खुली ई - निनिदा
निनिध प्रनिक्षणे/कार्यिाळा/ बैठकी इत्र्ादी कार्यक्रमाची सोर् करूि देण्र्ासाठी एका िर्ायसाठी सेिा पुरिठादार संस्था नििड
करण्र्ाबाबत

निनिदा संदर्य क्रमांक: एमएसआरएलएम/एसएमएमर्ु/प्रनिक्षण कें द्र/ ०२ /२०१९

ई- निनिदा क्रमांक (ID) : 2019_MSRLM_482239
ददिांक:- २६/८/२०१९

-जारी कताय–
मुख्र् कार्यकारी अनधकारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि
राज्र् अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्ष
५िा मजला ,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४
संकेतस्थळ- http://www.umed.in

१) निनिदा (Bid) सादर करण्र्ासाठी निमंत्रण:अ) दीि दर्ाल अंत्र्ोदर् र्ोजिा, नह र्ोजिा ग्रामीण र्ागातील गरीबी निमूयलिासाठी र्ारत सरकारच्र्ा ग्रामीण निकास
मंत्रालर्ािे सुरू के लेली महत्िाकांक्षी र्ोजिा आहे. महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि (एमएसआरएलएमउमेद) २०११ मध्र्े राष्ट्रीर् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि (एिआरएलएम) - आजीनिका र्ांच्र्ा मागयदियिाखाली सुरू
करण्र्ात आली. गररबांच्र्ा िाश्वत जीिििैलीचा मागय म्हणूि कार्य करणाऱ्र्ा समाजािर आधाररत संस्था तर्ार करूि
त्र्ांची मजबुती करूि महाराष्ट्रातील ग्रामीण र्ागातील दाररद्र्य कमी करणे हा र्ा अनर्र्ािाचा उद्देि आहे. अनर्र्ाि
राज्र्ात सिय नजल्हात इंटेनससि पद्धतीिे राबनिण्र्ात र्ेत आहे. उमेद –महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििीन्नती अनर्र्ाि
र्ांचे राज्र् कार्ायलर् , सी.बी.डी. बेलापूर ,ििी मुंबई र्ेथे असूि नजल्हा स्तरािर अनर्र्ािाचे अंमलबजािणी नजल्हा
अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्षा मार्य त तसेच तालुका स्तरािर तालुका अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्षा मार्य त करण्र्ात र्ेते .
आ) महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि (MSRLM) च्र्ा अंतगयत सिय नजल्हा ि तालुका अनर्र्ाि व्यिस्थापि
कक्षामार्य त निनिध स्तरािरील कमयचारी, समूह संस्थांचे सदस्र् ि इतर व्यक्तींचे िर्यर्र नजल्हा /तालुका/ग्राम स्तरािर
निनिध प्रनिक्षण/कार्यिाळा/ बैठकांचे आर्ोजि करण्र्ात र्ेते . त्र्ाकररता प्रत्र्ेक िेळेस संपादणूक प्रदक्रर्ा करूि सेिा
पुरिठादार नििड करणे िक्र् होत िाही . त्र्ाकररता सिय नजल्हा ि तालुका स्तरािर निनिध प्रनिक्षणे/कार्यिाळा/ बैठकी
इत्र्ादी कार्यक्रमाची व्यिस्था / सोर् करूि देण्र्ासाठी निर्ाग निहार् एक सेिा पुरिठादार संस्थेची एक िर्ायसाठी
खुली ई - निनिदा पद्धतीिे नििड करण्र्ाकररता निनिदा मागनिण्र्ात र्ेत आहे.

