महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग
सहाय्यक आयक्
ु त, समाि कल्याण, लातरू
E-mail ID:-

acswlatur@gmail.com

Phone & Fax No. 02382-258485
ई-ननववदा सुचना acsw/2015-16/2

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या ितीने सहाय्यक आयक्
ु त,

समाि कल्याण, लातरू हे मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ु ाांचे शासककय
ृ (गुणिांत) लातूर, मल

िसततगह
ां े शासककय
ु ांचे शासककय िसततगह
ु च
ृ (िुन)े लातरू , मल
ृ (िुने) लातरू ि मल
िसततगह
ृ

(निीन)

लातूर

या

लातरू

जिल्हयातील

शासकीय

िसततगह
ृ ाांमधील

विद्यार्थयाांना भोिन परु विणेसाठी खाल ल प्रमाणे भोिन ठे का दे ण्यासाठी दोन ललफाफा
पध्दतीने ई-तनविदा मागविण्यात येत आहे .
अ क्र

शासकीय िसततगह
ृ ाांचा तपलशल

1

1

विद्यार्थी
सांख्या

2

लातरू

जिल्हयातील

मल
ु ाांचे

शासककय

िसततगह
ु ाांचे शासककय
ृ (गुणिांत) लातूर, मल

ई-तनविदा

बयाणा

फॉमम

रक्कम

ककांमत

3

4

5

330

रु.300/-

रु.300000/-

िसततगह
ु ांचे शासककय
ृ (िुने) लातूर, मल

िसततगह
ु ांचे शासककय
ृ (िुने) लातरू ि मल
िसततगह
ृ

(निीन)

लातूर

येथर्थल

विद्यार्थयाांना भोिन परु िठा करणे

1. सांपण
ु म तनविदा प्रक्रीया ह ई-तनविदा व्दारे होणार असन
ु , तनविदा सच
ु ना, अट ि
शती

शध्
ु द पत्रक

इ.

माहहती

सांकेतस्र्थळािर उपलब्ध आहे .

2. ई-तनविदासाठी

ठे केदाराकडे

http://maharashtra.etenders.in

डडिीटल

लसग्नेचर

सटीफीकेट

(DSC)

या

असणे

आिश्यक आहे . ि तनविदा सांकेतस्र्थळािर रजिस्टर होणे आिश्यक आहे . यासाठी
तनविदा धारकाांनी रुपये 1038/- नेक्स्ट टें डर या कांपनीला ऑनलाईन भरािे
लागतील.

3. ई-तनविदा फॉमम सरु
ु होण्याचा कालािधी (download) 09/05/2015 from
17.01 pm. To 05/06/2015 up to 17.00 pm.

4. तनविदा पि
ु म बैठक(प्री बीड) हदनाांक 16/05/2015 िेळ 15.00 pm

5. ऑनलाईन तनविदा भरणे (upload) 09/05/2015 from 17.01 pm. To
06/06/2015 up to 17.00 pm.

6. ऑनलाईन तनविदे चा ताांत्रीक ललफाफा उघडण्याचा हदनाांक 10/06/2015 सकाळी
11.00 िािता

7. तनविदा शल्
ीं / RTGS /
ु काची रक्कम डेबिट काडड / क्रेडीट काडड / नेट िँक ग
NEFT द्िारे ऑनलाईन िमा करािेत.

8. बयाणा रक्कम (ईएमडी) डेबिट काडड / क्रेडीट काडड / नेट िँक ींग / RTGS /
NEFT

द्िारे ऑनलाईन िमा करािेत.

9. ई-तनविदा सादर करण्याच्या अट
आलेल्या आहे त.

ि शती सांकेतस्र्थळािर उपलब्ध करण्यात

10. प्राप्त ई-तनविदे तील ललफाफा क्र.1 ताांत्रीक ललफाफा या कायामलयातील खरे द

सलमती समोर ई-तनविदाधारक /ई- तनविदा धारकाचे प्राथधकृत प्रतततनधी याांच्या
समक्ष हद. 10/06/2015 रोिी दप
ु ार 11.00 िािता उघडण्यात येतील. यािेळी

सिम तनविदाधारकाांनी तनविदे सोबत िोडलेल्या मळ
ु कागदपत्रासह उपजस्र्थत राहािे.
काह

अपररहायम कारणास्ति हदनाांक ि िेळेत बदल झाल्यास त्याबाबत या

कायामलयाचे

सच
ु ना

कळविण्यात येईल.

