

Quintal

18,800.00

14,47,600.00

3

Sunth - Dry
(Dry Ginger)

4

Quintal

27,900.00

1,11,600.00

4

Shahajire
(Caraway Seeds)

2.50

Quintal

54,900.00

1,37,250.00

5

Masala Vilayachii
(Black
Cardomom)

2.50

Quintal

1,89,900.00

4,74,750.00

6

Lavang (Clove)

1.50

Quintal

74,900.00

1,12,350.00

7

Khaskhas
(Poppy Seed)

1.50

Quintal

41,900.00

62,850.00

8

Kalemire (Black
Pepper/ Pepper
Corns)

1.20

Quintal

63,900.00

76,680.00

9

Tejpan
(Bay leaf/cassia)

2.50

Quintal

8,500.00

21,250.00

10

Chakriful (Star
Anaise)

2.50

Quintal

23,000.00

57,500.00

11

Jaiphal (Nutmeg)

0.25

Quintal

94,900.00

23,725.00

12

Safed Til
(White Sesame)

0.50

Quintal

11,900.00

5,950.00

13

Badishop
(Aniseed)
(Small Green)

6

Quintal

14,900.00

89,400.00

Total Amount Rs.

47,80,905.00

5% Security Deposit Rs.

2,39,045.25

No.

Total

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.शांती पायसेस +ा.ल.,
Zलॅ ट नं.२, बी वंग, बालाजी हाई¨स,
मोहाड रोड,
जळगांव,

Sr.No.

Description

Quantity

1

Jaipatri (Mace)

2.50

Unit
Quintal

Rate Per
Quintal/No/
Thousand
1,30,000.00

Total
3,25,000.00

Total Amount Rs.

3,25,000.00

5% Security Deposit Rs.

16,250.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.रामनाथ जगqनाथ अॅ?ड कंपनी,
कलंaी हाऊस, शवाजी रोड,
नाशक रोड, नाशक – ४२२१०१

Sr.
No.

Description

1

Rice - (Kollam)
Old, Stoneless

2

Udid, Papad
(Lijjat Brand)

3

Mith Free Flow - Iodised
(Salt Free Flow)

4

Jilebi Colour
(Synthetic Food
Colour/Lemon Yellow
Powder) ISI Mark

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Quantity

Unit

Total

7,250

Quintal

2,975.00

2,15,68,750.00

100

Quintal

22,000.00

22,00,000.00

1,100

Quintal

550.00

6,05,000.00

3.50

Quintal

14,999.00

52,496.50

Total Amount Rs.

2,44,26,246.50

5% Security Deposit Rs.

12,21,312.33

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.महावीर +ोहजन टोअस),
४ सट(, इंगळे नगर, जेल रोड,
नाशक रोड, नाशक – ४२२१०१

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

1

Methi (fenugreek)

2

Quintal

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Total

7,000.00

14,000.00

Total Amount Rs.

14,000.00

5% Security Deposit Rs.

700.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.संतोष े डींग कंपनी,
दाणा बाजार,
जळगांव

Sr.
No.

Description

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Quantity

Unit

Total

225

Quintal

9,401.00

21,15,225.00

1

Moong dal (Split green gram)
Polished, Dry,
Stoneless

2

Mathdal (Split math
beans) Stoneless

75

Quintal

9,301.00

6,97,575.00

3

Udiddal, (White)
Best Quality

50

Quintal

9,501.00

4,75,050.00

4

Rajma, Best Quality

25

Quintal

5,001.00

1,25,025.00

5

Rawa - (Semolina)
Madhyam

550

Quintal

2,151.00

11,83,050.00

6

Gul -(Jaggery)
Kolhapuri Tambada

350

Quintal

2,751.00

9,62,850.00

7

Sabudana (Sago)
Double Hatti, Camel

330

Quintal

5,701.00

18,81,330.00

8

Kismis
(Raisins/Currant)
Green Yellow

100

Quintal

19,400.00

19,40,000.00

9

Mohari (Mustard)

66

Quintal

4,900.00

3,23,400.00

Total Amount Rs.

97,03,505.00

5% Security Deposit Rs.

4,85,175.25

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.सय
ु ोग नेचर केअर,

J-508-C, सरना डूग
ं र इंडि Hयल ए;रया,
झोरवाडा एसरे शन,
जयपरु – ३०२०१२

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

1

Paper Cup (Poly Ethinil
Coated, 100ml.)
180 GSM (+-5)

251,00,000

Nos.

0.3799

Total

95,35,490.00

Total Amount Rs.

95,35,490.00

5% Security Deposit Rs.

4,76,774.50

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.गोदावर खोरे नामदे वरावजी परजणे पा. ता.
सह.दध
ु उEपादक संघ मया).
म.ु सहजानंदनगर, पो.शंगणापरू ,
ता.कोपरगाव िज. अहमदनगर,

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Total

1

Toned Cow Milk
(Pasteurised &
Homogenised) 3.5 Fat,
8.5 SNF,
500ml.Packing) Two
Time Supply in a Day

9,01,500

Litre

29.85

2,69,09,775.00

Total Amount Rs.

