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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे  

कला, विज्ञान ि िाविज्य महाविद्यालय, शहादा,  वज.नंदुरबार  

{dÚmnrR>ñVar¶ Am§Va ‘hm{dÚmb¶rZ ¶wdH$ ‘hmoËgd 
Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 16 Vo 20 OmZodmar 2020  

 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm 
भाग ०१ ते ०४  

पेजेस - 1 Vo 8                
 

 
 
वनविदाधारकाचे नाि              :  
 
 
पुिण पत्ता                                  :  
 
 
 
दूरध्िनी क्रमांक                      : 

 
 
 

    वनविदा  वविकरण्याची अंवतम वदनांक  २४/१२/२०१९ 
िेळ दु .१२.०० िाजेपयंत                               

 
 
 

qH$‘V: é.250/- 
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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे 
कला, विज्ञान ि िाविज्य महाविद्यालय, शहादा,  वज.नंदुरबार  

विद्यापीठवतरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सि 

Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 16 Vo 20 OmZodmar 2020 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm  
भाग -१  

 
वनविदा धारकाची मावहती  

१) संवथेचे नाि ि पुिण पत्ता   : 

२) दूरध्िनी ि फॉक्स क्रमांक   : 

३) मालकाचे / भागीदाराचे नाि    : 

४) व्यव्सायातील अनुभि   : 

५) शॉप अॅक्ट रवजवटेशन  क्रमांक   : 

(सांक्ांवकत प्रत जोडािी  ) 

६) व्हॅट /सवव्हणस  टॅक्स  रवजवटेशन  क्रमांक: 

७) पॅन क्रमांक       : 

 (सांक्ांवकत प्रत जोडािी  ) 

८) परिाना      : 

९) आपल्याकडे उपलब्ध असलेली यंत्र सामग्री (मवशनरी ): 

मनुष्यबळ ि इतर साधनांचा तपशील  

१०) वनविदा वकंमत ि बयाना रकमेचे धनाकर्ण क्रमांक ि तारीख: 

           (जादाची मावहती देण्यासठी सह्पत्र जोडािे )  

 
वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 
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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे 
कला, विज्ञान ि िाविज्य महाविद्यालय, शहादा, वज.नंदुरबार  

विद्यापीठवतरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सि 

Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 16 Vo 20 OmZodmar 2020 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm  
भाग -२   

वनविदा  अटी  / शती  
 
पजू्य साने गुरुजी विद्या  प्रसारक मंडळाचे विज्ञान ि िाविज्य महाविद्यालय , शहादा वज.नंदुरबार  येथे १६ ते २० जानेिारी 
२०२० दरम्यान विद्यापीठवतरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सिाचे आयोजन करण्यात येत आहे.  सदर कायणकमासाठी 
जिळपास २५०० व्यक्ती (विद्याथी /विद्यावथणनी, संघ व्यिवथापक,  संगीत, साथीदार,  विदयापीठ विभाग ि विदयापीठ विद्याथी 
पररर्द पदावधकारी ि सदवय आवि महाविद्यालय विविध सवमती सदवय ई.  सह) उपववथत  राहिार आहेत.  तसेच या 

महोत्सिासाठी उपववथत राहिाऱ्या मान्येिर,  महोत्सिात भाग घेिाऱ्या वपधाणन्कांसाठी ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r 
{Z{dXm पुरिाियाचे  आहे,  म्हिनू युिक महोत्सि सवमतीने घेतलेल्या वनिणयानुसार प्रवतथयश ि नोंदिीकृत पुरिठादार  
यांचेशी महोत्साव्पुिी दर करार करिेबाबत वनवित केलेल्या साईज ि प्रकार तसेच वनविदेत नमदू खालील वनदेवशत अटी ि 
शतीनुसार वनविदा मागविण्यात येत आहे. वनविदा सीलबंद पावकटातनू वद.२४/१२/२०१९  रोजी दु.१२.०० िाजेपयंत 
महाविद्यालयाचा कायाणलयीन िेळेत सुटीचे वदिस सोडून जमा करािेत. 
१) वनविदा वकंमत रू.२५०/ (अक्री रू.दोनशे पन्नास मात्र ) (नापरातािा ) कररता,  मा.प्राचायण कला .विज्ञान ि िाविज्य 

महाविद्यालय यांच्या नािाचा राष्रीयकृत बँकेच्या  धनाकर्ाणद्वारे वनविदा जमा करतेिेळी जमा करािा लागेल ि बयािा 
रक्कम रु.५०००/- (अक्री पाच हजार मात्र ) कररता , मा.प्राचायण यांच्या नािाचा राष्रीयकृत बँकेच्या  धनाकर्ाणद्वारे 
वनविदा सोबत जोडिे आिश्यक आहे .ह्या संदभाणतील कोरी वनविदा ( Blank Tender Form) आपि डाऊनलोड  करून 
घ्याियाची आहे. 