फलकािर

सच
ु ना

लािण्यात

येईल

ककांिा

ई-मेलव्दारे

11. प्राप्त झालेल्या ई-तनविदा जस्िकारणे अर्थिा कोणतेह कारण न दे ता नाकारण्याचे
अथधकार सहाय्यक आयक्
ु त, समाि कल्याण, लातूर याांनी राखुन ठे िला आहे .

हदनाांक :सहाय्यक आयक्
ु त,

समाि कल्याण, लातरू

ताींबिक ललफाफयासाठी आवश्यक कागदपिे (upload करावयाची कागदपिे)
ए) ननववदा फ रक्कम रुपये 300/- (Non Refundable) ि ियाणा रकमेचा रक्कम
रुपये 300000/- डेबिट काडड / क्रेडीट काडड / नेट िँक ग
ीं / RTGS / NEFT द्िारे
ऑनलाईन िमा करािेत.

िी) सक्षम अधिका-याचे व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपि / सींस्था नोंदणी प्रमाणपि-

१) मांब
ु ई दक
ु ाने ि सांस्र्था अथधतनयम १९४८ (महाराष्ट्र दक
ु ाने ि सांस्र्था अथधतनयम
१९६१ च्या कलम ६ अन्िये) विह त नमन्
ु यात व्यिसाय नोंदणी प्रमाणपत्र

२) तनविदाधारक सांस्र्था असेल तर सांस्र्था नोंदणी अथधतनयम १९६० ि मब
ांु ई सांस्र्था
अथधतनयम १९५० अन्िये नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच

३) तनविदाधारक सहकार सांस्र्था असेल तर महाराष्ट्र सहकार सांस्र्था अथधतनयम १९६०
नस
ु ार सक्षम अथधका-याचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करािे.
सी) अन्न व औषि प्रशासनाचे प्रमाणपि-

अन्न सरु क्षा ि मानके कायदा २००६ मधील तनयमािल तनयम २.१.१ (५) नस
ु ार

ककमान हदनाांक ३१/१२/२०१५ पयांत िैध असलेले

नोंदणी प्रमाणपत्र

ड) खादय /पेय ववक्र चा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा दाखला-

मांब
ु ई पोल स अथधतनयम १९५१ कलम १३१ तनयम ४ नस
ु ार सक्षम अथधका-याचे

प्रमाणपत्र

इ) पॅन काडड-

सांस्र्था असेल तर सांस्र्थेच्या नािाचे पन काडम ि फमम असेल तर फममच्या

प्रोप्ररायटरच्या नािाचे पन काडम

एफ) ववक्र कर नोंदणी प्रमाणपिाची प्रत व मल्
ु यविधीतत कर ननपटारा प्रमाणपिाची प्रत
ककींवा मल्
ु यवधिडत कर ननपटारा प्रमाणपि लमण्यासाठी सक्षम अधिका-याकडे केलेल्या
अिाडची पोहोच पावतीची साींक्षाककींत प्रत.

एच) सन 2014-15 अखेर व्यवसाय कर भरणा केल्याची पावती / ननपटारा प्रमाणपि-

महाराष्ट्र राज्य व्यिसाय व्यापार आजिविका ि नोक-या यािर ल कर अथधतनयम

१९७५ कलम ५ पोटकलम २/२ A अन्िये नाि नोंदणी प्रमाणपत्र [तनयम ४ (४)]

आय) ऐपतीचा दाखला (solvency certificate) रक्कम रु 1000000/- (अक्षरी रु.
दहा लक्ष) (राष्ट्रीयीकृत िँक ककींवा शेडयल
ू ड िँकेचा)-

िे) ननववदे च्या अटी व शतधीत (प्रपि अ), प्रमाणपि ड, व इ मान्य असल्यािाित ननववदा
िारकाने सही व लशक्क्यासह स्वाक्षरी करुन त्याची प्रत upload करावी.