(टीप : ज्र्ा नजल्हा ि तालुका स्तरािर प्रनिक्षण कें द्र / मंगल कार्ायलर् / हॉटेल्स निनित करण्र्ात आली आहेत ककं िा
करणार असल्र्ास ते नजल्हे / तालुके िगळू ि )
इ)

सदरची निनिदा दोि ककं िा अनधक निनिदाधारक एकनत्रत ररत्र्ा सादर करता र्ेणार िाही (Joint Venture/
Consortium)

ई)

र्ा सूचिेच्र्ा प्रनतसादात आपली निनिदा सादर करण्र्ापूिी निनिदाधारकांिा र्ा निनिदा दस्तऐिजाचा काळजीपूियक
अभ्र्ास करण्र्ाची सल्ला देण्र्ात र्ेत आहे. र्ा निनिदेच्र्ा प्रनतसादात जे निनिदाचा सादर करतील त्र्ांिी र्ा निनिदा
सूचिाचा काळजी पूियक अभ्र्ास आनण र्ा दस्तऐिजाची तपासणी के ल्र्ािंतर सिय अटी, निर्म त्र्ांचे पररणाम समझूि
घेतले असे मािले जाईल.

उ)

सिय पात्र ि ईच्छु क निनिदा धारकांिी निनिदा प्रदक्रर्ेत र्ाग घेण्र्ासाठी महाराष्ट्र िासिाच्र्ा ई-निनिदा प्रणालीचा
https://mahatenders.gov.in र्ा संकेतस्थळािर िोंदणी करणे आिश्र्क आहे.

ऊ) निनिदाधारक (Bidder) र्ांिा त्र्ाची तांनत्रक आनण आर्थयक प्रस्ताि (Bid) र्ा इलेक्रॉनिक स्िरूपात ऑिलाइि सादर
करणे आहे. निनिदा िुल्क (Tender Fee) आनण बर्ािा ठे ि (Earnest Money Deposit) निनिदा दस्तऐिजात
ददलेल्र्ा तपिीलािुसार ऑिलाइि सादर करणे अनििार्य आहे.
ऋ) कोणत्र्ाही कारणामुळे निनिदा ऑिलाइि सादर करण्र्ात कोणताही निलंब ककं िा त्रुटीसाठी निनिदा जारी कताय
जबाबदार राहिार िाही. र्ासाठी, निनिदाधारकांिा नििंती के ली जाते की संपूणय आिश्र्क निनिदा दस्तऐिज (Bid
Documents), आंतरजाळ (Internet) मंद गती ककं िा इतर कोणत्र्ाही अिपेनक्षत समस्र्ा टाळण्र्ासाठी
आधीपासूिच आिलाईि सादर करणे आिश्र्क आहे. निनिदा (Bid) सादर करण्र्ासंबंनधत काही अडचणी असल्र्ास
निनिदाधारक https://mahatenders.gov.in िर ददलेल्र्ा मदत कक्षािी (हेल्पडेस्क) संपकय करािा.
२. निनिदेची िेळापत्रक खालील प्रमाणे राहील:मानहती
निनिदा संदर्य क्रमांक

तपिील
एमएसआरएलएम/एसएमएमर्ु/प्रनिक्षणकें द्र/०२ /२०१९

ई निनिदा आर्डी

2019_MSRLM_482239

निनिदा दस्तऐिज डाउिलोड सुरु होण्र्ाची ददिांक आनण िेळ

ददिांक:- २६ / ०८ /२०१९ , िेळ : ९.००

स्पष्टीकरणासाठी नििंती करण्र्ाची अंनतम ददिांक आनण िेळ

ददिांक:- ३१ / ०८ /२०१९ , िेळ : १०.३०

निनिदा सादर करण्र्ापूिी बैठक (Pre Bid Meeting) चा ददिांक
िेळ आनण स्थळ

ददिांक:- ३१/०८ /२०१९ , िेळ : १०.३०
स्थळ- महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि, ५िा
मजला ,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर

,ििी मुंबई -४००६१४

निनिदा दस्तऐिज डाउिलोड करण्र्ासाठी अंनतम ददिांक आनण िेळ

ददिांक:- ०७/ ०९ /२०१९, िेळ : १८.००

http://mahatenders.gov.in
निनिदा (Bids) सादर करण्र्ासाठी िेिटची ददिांक आनण िेळ
(अंनतम मुदत)