२) संपिूण वनविदा दोन भागात तांवत्रक वनविदा ( Technical Bid) ि  दरांची वनविदा (Price Bid) मध्ये विभागलेली असनू 
तांवत्रक वनविदे अंतगणत  भाग -१ ते ३ समाविष्ट आहेत. भाग-४ मध्ये ( Price Bid) भाग-१ ते ३ एका वितंत्र पाकीटात ि 
भाग-४ िेगळ्या पाकीटात टाकून दोन्ही पावकटे एका वसलबंद पाकीटात जमा करािेत. वसलबंद वनविदा पाकीटािर 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm असे वपष्ट  नमदू करािे. 
३)     कोित्याही कारिावति विवहत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या वनविदांचा विचार केला   जािार नाही. 

४)    ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r  मान्य झालेले दर हे युिक महोवति आयोजन कालािधीसाठी बंधनकारक राहतील .  
५)   वनयमानुसार विविध करांची रक्कम वबलातनू परवपर िसलू करण्याचा अवधकार महाविध्यालयास  राहील.  

६)   ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r दर करार झाल्यानंतर पुरिठा करण्यास पुरिठाधारकाने नकार वदल्यास तसेच 
महाविध्याल्याने  करार संपुष्टात आिण्याचा  अवधकार राखनू ठेिलेला आहे , अशा ववथतीत सदर वनविदाधाराकाची 
सुरक्ा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.  अशा व्यिहारात कायणक्रम आयोजकांना नुकसान झाल्यास सदर तुट 
पुरिठाधारकाकडून िसलू केली जाईल . 

७ )    सशतण (Conditional)  वनविदा विीकारली जािार नाही . 
८ )  कोितेही कारि न देता वनविदा विीकारण्याच्या,  फेटाळण्याचा, अटीत संपिूण वकंिा अशत: बदल करण्याचे वकंिा करार 

संपुष्टात आिण्याचा संपिूण अवधकार महाविध्यालयाने राखनू ठेिलेला आहे. 
९) संभाव्य िाद वििाद शहादा न्यायालय कके् अंतगणत विचाराधीन राहतील . 
१०) वनविदेत दर नमदू करतांना सिण करांसवहत (GST) नमदू करािा . 
११) पुरिठादारास कोिताही अग्रीम (Advance) वदला जािार नाही  ि काम समाधानकारकरीत्या पुिण झाल्यािर देयक 

सादर केल्याच्या वदनांकापासनू ३० वदिसांच्या आत देयकाची रक्कम अदा करण्यात येईल . 
१२) कायणक्रम आयोजक प्रमुखांनी अहिाल वदल्यानंतर बील अदायागी होईल . 

१३) पुरिठाधारकास महाविद्यालयाद्वारे ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm बाबतचे दर वनवित केल्यानंतर दोन 
वदिसांच्या आत रू.५,००० /- अनामत रक्कम (सुरक्ा ठेि) भरािी लागेल . सदर रक्कम करार संपुष्टात आल्यानंतर 
केली जाईल . तथावप , दर कराराच्या कालािधीत पुरिठाधारकाने दर करारातील अटी ि शतीचा भंग केल्यास सदरची 
सुरक्ा ठेि जप्त करण्यात येईल . तसेच दर करार रद्द करण्यात येईल .  

१४) दरपत्रकातील दर हे सिण खचण / कर समािेशक असािेत म्हिजे महाविद्यालयाच्या कायणक्रम वथळापयंत मागिीनुसार 
उपलब्ध असिारे ि कोिताही छुपा खचण विरहीत असािेत . 
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१५) महाविद्यालयाचा कायणक्रमवथळी िापराियाच्या संपिूण सावहत्याची सरूक् सुरवक्ततेची / रक्िाची सावहत्य आिल्या पासनू 
ते परत  नेईपयंतची संपिूण जिाबदारी ही संबवधत वनविदाधारकाचीच राहील. 

१६) पुरिठाधारकास आिश्यक ते सावहत्य / िवत ू ने-आि करण्यासाठी कोित्याही प्रकारचे भाडे /िाहतुकीचा खचण /मंजुराचां 
खचण िेगळा देण्यास येिार नाही. 