के) अनभ
ु िाचा दाखला यापि
ु ी शासकीय/तनमशासकीय/ खािगी कांपनी /तनिासी शाळा
सांस्र्थेत भोिन ठे का चालविल्याबाबतचा दाखला सादर करता येईल.

एल) तनविदाधारक फमम अर्थिा कांपनी, भागीदार सांस्र्था, सहकार सांस्र्था, बचतगट इ.

स्िरुपात असल्यास तनविदा भरण्यासाठी प्राथधकृत केलेल्या सांबांधीत व्यक्तीच्या नािाचे
मख
ु त्यार पत्र (power of Attorney) ( लागु असल्यास) ककांिा अथधकारपत्र
टीप:- उपरोक्त ए ते िे मिील कागदपिे अननवायड आहे त. अन्यथा ताींबिक ललफाफा
नाकर्यात येईल.

प्रपि -अ
(ननववदे च्या अटी व शतधीत)

(ननववदािारकाने मान्य असल्यािाित स्वाक्षरीत करुन ताींबिक ललफाफयामध्ये अपलोड
करावेत.)

1.
2.

3.

ई-तनविदा जस्िकारण्याचा अांततम हदनाांक

17.00 िािेपयांत राह ल.

09/06/2015

रोिी दप
ु ार

ई-तनविदा भरतेिेळी िाह रातीत नमद
ु केल्याप्रमाणे ई-तनविदा बयाणा

रक्कम

डेबिट काडड / क्रेडीट काडड / नेट िँक ग
ीं / RTGS / NEFT द्िारे

ऑनलाईन िमा करािेत.

ई-तनविदा उघताना प्रर्थम पाकीट क्र.1 (तात्रत्रक ललफाफा) उघडण्यात येईल.

पाकीट क्र. 1

मधील आिश्यक ती सिम कागदपत्रे पण
ु म असतील तरच (व्यापार

दराचा ललफाफा) पाकीट क्र. 2 उघडण्यात येईल. पाकीट क्र.1 अपण
ु म असल्यास
4.
5.

पाकीट क्र.2 उघडण्यात येणार नाह .

तनविदापि
ां ) हदनाांक 16/05/2015
ु म बैठक (वप्रत्रबड लमट ग

आयक्
ु त, समाि कल्याण, लातूर याांचे कायामलयात घेण्यात येईल.
खरे द

रोिी सहाय्यक

प्राप्त ई-तनविदे तील ललफाफा क्र.1 ताांत्रत्रक ललफाफा या कायामलयातील

सलमती समोर ई-तनविदा धारक/ई-तनविदा धारकाचे प्राथधकृत प्रतततनधी

याांच्या समक्ष हद. 10/06/2015 रे ािी सकाळी 11.00 िािता उघडण्यात येतील.

यािेळी सिम तनविदाधारकाांनी तनविदे सोबत िोडलेल्या मळ
ू कागदपत्रासह उपजस्र्थत

राहािे. काह अपररहायम कारणास्ति हदनाांक ि िेळेत बदल झाल्यास त्याबाबत
या कायामलयाचे सच
ु ना फलकािर सच
ु ना लािण्यात येईल ककांिा ई-मेलव्दारे
6.

7.

कळविण्यात येईल.
तनविदे च्या

कोणत्याह

स्तरािर

तनविदे बाबत

िाद

तनमामण

झाल्यास

त्याबाबत अांततम तनणमय घेण्याचे सिामथधकार सहाय्यक आयक्
ु त, समाि कल्याण,
लातूर याांना राहतील.

दरपत्रकामध्ये (Price Bid) सांहदग्धता असल्यास सदर दर ग्राहय धरले

िाणार नाह . तसेच अांकी ि अक्षर दरामध्ये तफाित असल्यास अक्षर नमद
ू
केलेले दर अांततमररत्या ग्राहय धरले िातील.