ददिांक:- ०७/ ०९ /२०१९, िेळ : १८.००

तांनत्रक निनिदा / लखोटा उघडण्र्ासाठी ददिांक आनण िेळ

ददिांक:-

नित्तीर् निनिदा उघडण्र्ासाठी ददिांक आनण िेळ

https://mahatenders.gov.in िर प्रकानित के ले जाईल

संपकायसाठी आनण निनिदा उघडण्र्ासाठी रठकाण

महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि, ५िा मजला

०९ / ०९ /२०१९, िेळ : १०.००

,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई ४००६१४
सूचिा :
१. निनिदा उघडण्र्ाच्र्ा ठरानिक तारखेस खरे दीदारासाठी सुट्टी जाहीर के ली असेल तर पुढील कामकाजाच्र्ा ददििी
त्र्ाच िेळेला ि त्र्ाच रठकाणी निनिदा उघडल्र्ा जातील.
२. उपरोक्त ददिांक आनण िेळेमध्र्े बदलू होऊ िकतो तरी निनिदाधारकािी https://mahatenders.gov.in र्ा
संकेतस्थळािर िमूद के लेल्र्ा सिय तारखा ि िेळ ही अंनतम असेल.त्र्ाकररता निनिदाधारकािी सदर संकेतस्थळािर
िारं िार पाहणी करािी.
३. निनिदा संबनं धत इतर महत्िाची मानहती:अ. क्र.
मानहती

तपिील

१

निनिदा िुल्क (नििा परतािा)

रु. ५०००/- निनिदा सादर करतािा ई-निनिदा पोटयलिर ऑिलाईि जमा
र्रािे लागतील.

२

बर्ािा ठे ि (Earnest Money
Deposit) (ऑिलाइि पैसे र्रणे)
निनिदा ि बर्ािा ठे ि िैधता कालािधी
कामनगरी सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit)
बँक गॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्र्ा
स्िरुपात कामनगरी सुरक्षा रक्कम /अिामत
रक्कम
(Performance
Security
Deposit) देण्र्ासाठी अंनतम ददिांक

रु. ५०,०००/- निनिदा सादर करतािा ई-निनिदा पोटयलिर ऑिलाईि र्रािे
लागतील.
तांनत्रक निनिदा उघडण्र्ाच्र्ा तारखेपासूि ९० ददिस
रुपर्े ५०,०००/- प्रती निर्ाग

३
४
५

Letter of Acceptance प्राप्त झाल्र्ापासूि एक आठिड्ांच्र्ा आत
संबनधत निनिदाधारकािे कामनगरी सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) बँक गॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्र्ा
स्िरुपात जमा करणे बंधिकारक आहे . त्र्ाची िैधता करार पूणय झाल्र्ािंतर
३० ददिसांपर्यत असेल.

आर.निमला र्ा.प्र.से.
मुख्र् कार्यकारी अनधकारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि
राज्र् अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्ष
५िा मजला ,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४
संकेतस्थळ- http://www.umed.in

