रा ीय बालकामगार क प सं था, जळगाव
िज हािधकारी काय लय, जळगाव ०२५७-२२३२०७७
Email-nclp.jalgaon06@gmail.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ई-िनिवदा िद. ०७/१२/२०१९ ला
अ. .

िस

क न िद. १६/१२/२०१९ दु. ४.०० वाजेपयत वीकार यात येईल.

कामाचे व प

िज हा

१)

बालकामगार सव ण

संपूण जळगाव

२)

वयोगट - ५ ते ८

िज हा े िनहाय

३)

वयोगट - ९ ते १४

सव ण करणे .

४)

वयोगट - १५ ते १८

एकूण सव ण र कम

जळगांव िज हयातील बालकामगारांचे सव ण करणेसाठी सं थे या

२,३०,०००/-

नेमणूक किरता ई-िनिवदा

सूचना खालील माणे िज हािधकारी काय लय जळगांव यां याकडू न बालकामगारांचे ( ५ ते ८, ९ ते १४ वयोगट )
िकशोरवयीन ( १५ ते १८ वयोगट )

े िनहाय सव ण सं थे माफत कर यासाठी ई-िनिवदा खालील अटी व

शत या अधीन राहू न मागिव यात येत आहे .
अटी व शत १) ई-िनिवदा शु क र कम .१२००/- ऑनलाईन प तीने भरणा आव यक आहे .
२) ई-िनिवदा बयाणा (EMD) र कम

.६०००/- भरणा आव यक आहे . तसेच अयश वी िनिवदा

धारकांची बयाणा (EMD) र कम िबन याजी परत कर यात येईल.
३) सं था धमदाय काय लयात न दणीकृत असावी.
४) सं था न दणीस िकमान ३ वष पूण असावे
५) सामािजक काय त काम के याचा िकमान ३ वष चा अनुभव असावा.
६) संपूण जळगाव िज

ातील बालकामगार (५ ते ८ ,९ ते १४ वयोगट) िकशोरवयीन ( १५ ते १८

वयोगट ) े िनहाय सव ण करणे करीता सं थे कडे पुरेसे मनु यबळ संसाधन असावे
७) सव णाचे काय दे श ा त झा यावर १५ िदवसां या आत सव ण क न दे णे सं थे वर बंधनकारक
असेल.अ यथा आपणास कुठलेच दे यक अदा केले जाणार नाही.
८) िनिवदा मा य झा यावर संपूण जळगाव िज

ातील बालकामगार (५ ते ८ ,९ ते १४ वयोगट)

िकशोरवयीन ( १५ ते १८ वयोगट ) े िनहाय सव ण करणे करीता कुठलीही अि म र कम अनु य
असणार नाही.
९) सव ण पूण झा यावर क प सं थेतफ दे यात येणा या रकमेचे उपयोिगता माणप व लेखापरी ण
अहवाल क प सं थे स िविहत मुदतीत सादर करणे अिनवाय आहे .
१०) रा ीय बाल कामगार
मुलां या फोटो

क प सं थे ने संकेत थळावर अपलोड केलेला सव ण फॉम बालकामगार

टसह पिरपूण भरलेला असावा व सव ण कालावधी पूण झा यावर सव ण फॉम

क प काय लयात ता काळ जमा कर यात यावे. बालकामगार सव ण करतांना ई-िनिवदा मंजुर
झाले या सं थे ने सव ण फॉम

ट क न सव ण करावे .

११) िनिवदा मंजूर करणे अथवा नाकारणे,आव यक वाट यास अटी व शत म ये बदल कर याचा कवा या
संदभ त तडजोड कर याबाबतचे सव ह क मा.िज हािधकारी तथा अ य

रा ीय बाल कामगार

क प सं था यांचेकडे राखून ठे व यात आलेले आहे .
१२) सं थचे audit report आिण सं थे चे न दणी माणप असणे आव यक आहे .
१३) देय असले या रकमे तून २ % र कम (TDS) कपात कर यात येईल.
१४) सदर करणी काही वाद िववाद उ भव यास जळगाव िज हा याय दंड अिधकारी यां या अिधकार
े ात सोडिव यात येईल.
१५) शासकीय कारणा तव िनिवदा नाकार याचा कवा र कर याचा अिधकार मा.िज हािधकारी तथा
अ य रा ीय बाल कामगार

क प सं था, जळगाव यांना राहील.