8.
9.

ई-तनविदा मांिूर झाल्यास तनयमानस
ु ार दे य असलेले मद्
ु ाांक शल्
ु क भरुन

करारनामा करुन दयािा लागेल.

ई-तनविदा मांिरू केल्याचा

सांपण
ु म व्यिस्र्था करािी लागेल.

10.

अन.ु िातीच्या सहकार

बचत गट

हदनाांकापासन
ु 15 हदिसाच्या आत िेिणाची

सांस्र्था, इतर सांस्र्था ि अन.ु िातीच्या माहहलाचे

ि अन.ु िातीच्या व्यक्तीांना प्रर्थम प्राधान्य राहहल. सांबांथधत सांस्र्थेस

तनविदा मांिूर झाल्यास तसेच हदलेले कांत्राट िा सेिा परु िठा अन.ु िातीच्या
सहकार सांस्र्था,इतर सांस्र्था ि अन.ु िातीच्या महहलाचे बचत गट ि अन.ु िातीच्या
व्यक्तीांचे नािाांिर इतराांना चालवििता येणार नाह .

11.

परु िठा

कालािधीत

शासककय

विषबाधा अर्थिा इतर कोणत्याह

िसततगह
ृ ातील

विदयार्थयामस

िेिणातून

प्रकारचा शाररर क त्रास झाल्यास सांबांधीत

परु िठाधारकास िबाबदार धरण्यात येऊन त्याांचि
े र तनयमानस
ु ार उथचत कायमिाह
केल िाईल.

12.

मद
ु तीत प्राप्त न झालेल ई-तनविदा ककांिा अपण
ु म कागदपत्रे असलेल ई-

13.

ज्या महहला सहकार सांस्र्थाांनी अगर खािगी परु िठाधारकाांच्या नाांिे ई-

तनविदा ग्राहय धरल िाणार नाह .

तनविदा फॉमम खरे द केला असेल त्याच सांस्र्था/परु िठाधारकाांच्या नािात फरक
असल्याचे तनदशमनास आल्यास ई-तनविदा फॉमम बाद करण्यात येईल.

14.

भोिन

ठे का चालविण्याचे व्यिसाय नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच अन्न ि

औषध विभागाचे महाराष्ट्र अन्न भेसळ प्रततबांधक कायदयाांतगमत अदयाित

परिाना असणे आिश्यक आहे . त्याच प्रमाणे उपरोक्त प्रमाणपत्र भोिनठे का चालू
राहहल पयांत अदयाित असणे आिश्यक राह ल.

15.
16.

आयकर नोंदणी प्रमाणपत्र (पनकाडम) तनविदासोबत िोडणे आिश्यक आहे .

विक्रीकर प्रमाणपत्र/मल्
ु यािथधत कर (व्हट) साक्षाांककत प्रत तनविदे सोबत

िोडणे आिश्यक आहे (सन-2014-15 अखेरचे)

17.

व्यिसाय कर भरल्याचे माहे माचम 2015 अखेरचे प्रमाणपत्र, ई-तनविदा

18.

खादय/पेय विक्रीचा सक्षम प्राथधका-याचा दाखला/प्रमाणपत्र (साक्षाांककत प्रत)

19.

अन्नसरु क्षा ि व्यिस्र्था प्रणाल अन्नसरु क्षा मानके अथधन तनयमाांतगमत

फॉमम-ब सोबत िोडणे आिश्यक आहे .
तनविदे सोबत िोडणे आिश्यक आहे .

अन्नसरु क्षा ि व्यिस्र्था प्रणाल आत्मसात करणे तसेच अन्नसरु क्षा ि मानके
(अन्नव्यिस्र्थेसाठी परिाने ि नोंदणी ) तनयमाने 2011 चे पररलशष्ट्ठ 4 ची
अांमलबिािणी करणे आिश्यक आहे .

20.

