िज हािधकारी काय लय, धुळे
( िज हा सेतु व ई- शासन िवभाग )
ई-मेल आय डी - setu.dhule@maharashtra.gov.in

दु र वनी

मांक-ई/सेत/ू कावी/06/201९

मांक - 02562-288711

िदनांक:- 03 /0१/२०१९

ई - िनिवदा सूचना
( सेतु िज हािधकारी काय लय करीता

टर खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा )

--------------------------------------------------------------------------िज हािधकारी काय लय ( सेतु शाखा ) धुळे यांचेकडू न ई ऑफीस

1.

Brother कंपनीचे लॅक अँड हाईट

णाली राबिवणे करीता Canon, HP,

टर खरेदी करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेत येत आहे त.

मागणीचा तपशील पुढील माणे आहे.

2.

अ. .
1.

पुरवावया या बाब चा िव तृत तपशील
1. Canon, HP, Brother कंपनीचे ल ॅ क ॲड हाईट
( टोनर शाई िरफील ग सुिवधा असलेले)

अंदािजत सं या*
25

टर

3. िनिवदा सादर करणेसाठी अहता आिण आव यक बाबी.
अ ) सं था न दणीचे माणप ची त, भािगदारी सं था अस यास भािगदारी न दणी माणप व िनयमावली.
ब ) िनिवदाधारक / पुरवठादार यांचे PAN Card ची छाया त.
क ) िनिवदाधारक / पुरवठादार यांचे जी.एस.टी. न दणी माणप

तसेच माच 2018 अखेर GST भरले बाबत

पुरावा चलनाची त.
4. िनिवदाधारकांनी िवहीत नमु यात ई-िनिवदा http://mahatenders.gov.in या वेबसाईट ारे सादर करा यात.
सदर ई-िनिवदा सूचना www.dhule.nic.in. या वेबसाईटवर दे खील उपल ध आहे .
5. िनिवदा सादर करणेसाठी आव यक तपशील पुढील माणे आहे.
अ. .

तपशील

िदनांक आिण वेळ

1.

ई-िनिवदा िस दीचा िदनांक.

8/1/2019 , 11.00 am

2.

ई-िनिवदा तपशील डाऊनलोड करणे , िव ी

8/1/2019, 11.15 am

आिण ई-िनिवदा सादर करणे
3.

ई-िनिवदा सादर करणेचा अंितम िदनांक.

4.

ई-िनिवदा उघडणेचा िदनांक व िठकाण

23/1/2019, 4.00 pm
25/1/2019, 1.00 pm
िज हािधकारी काय लय धुळे

6. िनिवदा सादर करणेसाठी संबंिधतांकडे िडजीटल िस नेचर असणे आव यक आहे .
7. िनिवदा फी

. 1200/- व बयाणा र कम

. 6,000/- आँनलाईन भरलेबाबत पावती सादर करणे आव यक

राहील.
8. िज हािधकारी धुळे यांचे आदे शानुसार जे िनिवदाधारक तांि क बाब ची पुतता करत असतील यांचेच दराचा
िलफाफा ( B.O.Q.) उघडणेत येतील.
9.

टर पुरवठादार यांना पुरेसा तांि क अनुभव असणे आिण यांचेकडे

टर पुरव

ाची यो य ती आव यक मता

असणे आव यक आहे.
10. िज हािधकारी धुळे यांनी कोण याही ट यावर िनिवदा र करणे कवा
करणेचा अिधकार राखून ठे वला आहे .

वकृत करणे कवा बदल

( ई ऑफीस क प राबिवणेसाठी लॅक अँड हाईट
अटी व शत

टर खरेदी करणेसाठी ई-िनिवदे या अटी व शत

)

.1

1 ) ई-िनिवदा आँनलाईन प दतीने सादर केले या असा यात. तांि क िलफाफा अशा प दतीने ई-िनिवदा सादर
करा यात. ई-िनिवदे सोबत सादर करावायचा या तांि क िलफा याचा तपशील पुढील माणे आहे .
तांि क िलफाफा
मह वा या बाबी
1. िनिवदा फी
2. Shop Act

. 1200/- व बयाणा र कम

. 6,000/- आँनलाईन भरले बाबतची त.

माणे न दणी माणप / भािगदारी सं था न दणी माणप व िनयमावली

3. PAN Card ची छाया त.
4. GST न दणी माणप ा सह माच 2018 अखेर GST भरणा चलनाची त.
5. मागील तीन आ थक वष चे उलाढाल ( turnover ) बाबत CA चा दाखला.
6. मागील तीन आ थक वष चे आयकर िववरणप

(छायांिकत त जोडावी )

7. यापुव पुरवठा केले या पुरवठा आदे शा या ती.
2 ) अह तांतरणीय िनिवदा
सदर ई-िनिवदा अह तांतरणीय आहे . जे िनिवदाधारक ई-िनिवदे साठी आँनलाईन अज सादर करतील
यांनीच ई-िनिवदा सादर करावयाची आहे .
3 ) िनिवदा कालावधी

-- िनिवदे चा कालावधी तीन मिह यांसाठी राहील.