१७)  बील सादर करताना बीलािर Services Tax No./CST/BST No. (पक्की बीले ) असिे आिश्यक आहे. 
१८)  प्रत्येक पानािर पुरिठादार यांनी नाि,सही ,वशक्का ,करिे आिश्यक आहे. 
१९) वनविदा अह्वतांतरिीय  आहे. कररता आऊट सोवसग / सब कॉरॅक्टीग करता येिार नाही.       
२०) सवव्हणस टॅक्स : महाविध्यालयास  इन्कम टॅक्स अन्िये सवव्हणस टॅक्स सटू ( Exemption) असल्याने दर भरतांना सवव्हणस 

टॅक्स लाि ूनये . 
२१) वनविदेतील  सिण अटी ि शती मी / आम्ही काळजीपिूणक िाचल्या असुन त्यांचे काटेकोरपिे पालन करण्याचा अधीन राहून 

सदरची वनविदा सादर करीत आहे . 

22) nwadR>mXmamg Amdí¶H$ Vo gm{hË¶ / dñVw Zo-AmU H$aÊ¶mgmR>r H$moUË¶mhr àH$maMo ^mS>o/ dmhVwH$sMm IM© / 
‘§Owam§Mm IM© bmoS>tJ- AZbmoS>tJ IM© XoÊ¶mV ¶oUma Zmhr.  

23) nwadR>mXmamg àË¶j dmnamd¶mMo gd© gm{hË¶ / dñVw H$m¶©H«$‘mÀ¶m EH$ {Xdg AmYr {X. 15 OmZodmar 2020 
àË¶j H$m¶©H«$‘ñWir nwadR>m H$aUo ~§YZ H$maH$ amhrb. 

24) {ZdoXo ‘Yrb gd© bmJUmao gmhrË¶mMr JwUdÎmm {Xboë¶m AQ>r Zwgma Agbr nmhrOo.  
25) nwadR>m Ho$boë¶m gmhrË¶mV VwQ> ’w$Q> d ’$mQ>bobo AmT>ië¶mg gXa gmhrË¶ qH$dm dñVw ZdrZ ~XbwZ Úmdr bmJob.    
 

 
 

 
वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत  

वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का   
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nyÁ¶ gmZo JwéOr {dÚm àgmaH$ ‘§S>imMo H$bm, {dkmZ d dm{UÁ¶ ‘hm{dÚmb¶, 
ehmXm, {O. Z§Xþa~ma 

{dÚmnrR>ñVar¶ Am§Va ‘hm{dÚmb¶rZ ¶wdH$ ‘hmoËgd 
Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 16 Vo 20 OmZodmar 2020  

 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm 
^mJ - 3 

(Technical Bid) Vm§{ÌH$ ~m~r 
 
 

A.Z§. Vn{eb ZJ eoam  

1 A4 Printing Paper (JK / B2B / 

PP Lite 70 gsm) 

20 [a‘  

2 Legal  Printing Paper (JK / 

B2B / PP Lite 70 gsm) 

20 [a‘  

3 ~marH$ d OmS> ‘mH©$a noZ 48  ZJ  

4 narjH$ n°S> 10 ZJ  

5 S>~b Q>on 10 ZJ  

6 ~m°³g ’$mB©b  12 ZJ  

7 {‘Zr ~m°³g ’$mB©b  30 ZJ  

8 noZ gobmo 50 ZJ  

9 noÝgrb  90 ZJ  

10 a~a  90 ZJ  

11 em°nZa  90 ZJ  

12 Legal  H$nS>m nm°H$rQ>  100 ZJ  

13 A4  H$nS>m nm°H$rQ> 200 ZJ  

14 $H$mÌr 30 ZJ  

15 Card Sheet Paper 20 ZJ  

15 gobmo Q>on 2, 4 B§Mr  20 ZJ  

16  Xmoar ~§S>b  20 ZJ  

17 gmÜ¶m (³brn ’$mB©b) ’$mB©b  200 ZJ  

18 Stop Watch   10 ZJ  

19 Jwbm~r d bmb a§JmVrb ao{~Z ~§S>b 10 ZJ  

20 H$Q>a  20 ZJ  

21 ñQ>onba bhmZ  12 ZJ  

22 ñQ>onba ‘moR>o   12 ZJ  

23 goâQ>r nrZ  20 ~m°³g  

24 ñQ>onba (bhmZ) gmR>r nrZ   12 ZJ  

25 ñQ>onba (‘moR>o)  gmR>r nrZ  12 ZJ  
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26 AmoiI nÌ bog ghrV   2000 ZJ  