िषमभरातून दोनदा कोणत्याह

दोन िसततगह
ु त,
ृ ातून सहाय्यक आयक्

समाि कल्याण, लातरू / त्याांचे प्रतततनधी आणण परु िठादार/प्रतततनधी एकत्रत्रतपणे

भोिनाचा नमन
ू ा घेऊन शासकीय अन्न प्रयोगशाळे मध्ये तपासणीसाठी पाठितील.
याबाबतचा सांपण
ू म खचामची िबाबदार परु िठाधारकािर राह ल.

21.

तनविदाधारकाने

यापि
ु ी

सरकार/तनमसरकार/खािगी

कांपनी/तनिासी

शाळा/सांस्र्थेत अशा प्रकारचे काम केलेले असल्याबाबतचे सांबांधीत सांस्र्था प्रमख
ु ाचा
अनभ
ु िाचा दाखला असल्यास सोबत िोडािा.

22.

बयाणा/अनामत रक्कम यािर कोणत्याह प्रकारचे व्याि लमळणार नाह .

तसेच दे यकाची रक्कम अदा करण्यास उशीर झाल्यास त्यािर
प्रकारचे व्याि लमळणार नाह .

कुठल्याह

23.

सदर तनविदे साठी रक्कम रु. 10 लाख चे राष्ट्र यकृत/शेडयल्
ु ड बँकेचे

24.

स्ियांपाकाची ि िेिणाची भाांडी तनविदाधारकास स्ित: उपलब्ध करािी

सॉल्व्हन्सी प्रमाणपत्र िोडणे आिश्यक आहे .

लागतील, त्यासाठी कोणतेह िेगळे भाडे हदले िाणार नाह . विि/पाणी समाि
कल्याण विभागाकडुन उपलब्ध करुन दे ण्यात येईल.

25.

दोन्ह

िेळचे तयार झालेले

िेिणात प्रर्थम सांबांधीत परु िठादाराचे

प्रतततनधीस चि घेण्यासाठी बांधनकारक राह ल तसेच या बाबतच्या दररोिच्या
स्ितांत्र नोंद , चि रजिस्टर मध्ये नोंदवििण्यात यािे.

26.

तनिासी शाळे त भोिन व्यिस्र्थेसाठी िेर्थे िागा असेल तेर्थे िागा दे ण्यात

येईल त्याच िागेमध्ये भोिन तयार करणे ि वितर त कराियाचे काम कराियाचे
आहे तसेच परु िठाधारकाकडील एकह कममचार तनिासीशाळे मध्ये

तनिासासाठी

राहणार नाह याची दक्षता परु िठाधारकास ध्यािी लागेल. सदर सवु िधा केिळ
तनिासीशाळे तील विदयार्थयामना भोिन परु िठा करण्यासाठीच असन
ु सदर िागेचा
िापर कोणत्याह प्रयोिनासाठी करता येणार नाह . तसेच स्ियांपाकगह
ृ ि इतर
साधनाांच्या योग्य त्या स्िच्छतेची िबाबदार परु िठाधारकाची राह ल.

27.

विदयार्थयाांना सकाळच्या नाश्ता यासह दोन िेळेच्या िेिणात खाल लप्रमाणे

आहाराचे

प्रमाण

असेल.

विदयार्थयी

भोिन

विदयार्थयामना पोटभर/िेळिर िेिण दे ण्यात यािे.

सलमती

ठरविल

त्याप्रमाणे

अ.

नाश्ता व िेवणाचे स्वरुप भोिन ठे का

क्र
1
2
3

सकाळी नाश्तासाठी विदयार्थयाांना उसळ/पोहे /उपमा/लशरा यापैकी एक

ककमान 100 ग्रम, प्रत्येक हदिशी िेगळा (आठिड्यातन
ु आलटुन पालटून)
दध
ु 150 लम.लल. (15 ग्रम साखरे सह) गरम करुन

माांसाहार विदयार्थयाांसाठी दररोि उकडलेल 2 अांडी ि शाकाहार मल
ु ाांसाठी
कॉनमप्लेक्स (लसर यल)

4

दररोि एक सफरचांद(ककमान 150 ते 200 ग्रम ििनाइतके)

5

ऋतम
ू ानाप्रमाणे लमळणारे एक फळ (ककमान 150 ग्रम ििन)

6
7
8
9

वेण/सि

गव्हाची पोळी/चपाती,

दोन भािी (कडधान्य ि फळभािी/पालेभािी)(एक सक
ु ी भािी ि रस्सा
भािी)

िरण(तरू दाळ/मग
ु दाळ आलटून पालटून),

सकाळचा
नाश्ता

(६.०० ते

८.३० िा.)