2,69,09,775.00

2% Security Deposit Rs.

538195.50

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे. ी वामी समथ) डयट
ु स)
म.ु पो.Bतसगांव 7वरा,
ता.राहाता िज. अहमदनगर,

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Total

1

Toned Cow Milk
(Pasteurised &
Homogenised) 3.5 Fat,
8.5 SNF,
500ml.Packing) Two
Time Supply in a Day

9,01,500

Litre

29.85

2,69,09,775.00

Total Amount Rs.

2,69,09,775.00

2% Security Deposit Rs.

538195.50

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.संतोष े डींग कंपनी,
दाणा बाजार,
जळगांव
माहे जुन -२०१६ क|रता...
Sr.No.

Description

Quantity

1

Gehu Atta
Samrat Brand

1000

Unit

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Quintal

2,051.00

Total Amount Rs.

Total

20,51,000.00

20,51,000.00

माहे जुल-ै २०१६ ते सट बर-२०१६ क|रता...
2

Gehu Atta
Samrat Brand

4100

Quintal

2,051.00

84,09,100.00

Total Amount Rs.

84,09,100.00

5% Security Deposit Rs.

4,20,455.00

माहे ऑnटोबर -२०१६ क|रता...

1

Gehu Atta
Samrat Brand

1000

Quintal

2,051.00

20,51,000.00

Total Amount Rs.

20,51,000.00

5% Security Deposit Rs.

1,02,550.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.कोtहापरु िजtहा सहकार दध
ु उEपादक संघ मया)दत,
गोकुळ शरगांव,
ता.करवीर,
िज.कोtहापरु – ४१६ २३४
माहे जुलै २०१५ ते सट बर २०१५ अखेर

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

1

Gavran Ghee,
Cow, Gokul,
Agmark/FSSAI,
15 KG New Tin
Packing

2500

Quintal

31,900.00

Total

7,97,50,000.00

Total Amount Rs.

7,97,50,000.00

2% Security Deposit

15,95,000.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.कोtहापरु िजtहा सहकार दध
ु उEपादक संघ मया)दत,
गोकुळ शरगांव,
ता.करवीर,
िज.कोtहापरु – ४१६ २३४
माहे ऑnटोबर २०१५ ते डसबर २०१५ अखेर

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

1

Gavran Ghee,
Cow, Gokul,
Agmark/FSSAI,
15 KG New Tin
Packing

2500

Quintal

31,900.00

Total

7,97,50,000.00

Total Amount Rs.

7,97,50,000.00

2% Security Deposit

15,95,000.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.कोtहापरु िजtहा सहकार दध
ु उEपादक संघ मया)दत,
गोकुळ शरगांव,
ता.करवीर,
िज.कोtहापरु – ४१६ २३४
माहे जानेवार २०१६ ते माच) २०१६ अखेर

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

1

Gavran Ghee,
Cow, Gokul,
Agmark/FSSAI,
15 KG New Tin
Packing

2500

Quintal

31,900.00

Total

7,97,50,000.00

Total Amount Rs.

7,97,50,000.00

2% Security Deposit

15,95,000.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

नोह बर २०१५ ते माच) २०१६ अखेर
7Bत,
मे.पु कर े डस),
म.ु पो.शड – ४२३ १०९

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

1

Packaged
Drinking Water,
1Litre Bottle,
I.S.I., SAIZEAL

6,67,000

Nos.

6.20

41,35,400.00

2

Packaged
Drinking Water,
500ml Bottle,
I.S.I., SAIZEAL

1,66,666

Nos.

4.70

7,83,330.20

Total

Total Amount Rs.

49,18,730.20

5% Security Deposit

2,45,936.51

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

नोह बर २०१५ ते माच) २०१६ अखेर
7Bत,
मे.साई अॅो इंडि,
५८, टाकळी,
ता.कोपरगांव, िज.अहमदनगर

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

Total

1

Packaged Drinking
Water, 1Litre Bottle,
I.S.I., SAIGANGA

6,67,000

Nos.

6.20

41,35,400.00

2

Packaged Drinking
Water, 500ml Bottle,
I.S.I., SAIGANGA

1,66,666

Nos.

4.70

7,83,330.20

Total Amount Rs.

49,18,730.20

5% Security Deposit

2,45,936.51

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

नोह बर २०१५ ते माच) २०१६ अखेर
7Bत,
मे. ी वामी समथ) डियट
ु स),
%तसगांव (+वरा)

Sr.No.

Description

Quantity

Unit

Rate Per
Quintal

1

Packaged
Drinking Water,
1Litre Bottle,
I.S.I., RAJHANS

6,67,000

Nos.