27 qàQ>a Q>moUa  10 ZJ  

28 boOa  02  

29 a{OñQ>a (02 Sq. 04 Sq.)    20 ZJ  

 
 
 
 

वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत  
                     वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 
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nyÁ¶ gmZo J wéOr {dÚm àgmaH$ ‘§S>imMo H$bm, {dkmZ d dm{UÁ¶ ‘hm{dÚmb¶, 
ehmXm, {O. Z§Xþa~ma 

{dÚmnrR>ñVar¶ Am§Va ‘hm{dÚmb¶rZ ¶wdH$ ‘hmoËgd 
Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 16 Vo 20 OmZodmar 2020  

 

ñQ>oeZar d BVa gm[hË¶mgmR>r {Z{dXm 
^mJ - 4 

Commercial Bid 

 

à{V, 
‘m. àmMm¶©, 
nyÁ¶ gmZo JwéOr {dÚm àgmaH$ ‘§S>imMo 
H$bm, {dkmZ d dm{UÁ¶ ‘hm{dÚmb¶, 
ehmXm, {O. Z§Xþa~ma. 
 
 {df¶: {dÚmnrR>ñVar¶ Am§Va ‘hm{dÚmb¶rZ ¶wdH$ ‘hmoËgd H$[aVm.. 

g§X ©̂: Amnbr {X.    /12/2019 amoOr ............................. ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÜX 
Pmbobr Om{hamV. 

 
‘hmoX¶, 
Amnë¶m {X.     /12/2019 amoOr ............................. ¶m d¥ÎmnÌmV à{gÜX Pmboë¶m {Z{dXm 

gyMZoZwgma d {Z{dXoVrb Z‘yX AQ>r d eVuÀ¶m A{YZ amhÿZ Amåhr Xa gmXa H$arV AmhmoV. 

 
A.Z§. Vn{eb A§XmOrV g§»¶m  Xa  

1 A4 Printing Paper (JK / B2B / 

PP Lite 70 gsm) 

20 [a‘  

2 Legal  Printing Paper (JK / 

B2B / PP Lite 70 gsm) 

20 [a‘  

3 ~marH$ d OmS> ‘mH©$a noZ 48  ZJ  

4 narjH$ n°S> 10 ZJ  

5 S>~b Q>on 10 ZJ  

6 ~m°³g ’$mB©b  12 ZJ  

7 {‘Zr ~m°³g ’$mB©b  30 ZJ  

8 noZ gobmo 50 ZJ  

9 noÝgrb  90 ZJ  

10 a~a  90 ZJ  

11 em°nZa  90 ZJ  
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12 Legal  H$nS>m nm°H$rQ>  100 ZJ  

13 A4  H$nS>m nm°H$rQ> 200 ZJ  

14 $H$mÌr 30 ZJ  

15 Card Sheet Paper 20 ZJ  

15 gobmo Q>on 2, 4 B§Mr  20 ZJ  

16  Xmoar ~§S>b  20 ZJ  

17 gmÜ¶m (³brn ’$mB©b) ’$mB©b  200 ZJ  

18 Stop Watch   10 ZJ  

19 Jwbm~r d bmb a§JmVrb ao{~Z ~§S>b 10 ZJ  

20 H$Q>a  20 ZJ  

21 ñQ>onba bhmZ  12 ZJ  

22 ñQ>onba ‘moR>o   12 ZJ  

23 goâQ>r nrZ  20 ~m°³g  

24 ñQ>onba (bhmZ) gmR>r nrZ   12 ZJ  

25 ñQ>onba (‘moR>o)  gmR>r nrZ  12 ZJ  

26 AmoiI nÌ bog ghrV   2000 ZJ  

27 qàQ>a Q>moUa  10 ZJ  

28 boOa  02  

29 a{OñQ>a (02 Sq. 04 Sq.)    20 ZJ  

 
Cnamoº$ gd© ñQ>oeZar d BVa gmhrË¶ R>aboë¶m Xmam‘Ü¶o doioda nwadR>m H$aUog ‘r V¶ma Amho. VgoM gd© AQ>r 

d eVu ‘r H$miOr nwd©H$ dmMë¶m AgwZ Ë¶m ‘bm ‘mÝ¶ Amho.  

 
 
 
 

वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत  
             

 वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 
 
 
 
 
 
  