दप
ु ारचे
िेिण

(९.०० ते

३.०० िा.)

भात,

10 दह , पापड,लोणचे, काांदा,ललांबु
11 सलाड – काकडी,गािर,मळ
ु ा, बीट इ.
12 गव्हाची पोळी/चपाती,
13

दोन भािी (कडधान्य ि फळभािी/पालेभािी)(एक सक
ु ी भािी ि रस्सा
भािी)

14 िरण(तरू दाळ/मग
ु दाळ आलटून पालटून),

रात्रीचे िेिण
(७.०० ते

१०.०० िा.)

15 भात,

16 दह , पापड,लोणचे, काांदा,ललांबु

17 सलाड – काकडी,गािर,मळ
ु ा, बीट इ.
18

50 ग्रम गािरान तप
ू (दप
ु ार ि रात्री अशा दोन्ह िेळेच्या भोिनात लमळुन
दर आठिड्यात प्रततहदन 7 ग्रमप्रमाणे)

माांसाहार विदयार्थयाांसाठी आलटुन पालटुन, मटन/थचकन 500 ग्रम

19 आठिडयातून दोनदा आलटून पालटून प्रत्येकिेळी प्रतत विदयार्थी 250
ग्रम प्रमाणे

20 भात/पल
ु ाि, सलाडसह काांदा, ललांबस
ु ह
21

शाकाहार विदयार्थयाांसाठी 250 ग्रम एक गोडपदार्थम (स्िीट-

बासांद
ु ,जिलेबी,बालश
ू ाह ,गुलाबिाम, लाडु,श्रीखांड यापैकी एक)

22 अथधक तनयलमत भोिनाचे पदार्थम.

साप्ताहहक
मेनु

28.

बयाना रक्कम (3%)

मांिूर तनविदाधारकाांच्या बाबतीत सरु क्षा अनामत

29.

मांिरू केलेले दर हे आदे शाचे हदिसापासन
ु हद.30/04/2016 पयांत ककांिा

30.

भोिनाच्या िेळी ठे केदाराने अर्थिा त्या प्रतततनधीने उपजस्र्थत राहणे

31.

ठे केदारास कोणत्याह करणास्ति पन्
ु हा दर िाढिन
ु लमळणार नाह .

रक्कम म्हणन
ु िगम करण्यात येईल.

पढ
ु ल ठे का मांिरू होई पािेतो अांमलात राह तील.
आिश्यक आहे .

32.

अचानक भोिनपरु ठा बांद केल्यास पयामयी व्यिस्र्थेपोट

होणाऱ्या िादा

खचामस ठे केदार िबाबदार राह ल ि िादा खचम होणार रक्कम त्याच्या सरु क्षा
ठे िेच्या रकमेतून अर्थिा दे य असणाऱ्या इतर कोणत्याह रकमेतून िसल
ु केलेल
िाईल.

33.

ज्या

ठे केदाराांनी

34.

अ.क्र. 27 मध्ये नमद
ु केलेल्या आहाराचा दिाम तनक्रष्ट्ट आढळल्यास

बांधनकारक राह ल.

ई-तनविदा

भरलेल

आहे

त्याांनाच

ठे का

चालविणे

तनयमानस
ु ार दां ड आकारण्यात येईल ि दां डाची रक्कम भोिन त्रबलातून िसल
ु
करण्यात येईल.

35.

ठे केदाराच्या त्रबलातून तनयमाप्रमाणे आयकराांची रक्कम कपात करण्यात

36.

भोिन व्यिस्र्था समाधानकारक नसल्यास भोिन ठे का केव्हाह

येईल.