१६) दर नमुद करतांना GST व इतर सव करांसह दर नमूद करावे.
१७) मा.िज हािधकारी तथा अ य रा ीय बाल कामगार

क प सं था यांनी वेळोवेळी पािरत केलेले

आदेश/सूचना सं थे वर बंधनकारक राहतील.
१८) सं था अ य ांचे PAN आिण आधार काड आव यक.
१९) िनवे देत सहभागी िनवेदाकाराने िनिवदा

ीयेम ये कोण याही ट यावर िनवेदेतून माघार घेत यास

यांची बयाणा र कम ज त कर यात येईल.
सदरील
िनिवदाबाबत
https://mahatenders.gov.in
खालील माणे आहे .
ई-िनिवदा िस दी
ई-िनिवदा वीकृती
ई-िनिवदा उघडणे

सव
अटी
व
शत
www.jalgaon.nic.in
व
या संकेत थळावर उपल ध राहील. ई-िनिवदाबाबत वेळाप क
िदनांक
0७/१२/२०१९
िदनांक
१६/१२/२०१९
िदनांक
१७/१२/२०१९

---वेळ 16.00
पयत
वेळ 11.00

िनिवदा धारकांची अहत :१) सं था धमदाय काय लयात न दणी

माणप ांची छायांिकत त

२) सं थे ारा सामािजक काय त काम के याचे अनुभव माणप छायांिकत त
३) मागील तीन वष चे सं थे चे लेखापरी ण अहवाल व उपयोिगता माणप छायांिकत
त
४) सं था अ य ांचे PAN आिण आधार काडची छायांिकत त

(सदर ित ाप

100

. टॅ पपे परवर करावे )
िठकाण :िदनांक :-

/

/2019

ित,
मा. िज हािधकारी तथा अ य
रा ीय बालकामगार क सं था, जळगांव.
मी या दारे रा ीय बालकामगार क
सं था, िज हािधकारी काय लय जळगांव. अंतगत
बालकामगार व िकशोरवयीन मुलांचे सव ण करणेसाठी िनिवदा सादर करीत आहे . िनिवदे तील सव अटी
आिण शत मला मा य असून यास मी बांधील राहील.

माणप
मी या दारे ित ा किरतो िक, मी सादर केलेली िनिवदा मंजूर झा यास िनवे िदतील कामकाज उ च
गुणव े ने व िदले या मुदतीत पार पाडे ल. तसेच मी िनिवदे ारे जे शासकीय जमा काम दे णेत येईल व संबंिधत
कागदप े दे यात येतील या बाबत पूणत: गुणव े ची हमी घे त आहे . बालकामगार व िकशोरवयीन मुलांचे
सव ण करणेसाठीचा कालावधी हा िज हािधकारी तथा अ य

रा ीय बालकामगार क

सं था, जळगांव

यां या सूचनेनुसार राहील .िनिवदे चा अंितम दर मला मा य राहील.
मला याबाबत पूण क पना आहे की, माझी कामकाजात कोण याही कारचा कसूर/िदरं गाई झा यास
मा.िज हािधकारी िन चत करतील अ या दं डास मी पा राहील .िनवेदेतील सव अटी आिण शत पैकी काही
अटी आिण शत पूण कर यास पा नस याबाबत मा.िज हािधकारी यांनी िदले या िनणयािव द कोण याही
यायालयात आ हान दे णार नाही.
१) िनिवदा या सं थे कडू न दाखल कर यात आ या या सं थे चे नाव:_________________________________________________________________________
२) िनिवदा या सं थे कडू न दाखल कर यात आ या या सं थे चे प ा:_________________________________________________________________________
३) िनिवदाधारकांची संपूण नाव आिण प ा:_________________________________________________________________________
४) दूर वनी

मांक:-

मोबाइल

.:-

(िनिवदा धारकाची सही)
सा ीदार
१) ी/ ीमती:-_____________________________ रा._________________सही____________
२) ी/ ीमती:-_____________________________ रा._________________सही____________