6.20

41,35,400.00

2

Packaged
Drinking Water,
500ml Bottle,
I.S.I., RAJHANS

1,66,666

Nos.

4.70

7,83,330.20

Total

Total Amount Rs.

49,18,730.20

5% Security Deposit

2,45,936.51

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे.अवाल एजqसीज,
नगर मनमाड रोड,
साकुर, ता. राहाता. िज. अहमदनगर

सन २०१५-१६ (माच)-१६) क|रता
Sr.
No.

Description

1

Biscuit - Glucose

2

Biscuit - Glucose

3

Biscuit -Namkeen

4

Biscuit -Snacks

5

Biscuit - Marie,

Small Packet Parle

Big Packet Parle

Small Packet Monaco

Small Packet Kracjack

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

Total

Quantity

Unit

3,42,860

Nos.

3.78

12,96,010.80

1,00,000

Nos.

7.56

7,56,000.00

1,42,860

Nos.

3.70

5,28,582.00

1,14,290

Nos.

3.70

4,22,873.00

57,150

Nos.

3.70

2,11,455.00

Small Packet Parle

Total Amount Rs.
5% Security Deposit Rs.

32,14,920.80
1,60,746.04

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

7Bत,
मे. टार पॅकेजींग,
गाळा नं.१८ शतल सZना इंडि Hयल इ टे ट,
बोईदापाडा, वसई-पव
ू 6
वसई िज. ठाणे
सन २०१५-१६ (माच)-१६) क|रता...

Sr.
No.

1

Description
Food Packet Bag
Size 4.5"x 6.5"
Glasin Paper,
(50 GSM
Paper+20GSM
Coating) 3 Side Sea

Quantity

Unit

45

Quintal

315

Quintal

120

Quintal

1

Quintal

Rate Per
Quintal/No/
Thousand

17,500.00

Total

7,87,500.00

Prasd Bag
Size 6"x 7"

2

3 Colour Printing,
Poster Laminated
Paper,
(55 GSM
Paper+15GSM
Coating),Size-300mm,
3 Side Sea

13,100.00

41,26,500.00

Food Packet Bag
Size 8"x 10", 1

3

4

Colour Printing, Glasin
Paper, (45 GSM
Paper+25GSM
Coating), 3 Side Seal

Plain Plastic Bag
Size 8"x 10"
Bottam Seal 200
guage

18,100.00

17,000.00

21,72,000.00

17,000.00

Total Amount Rs. 71,03,000.00
5% Security Deposit Rs.
3,55,150.00

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

१२) – अथ)सहाµµÖ काय)Aमा4या अंमलबजावणीची |रत तसेच वाटप केलेtया
रnकमा आ8ण काय)Aमां4या लाभा"धका-यांचा तपशल Bनरं क.
१३) – या यnतींना सवलती, परवाने @कंवा +ा"धकारपsे दलेल आहे त अशा
यnतींचा तपशल :Bनरं क.
१४) – वभागाकडे इलेnॉ%नnस वoपात उपलध असलेल माहती :Bनरं क.
१५) –माहती मळव?यासाठG नाग|रकांना उपलध असणा-या सुवधांचा तपशल:नागर(कांनी अजा6lवारे माग वलेल( मा[हती )यांना सम: येऊन पाहता येते
अथवा

)यांनी

पैसे

भर#याची

तयार(

दश6 वGयास

)यांना

आवयक मा[हती$या

कागदपaां$या झेरॉस 7ती परु व#यात येतात.
१६) – जन माहती अ"धका-यांची नावे, पदनामे आ8ण इतर तपशल :जन माहती अ"धकार –
अ.नं.
01

जन मा[हती अ,धका-याचे नांव
ी.

अशोक

रभाजी

अ,धकार पद

औट(, 7.7शासWकय अ,धकार(

संपुण6 प)ता /
दरू Sवनी Xमांक
02423 - 258500

गfदकर
सहायक जन माहती अ"धकार –
अ.नं.

सहायक जन मा[हती

अ,धकार पद

अ,धका-याचे नांव
01

ी.अ वनाश वनायक कुलकण

7.अधी:क, खरे द(

संपुण6 प)ता / दरू Sवनी
Xमांक
02423 - 258500

+थम अपलय अ"धकार –
अ.नं.

7थम अ पल(य अ,धका-याचे

अ,धकार पद

नांव
01

ं े
ी. आZपासाहे ब शद

उप काय6कार( अ,धकार(

संपण
ु 6 प)ता /
दरू Sवनी Xमांक
02423- 258500

खरे द वभाग

ी साईबाबा संथान ववतयवथा, शड

१७) – वहत कर?यात येईल अशी इतर माहती -

%नरं क.

1) ............................
2) ............................

अधी:क,
खरे द(
+शास@कय अ"धकार
ी साईबाबा सं थान वव तयव था, शड