बांद

करण्याचा अथधकार सहाय्यक आयक्
ु त/ प्रादे लशक उपायक्
ु त, समाि कल्याण
विभाग अर्थिा शासनाने प्राथधकृत केलेल्या प्राथधकार याांनी राखुन ठे िलेला आहे .

37.

भोिन परु विताांना स्िांयपाकासाठी तनरोगी कममचार

स्िच्छतेची

काळिी

घ्यािी

लागेल.

दर

तीन

नेमािे लागतील ि

माहहन्यानांतर

स्ियांपाकी

कममचाऱ्याांची िैद्यकीय तपासणी करुन तसा अहिाल गह
ु /गह
ृ प्रमख
ृ पालाांना सादर

करणे परु िठाधारकाांस बांधनकारक राह ल. तसेच भोिन तयार करणाऱ्या सिम
कममचाऱ्याांची सिमस्िी िबाबदार सांबथधत भोिन ठे केदाराची राह ल. या बाबत
शासनाची कोणतीह िबाबदार राहणार नाह .

38.

सदर तनविदे स अांततम मान्यता दे णे ह बाब शासनाचे/आयक्
ु त/प्रादे लशक

39.

तनिासीशाळे तील

उपायक्
ु त याांचे अांततम मान्यतेच्या अधीन राह ल.
विदयार्थयाांना

परु िठादाराने

परु िठा

केलेल्या

िस्तू/घटकाांमळ
ू े कोणतीह अनथु चत अर्थिा विषबाधा इ. घटना घडल्यास त्याची
िाबाबदार सांबांथधत ठे केदाराची राह ल.

40.

ई-तनविदा कोणतेह कारण न दे ता नाकारण्याचा अर्थिा रद्द करण्याचा

अथधकार सहाय्यक आयक्
ु त, समाि कल्याण, लातरू
ठे िला आहे .

विभाग लातरू याांनी राखन
ू

हटप :- िर ल सिम अट तनयम ि सच
ु ना मी/आम्ह िाचल्या असन
ु त्या मला/आम्हाला
आमच्या सांस्र्थेस मान्य आहे त ि त्या जस्िकृत करुन स्िाक्षर सह ई-तनविदा सोबत
िोडल्या आहे त.

हदनाांक :-

/

/2015

तनविदाधारकाची
सह ि लशक्का

Schedule : Multi Opening Without RA

Seq No
1

SWD Stage
Release Tender

Contractor Stage
-

Start Date &

Expiry Date &

Time

Time

09-05-2015 10:01 09-05-2015 17:00

2

-

Tender Download

09-05-2015 17:01 05-06-2015 17:00

3

-

Bid Preparation

09-05-2015 17:01 06-06-2015 17:00

4

5

Close For
Technical Bid
Close For Price
Bid

6
7

8
9

Technical Bid
Opening
Price Bid
Opening
Tender Award

-

06-06-2015 17:01 07-06-2015 17:00

-

06-06-2015 17:01 07-06-2015 17:00

Bid Submission

07-06-2015 17.01 09-06-2015 17:00

-

10-06-2015 11:00 10-06-2015 17:00

-

10-06-2015 11:00 10-06-2015 17:00

-

10-06-2015 11:00 10-06-2015 17:00

महाराष्ट्र शासन
सामाजिक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग
सहाय्यक आयुक्त, समाि कल्याण, लातूर
E-mail ID:- acswlatur@gmail.com
Phone & Fax No. 02382-258485
(ननववदा सुचना)

ई-ननववदा सुचना क्र acsw/2015-16/2
प्रपि - ि

पाक ट क्र 2 मध्ये टाकावयाचा फॉमड ( व्यापारी ललफाफा )
अ.क्र

तपलशल

दर प्रतत महहना/प्रतत
विद्यार्थी

अांकी
1

लातूर

अक्षर

जिल््यातील मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ृ

(गुणिांत) लातरू , मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ृ (िुने)
लातूर, मल
ु ांचे शासककय िसततगह
ृ (िुने) लातूर ि
मल
ु ांचे शासककय िसततगह
ृ (निीन) लातरू येथर्थल
प्रिेलशत