४. बर्ािा जमा (Earnest Money Deposit):अ) http://mahatenders.gov.in र्ा संकेत स्थळाव्दारे ऑिलाइि पेमेंट गेटिेव्दारे मुदा क्र. 3 मध्र्े उल्लेनखत बर्ािा
(Earnest Money Deposit) जमा करणे अनििार्य आहे.
आ) ज्र्ा निनिदादारांिी िर िमूद के ल्र्ाप्रमाणे आनण निधायररत बर्ािा (Earnest Money Deposit) जमा के लेले
िाही त्र्ांची निनिदा (Bid) िाकारली जाईल.
इ) अर्िस्िी निनिदाधारकाची बर्ािा रक्कम (Earnest Money Deposit) निनिदा निनितीकरण झाल्र्ािंतर ि
र्िस्िी/नििड करण्र्ात आलेल्र्ा निनिदाधारकािे कामनगरी सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम जमा के ला िंतर ककं िा
निनिदा ि बर्ािा ठे ि िैधता कालािधी र्ा मध्र्े जे अगोदर असेल त्र्ािुसार नििा व्याज online परत करण्र्ात
र्ेईल.
ई) र्िस्िी निनिदादाराचे बर्ािा (Earnest Money Deposit) जमा करार करण्र्ात आल्र्ािंतर आनण निनित
कालािधीत बँक गॅरंटी / नडमांड ड्राफ्ट स्िरुपात कामनगरी सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security
Deposit) जमा के ल्र्ािंतर आनण निनिदा दस्तऐिजामध्र्े िमूद के ल्र्ािुसार परत के ली जाईल.
५. बर्ािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्ती अ) निनिदाच्र्ा िैधतेच्र्ा कालािधीत निनिदाधारक आपली निनिदा परत घेत असेल ककं िा निनिदाच्र्ा िैधतेच्र्ा
कालािधीत ककं िा त्र्ाच्र्ा िाढीि कालािधीच्र्ा दरम्र्ाि निनिदाचे मूल्र् िाढिेल तर बर्ािा रक्कम (Earnest
Money Deposit) जप्त करण्र्ात र्ेईल.
आ) र्िस्िी निनिदाधारक निनित के लेल्र्ा कालािधीत करारािर सही करण्र्ास अर्िस्िी ठरला ककं िा निनिदा
दस्तािेजात ददलेल्र्ा िमुसर्ािुसार निनित कालािधीत बँक गॅरंटी / नडमांड ड्राफ्टच्र्ा स्िरूपात कामनगरी सुरक्षा
रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) जमा करण्र्ास अर्िस्िी ठरला तर बर्ािा रक्कम
(Earnest Money Deposit) जप्त करण्र्ात र्ेईल.
इ) निनिदा प्रदक्रर्ेदरम्र्ाि निनिदा धारकाच्र्ा निचार पूियक करण्र्ात आलेल्र्ा चुकी च्र्ा कती मुळे मूल्र्ांकि आनण
अंतमीकरण प्रदक्रर्ेत अिािश्र्कपणे निलंब झाल्र्ास संबंनधत निनिदाधारकाची बर्ािा रक्कम (Earnest Money
Deposit) जप्त करण्र्ात र्ेईल. बर्ािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त करण्र्ाबाबत निनिदा जारी
कताय र्ांचा निणयर् अंनतम असेल आनण ती निनिदाधारकांिर बंधिकारक असेल.
ई) जर निनिदा प्रदक्रर्ेदरम्र्ाि निनिदाधारकािे देण्र्ात आलेली कोणतीही मानहती चुकीची आढळली तर निनिदा
जारीकताय संबंनधत निनिदाधाकाची निनिदा (Bid) रद्द करू िकतात ि संबंनधत निनिदादारािर आिश्र्क
कार्यिाही करू िकतील.
६. संपकय तपिील:निनिदा दस्तऐिज संबंधी कोणत्र्ाही स्पष्टीकरण ि संपकायसाठी, निनिदाधारकांिा खाली प्रदाि के लेल्र्ा संपकय
मानहतीिर संिाद साधता र्ेईल.
अ.क्र.
तपिील
१
पद
२

कार्ायलर्ीि पत्ता

मानहती
राज्र् अनर्र्ाि व्यिस्थापक –संपादणूक
उमेद - महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि
राज्र् अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्ष ,५िा मजला ,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी
बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४ , र्ोि िं: ०२२-२७५६२५५२/५४
संकेतस्थळ: www.umed.in