4 ) िनिवदा सादर करणे -- ई -िनिवदा आँनलाईन प दतीनेच आिण िवहीत वेळेतेच सादर करा यात.
5 ) बयाणा र कम . िनिवदा फी इ. -- बयाणा र कम आिण िनिवदा फी साठी कोणालाही सुट नाही. बयाणा
र कम आँनलाईन सादर करावी आिण बयाणा र कम आिण िनिवदा फी आँनलाइन सादर न के यास िनिवदा
तांि क पातळीवरच अपा ठरवली जाईल .
जर िनिवदा सादर करणार िवहीत मुदतीपुव च आपली िनिवदा मागे घेतील कवा
िनिवदा मंजुर झा यावर नाकारतील कवा
िवहीत मुदतीत सुर ा ठे व जमा करणार नाहीत. यांचे बयाणा र कम ज त केले जाईल.
6 ) िनिवदे चा तांि क खुलासा -- िनिवदे तील काही बाब या तपासणीसाठी / तांि क खुलासा करणेसाठी
िज हािधकारी धुळे याबाबत प टीकरण दे णेस सांगू शकतील. यानुसार संबंिधतांनी खुलासा सादर करावा.
7 ) दर सव करासंहीत असावे. -- िनिवदे सोबत सादर केलेले दर सव करांसहीत असावे ( जीएसटी वगळु न )
दे यक अदा करतांना केवळ िवहीत टी.डी.एस. ( Income Tax TDS ) व टी.डी.एस. ( GST - CGST, SGST )
कपात करणेत येईल.
8 ) सािह याची जबाबदारी आिण िनयं ण -1.

टर अ ावत उ च दज चे आिण िवहीत िनकषा माणेच असावे.

2. अशा प दतीने सािह य न िद याचे िनदशनास आ यास िनिवदा र कर यात येईल.
3. वॅारंटी कालावधीत एक वष चा असेल व सदर कालावधीत
दु

ती कामी यो य ती सेवा ( Service)

ावी लागेल.

टर िबघड यास पुरवठादार यांनी सदर

टर

9 ) सािह याची मागणी -धुळे िज

ात एकूण 25

टर सेतु िज हािधकारी काय लय धुळे येते पुरवठा करावा, आव यकता

भास यास िज हािधकारी धुळे हे मागणीत वाढ / कमी क
10 )

शकतात.

सुर ा ठे व
यांची ई-िनिवदा मा य होईल अशा पुरवठादार यांनी सुर ा ठे व र कम

िज हिधकारी काय लय यांचेकडे स िनिवदा मा यते या सुचनेनंतर िडमांड

. 10,000/- मा

सेतु

ा ट, चेक कवा बँक गँरंटी नुसार

चार िदवसांचे आत सादर करावी. सुर ा ठे व पुरवठा आदेशा या िदनांका पासुन 1 वष नंतर परत केली जाईल.
11 ) सदर काम तातडीने सु

करावयाचे अस याने िनिवदा मा य झा यावर ता काळ

यावा. िज हािधकारी धुळे यांचे सुचनेनुसार
Installation क न

ावे लागेल तसेच

टर पुरवठा करणेत

टर िज हािधकारी काय लय कडे पोहोच क न सदर
टर कायरत व िनकषा

टरचे

माणे बरोबर अस याचे तांि क

ा

तपासणी स म यं णे क न माणीत क न घेतले नंतर र कम अदा कर यात येईल. िनयमा नुसार माणीत
क न दे याचा खच पुरवठादार यांनी करावयाचा आहे.
12 ) जर िवहीत कालावधीत पुरवठादार यांनी वेळेत आिण िवहीत िनकषाचे सािह य पुरिवले नाही तर तो अटी
व शत चा भंग समजला जाईल आिण िज हािधकारी तातडीने

टर खरेदीची यव था करतील आिण यानुसार

येणारा खच आिण पुरवठादार यांनी िदले या दरानुसार येणारा खच यातील फरक संबंिधत पुरवठादार
यांचेकडू न वसुल करतील आिण या पुरवठादाराशी झालेला करार र

क न यास का या यादीत टाकतील.

13 ) िनिवदा धारक यांनी दे यक सादर करतांना तपशीलवार दे यक सादर करणे आव यक राहील. दे यक सव
करांसहीत असावे.
14 ) सदर

टरला टोनर िरिफल गची सुिवधा असणे बंधनकारक आहे.

15 ) िज हािधकारी यांचे सुचनेनुसार

टर खरेदीची सं या कमी / जा त करणे बाबतचा अंितम अिधकार

िज हािधकारी धुळे यांचा राहील.
16 ) या संपुण ई- िनिवदे करणी अंितम अिधकार िज हािधकारी धुळे यांचा राहील.
17 ) िज हािधकारी धुळे िनिवदा

ीया पुण करणेसाठी पुरवठादारांशी दराबाबत चच करावयाचा अिधकार

राखून ठे वीत आहे त.