विद्यार्थयाांना

भोिन

व्यिस्र्था

परु िठा

करणे
मी /आम्ह

असे िाहहर करतो की, आम्ह

हे दरपत्रक सादर करण्यापि
ु ी

मी/आम्ह दरपत्रकामध्ये भरलेले दर ज्यािर आधारलेले आहे अशा आहाराचे स्िरुप /
स्र्थातनक बािारभाि / मनष्ट्ु यबळ /िाहनािळ या पररजस्र्थतीचा पण
ु म विचार केलेला असन
ू
काळिीपि
म अभ्यास करुन ते समिुन घेऊन िर ल प्रमाणे दर हदलेले आहे त.
ु क
हठकाण

-

हदनाांक

-

तनविदा धारकाची सह
नाांि ि पता.

प्रपि - क
सन २०१५-१६ मध्ये शासककय वसनतगह
ृ ननहाय क्षमता दशडववणारा तक्ता
लातूर जिल्हा
अ.क्र.

ननवसी शाणे चे नाव

सन २०१५-१६ ववदयाथधीत

१

मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ृ (गुणिांत) लातरू

१००

मल
ां े शासककय िसततगह
ु च
ृ (िुने) लातरू

७५

एकुण

३३०

२
३
४

सींख्या

मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ृ (िुने) लातरू

७५

मल
ु ांचे शासककय िसततगह
ृ (निीन) लातरू

८०

प्रमाणपि (ड)
(रक्कम रु.100 चे स्टॅ म्प पेपरवर )
मी...................................................................................
तनविदा फॉमम अ

ि

आलेल्या

ई-

ब मधील माहहती ,अट , शती िैयक्तीक माहहती मी पण
म णे
ु प

िाचन
ु समिुन घेतल असन
ू ती बरोबर असन
ू ती मला मान्य आहे त . तसेच काह
अपररहायम कारणामळ
ु े दे यकाची रक्कम अदा करण्यास उशीर झाल्यास सदर रक्कमेिर
व्याि हदले िाणार नाह याची मला / आम्हाला िाणीि आहे पण
ु म कल्पना आहे ि त्या
मला / आम्हाला मान्य आहे . तसेच ई-तनविदे मध्ये हदलेल माहहती चौकशी अांती खोट
असल्याचे आढळुन आल्यास माझ्यािर

/ आमच्यािर शासनाच्या तनयमानस
ु ार उथचत

कायमिाह करण्यात येईल याची मला / आम्हाला िाणीि आहे .

हठकाण

-

हदनाांक

-

तनविदा धारकाची सह
नाांि ि पत्ता

प्रमाणपि इ
(रक्कम रु.१०० चे स्टम्प पेपरिर)
प्रमाणणत
जिल्हयातील

करण्यात

येते

की,

मी--------------------------------------------लातरू

मल
ु ाांचे शासककय िसततगह
ु ाांचे शासककय िसततगह
ृ (गुणिांत) लातरू , मल
ृ

(िुने) लातूर, मल
ु ांचे शासककय िसततगह
ु ांचे शासककय िसततगह
ृ (िुने) लातूर ि मल
ृ
(निीन) लातरू येथर्थल भोिन परु िठ्यासाठी तनविदा भरलेल असन
ू त्यामध्ये नमद
ू
प्रिेलशत विदयार्थयाांना तनविदामध्ये हदलेल्या अट ां ि शतीनस
ु ार ि शासन तनणमयानस
ु ार
नाष्ट्टा ि दोन िेळचे िेिण ि इतर परु क ि विशेष आहार, (प्रपत्र अ मधील अट
क्र.२७) िेळेिर दे ण्यास मी/आम्ह बाांधील असन
ू माझ्याकडे/आमच्याकडे आिश्यक ते
मनष्ट्ु यबळ ि साधनसामग्री उपलब्ध आहे .
कर ता हे प्रमाणपत्र ललहून दे त आहे .
हठकाणहदनाांकतनविदा धारकाची सह
नाांि ि पत्ता