७. निनिदा सादर करण्र्ापूिी ची निचारणा आनण निनिदा सादर करण्र्ापूिी ची बैठक:निनिदा जारी कताय संर्ाव्य निनिदादारांचे निनिदा संदर्ायत काही प्रश्न असल्र्ास निनिदा सादर करण्र्ापूिी निनिदा
पूिय बैठक आर्ोनजत करे ल. बैठकीची तारीख, िेळ आनण स्थाि निर्दयष्ट के लेल्र्ा र्ाग २ मध्र्े निर्दयष्ट के ले आहे.
निनिदादाराचे प्रनतनिधी त्र्ांच्र्ा स्ितःच्र्ा खचायिर निनिदा सादर करण्र्ापूिी ची बैठक मध्र्े उपनस्थत राहूि नलनखत
स्िरुपात प्रश्न दकिा िंका निचारू िकतात. निनिदा सादर करण्र्ापूिीच्र्ा उपनस्थत के लेल्र्ा प्रश्नांची / िंकांची प्रनतदक्रर्ा
/ निणयर् https://mahatenders.gov.in िर प्रकानित के ली जाईल. कोणत्र्ाही दूरध्ििी / भ्रमणध्िणी व्दारे

निचारण्र्ात र्ेणाऱ्र्ा प्रश्नांचा निचार के ला जाणार िाही. निनिदा सादर करण्र्ापूिी प्रश्नाच्र्ा उत्तराबाबतचा निनिदा
जारी कतायचा प्रनतसाद निनिदा दस्तऐिजाचा अनिर्ाज्र् र्ाग बिेल.
८. निनिदा सादर करण्र्ापूिी ची निचारणा / िुल्क / निनिदा करण्र्ासाठी दुरुस्तीस प्रनतसाद:निनिदा जारी कताय कोणत्र्ाही िेळेस, कोणत्र्ाही कारणास्ति, स्ितःच्र्ा पुढाकारािे ककं िा निनिदाधारकाव्दारे नििंती
के लेल्र्ा स्पष्टीकरणांच्र्ा उत्तरदानर्त्िाच्र्ा िेळेस (ककं िा निनिदा जारीकतायिे निस्ताररत के लेल्र्ा) ककं िा आधी
कोणत्र्ाही िेळेस िुद्धीपत्रक जारी करुि निनिदा दस्तािेजामध्र्े बदल करू िकतो ककं िा निनिदाच्र्ा तरतूदींच्र्ा
व्याख्र्ा स्पष्ट करण्र्ासाठी अनतररक्त सूचिा निगयनमत करू िकतो . निनिदा जारीकताय जारी के लेल्र्ा निनिदा
दस्तऐिजातील दुरुस्ती / िुनध्दपत्रक https://mahatenders.gov.in िर प्रदर्ियत के ले जाईल आनण र्ा निनिदा
दस्तऐिजात र्ा संदर्ायव्दारे समानिष्ट के ले जाईल असे मािले जाईल. अिा कोणत्र्ाही दुरुस्ती सिय निनिदाधारकािर
बंधिकारक असेल. संकेतस्थळािर प्रनसद्ध के लेल्र्ा बदलांच्र्ा आधारािर निनिदा सूचिा/ निनिदा दस्तऐिज अदर्ाित
करण्र्ाच्र्ा निनिदाधारकाच्र्ा अपर्िामुळे र्ा निनिदा दस्तऐिजाच्र्ा तरतुदींच्र्ा कोणत्र्ाही चुकीच्र्ा अथायसाठी
निनिदा जारीकताय जबाबदार िाही. िुनध्दपत्रक निचारात घेणे ि त्र्ाअिुिंगािे निनिदाधारकांिा त्र्ांची निनिदा तर्ार
करण्र्ासाठी उनचत िाजिी कालािधी देण्र्ासाठी निनिदा जारीकताय निनिदा सादर करण्र्ासाठी अंनतम मुदत िाढिू
िकतो.
९. प्रनतसाद पूणत्य ि:अ) निनिदाधारकांिा निनिदा दस्तऐिजात सिय निदेि, र्ॉमय, अटी ि िती , आिश्र्कता आनण इतर मानहतीचा काळजीपूियक