( राहु ल रेखावार )

अ य , िज हा सेतू सिमती
तथा िज हािधकारी, धुळे

िनिवदा
ई ऑफीस क प राबिवणे साठी कलर

मांक -

टर खरेदी करणेकामी िनिवदा अज

( िनिवदे सोबत भ न सादर करावा. )
ित,
मा. िज हािधकारी,
िज हािधकारी काय लय धुळे
Subject: - ई-िनिवदा सूचना िद.

/ 01/2019

(ई ऑफीस क प राबिवणे साठी लॅक अँड हाईट

टर खरेदी करणे कामी ई-िनिवदा )

----------------------------------------------------------------------महोदय ,
उपरो त िवषया वये, िज हािधकारी काय लयातील सेतु शाखेकरीता ई ऑफीस क प राबिवणे
साठी

टर खरेदी करणे बाबत जाहीर ई-िनिवदा मागिवणेत आ या आहे त. यानुसार मी / आ ही ई-िनिवदा

सादर करीत आहोत.
सदर ई-िनिवदा सादर करतांना आ ही या िनिवदे सोबत दे णेत आले या अटी व शत वाच या
असुन यानुसार आव यक कालावधीसाठी यो य या मतेचे लॅक ॲड हाईट

टर आ ही पुरिव यास इ छू क

आहोत.
अ.

पुरवावया या बाब चा िव तृत तपशील

अंदािजत सं या *

.
1.

1.

कंपनीचे कलर

25

टर

( टोनर शाई िरफील ग सुिवधा असलेले )
(*म. िज हािधकारी ठरवतील यानुसार

टर खरेदीत बदल होऊ शकेल.)

मी / आ ही आव यक या कालावधीसाठी यो य
कलर ि टर यो य

थतीतील आिण अ ावत अव थेतील उपरो त नमुद

थतीतील आिण अ ावत अव थेतील पुरिवणेस बांधील आहोत.

ई-िनिवदे साठी आ ही

. 6,000/- मा ची बयाणा र कम आँनलाईन प दतीने सादर केली आहे . या

बयाणा र कमेवर आ हास कोणतेही याज िमळणार नाही आिण जर मी अटी व शत चे पालन केले नाही तर
सदर र कम शासन जमा होईल याची मला मािहती आहे.
जोपयत िवहीत करारनामा अंमलात येत नाही तोपयत मी िनिवदा सादर करतेवेळी देखील अटी व शत
आ हास बंधनकारक असतील.
मा या / आम या सही - िश कािनशी सादर केले असे.
प ा:
िद.

/

/2019

िनिवदा सादर करणार यांचे नाव पुण प ा
आिण सही / िश का

िनिवदा फॉम

मांक : 1 ताि क ( Technical ) िलफाफा

सेतु िज हािधकारी काय लय धुळे ई ऑफीस राबिवणे कामी लॅक अँड हाईट

टर खरेदी साठी ई िनिवदा फॉम

नमुना.

अ. .

तपशील

मािहती

१

िनिवदा धारकाचे फम / सं थेचे नाव

२

िनिवदा धारकाचे नांव

३

प ा दु र वनी, मण वनी

४

िनिवदाधारक सं था ो ायटरशीप, पाटनरिशप, ाय हे ट िल.

मांक व ई-मेल

प लीक िल. फम, सहकारी सं था, इ. या कारची न दणी
असेल याची न दणी माणप ( छायांिकत त जोडावी )
५

पॅन / टॅ न नंबर (छायांिकत त जोडावी )

६

मागील तीन आ थक वष चे आयकर िववरणप

(छायांिकत त

जोडावी )
७

मागील तीन आ थक वष चे उलाढाल ( turnover ) बाबत CA चा
दाखला.

८

व तु व सेवाकर ( GST Registration ) न दणी माणप
छायांिकत त जोडावी तसेच माच 2018 अखेर पयत GST
भरलेबाबतचे चलनाची छायांिकत त

९

सन २०१६ -१७ व सन २०१७-१८ चे ( माहे माच 2018 अखेर )
सेवाकर भरलेबाबतचे माणप

कवा चलनाची ( छायांिकत त

जोडावी )
१०

यवसाय परवाना

मांक व दनाक नुतनीकरण झालेला

कालावधी ( Shop Act ) ( छायांिकत त जोडावी )
११

पुव कामे केले अस यास याचा सिव तर तपिशल ( छायांिकत
त जोडावी )

िनिवदा फामसोबत पुरिव यात आले या अटी शत मी वाच या असुन मला मा य आहे त व यावर सही क न मी
िनिवदा फॉम सोबत दे त आहे .
िठकाण:िदनांक:-

/

/ 2019
सही
( िनिवदाधारकाचे नाव व िश का )

िनिवदा फॉम

मांक : यापारी ( Financial ) िलफाफा

१. िनिवदे चे दर िवहीत केले या BOQ म येच भरावे.
-----X-----X-----X-----