अभ्र्ास करण्र्ाची सल्ला देण्र्ात र्ेत आहे. निनिदा दस्तािेज काळजीपूियक समजूि घेतल्र्ािंतर आनण त्र्ाच्र्ा पूणय अथय
समजूि घेतल्र्ािंतर निनिदा सादर करण्र्ात आलेली आहे असे मािले जाईल.
आ) र्ा निनिदाचा प्रनतसाद पूणयतः असािा. निनिदा दस्तािेजामध्र्े िमूद आिश्र्क सिय मानहती सादरकरण्र्ात अर्िस्िी
ककं िा प्रत्र्ेक बाबतीत निनिदा दस्तऐिजास मोठ्या प्रमाणात प्रनतसाद ि देिाऱ्र्ा निनिदाधारकाची निनिदा जोखमी
मध्र्े असेल आनण पररणामी त्र्ाची निनिदा िाकारली जाऊ िकते.
१०. निनिदा तर्ार करण्र्ाचा खचय:निनिदाधारकास निनिदा मध्र्े सहर्ाग होण्र्ासाठी र्ेणारा सिय खचय स्ितः करणे आहे . निनिदा जारीकताय कोणत्र्ाही
होणाऱ्र्ा खचायस जबाबदार राहणार िाही.
११. राइट टू टर्मयिि
े ि:निनिदा जारीकताय कोणत्र्ाही िेळी कोणत्र्ाही कारणानििार् निनिदा प्रदक्रर्ा समाप्त करू िकतो . निनिदा जारीकताय
कोणतीही िचिबद्धता व्यक्त करीत िाही की र्ा प्रदक्रर्ेमुळे कोणािीही व्यिसार्ातील व्यिहारािर पररणाम होईल. जर
निनिदा प्रदक्रर्ा निरस्त करण्र्ात आली तर कोणत्र्ाही व्याजानििार् सिय निनिदादारांचे बर्ािा ठे ि (Earnest Money
Deposit) परत के ले जाईल.
१२ निनिदामध्र्े त्रुटी िसणे:निनिदामध्र्े कोणतीही त्रुटी िसणे आिश्र्क आहे. कोणत्र्ाही अनधलेखिाच्र्ा / दुरुस्ती च्र्ा बाबतीत, अनधकत
स्िाक्षरीकत्र्ायव्दारे अनधलेखिाच्र्ा / दुरुस्ती च्र्ा जागेिर स्िाक्षरी करणे आिश्र्क आहे.
१३ . निनिदामध्र्े सहर्ागी होण्र्ासाठी पात्रता अटी/निष्कर्य :निनिदा सादर करण्र्ाच्र्ा ददिांकाला निनिदाधारकला स्ितंत्रपणे खालील पात्रता निकर् पूणय करणे अनििार्य आहे.
क) मुंबई दुकाि ि संस्था अनधनिर्म, १९४८ अंतगयत िॉप अॅक्ट अंतगयत िोंदणीकत असणे आििक आहे.
ख) जर निनिदाधारक एका निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार असल्र्ास त्र्ांची मागील तीि आर्थयक िर्य २०१६१७,२०१७-१८,२०१८-१९ मध्र्े एकू ण उलाढाल (िैधानिक अहिाला आधारे ) १५० लक्ष ककं िा त्र्ापेक्षा जास्त
असणे आिश्र्क आहे.
टीप: जर निनिदाधारका एका पेक्षा जास्त निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार असल्र्ास मागील तीि आर्थयक
िर्य २०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ मध्र्े एकू ण उलाढाल (िैधानिक अहिाला आधारे ) प्रती निर्ागासाठी
१५० लक्ष ककं िा त्र्ापेक्षा जास्त असणे आििक आहे. (उदा. निनिदाधारक दोि निर्ागासाठी निनिदा सादर

करणार असल्र्ास मागील तीि आर्थयक िर्ायची एकू ण उलाढाल ३०० लक्ष ककं िा त्र्ापेक्षा जास्त असणे आििक
आहे)
ग) निनिदाधारक ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार आहे अश्र्ा निर्ागातील कमीत कमी तीि
नजल्हांमध्र्े प्रती नजल्हा दकमाि ५०० लोकांकररता िासकीर् निर्ागासाठी घेतलेल्र्ा नििासी प्रनिक्षणासाठी
प्रनिक्षण हॉल ,राहण्र्ाची ि जेिणाची व्यिस्था के ल्र्ाचा अिुर्ि असणे आििक आहे .
टीप: जर निनिदाधारक एका पेक्षा जास्त निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार आहे अश्र्ा प्रत्र्ेक अनतररक्त
निर्ागासाठी िरील अटीची पूतयता करणे बंधिकारक आहे.
घ) निनिदाधारक िस्तू ि सेिा कर (GST) अंतगयत िोंदणीकत असािा.
ङ) निनिदाधारक निनिदा सादर के ल्र्ाच्र्ा तारखे पर्ंत कोणत्र्ाही राज्र् िासि ककं िा कें द्र सरकार निर्ाग /
कें द्रिानसत प्रदेि / स्थानिक प्रानधकरणव्दारे काळीसूचीबद्ध ककं िा बनहष्कत के लेला िसले पानहजे.
१४. ऑिलाइि निनिदा सादर करण्र्ाबाबत:निनिदाधारक ई-निनिदा संकेत स्थळ https://mahatenders.gov.in व्दारे ऑिलाईि निनिदा सादर करणे आहे.
सादर के लेल्र्ा निनिदामध्र्े तांनत्रक आनण आर्थयक लखोटे समानिष्ट असतील. निनिदाधारकािे हे निनिदा दस्तऐिजात
िमूद के लेले सिय आिश्र्क कागदपत्रे निनिदासह आनण निधायररत िमुसर्ातच सादर के ले पानहजेत. आिश्र्क कागदपत्रे
सादर ि करिे ककं िा कागदपत्रे िेगिेगळ्र्ा स्िरूपात सादर के ल्र्ामुळे निनिदा िाकारली जाऊ िकते. र्ा निनिदा
दस्तऐिजाच्र्ा प्रनतसादात सादर के लेली सिय निनिदा सिय बाबतीत नबिितय असली पानहजेत , िसल्र्ास निनिदा
जारीकताय कडे निनिदा िाकारण्र्ाचा अनधकार सुरनक्षत राहतो. निनिदेचा र्ाग म्हणूि सादर के लेल्र्ा आिश्र्क
कागदपत्राचे प्रत्र्ेक पष्ठ मुदद्रत के ले गेले आहे आनण अनधकत स्िाक्षरीकत्र्ायव्दारे र्ोग्र्ररत्र्ा स्िाक्षरी के लेले आहे हे
तपासण्र्ासाठी निनिदाधारकाची जबाबदारी असेल. कोणत्र्ाही कारणास्ति निनिदा सादर करण्र्ाच्र्ा अंनतम िेळेित
ं र
निनिदा सादर होणार िाही त्र्ामुळे इच्छु क निनिदाधारकांिी िेिटच्र्ा क्षणी निनिदासादर करणे टाळािे.
अ.तांनत्रक नलर्ार्ा:इच्छु क निनिदाधारकांिी खालील तांनत्रक कागदपत्रे ऑिलाइि सादर के ली जाणे आिश्र्क आहे.
क) र्ॉमय - १ प्रमाणे निनिदा प्रपत्र.
ख) र्ॉमय - २ मधील निनिदाधारकाच्र्ा व्यिसार्ाचा तपिील.
ग) र्ॉमय-३ िुसार सिदी लेखापाल (चाटयडय अकाउं टंस) र्ांचे तीि नित्तीर् िर्य २०१६-१७,२०१७-१८,२०१८१९ चे(िैधानिक अहिाला आधारे ) आर्थयक उलाढालीचे प्रमाणपत्र.
घ) सिदी लेखापाल (चाटयडय अकाउं टंस) र्ांचे तीि नित्तीर् िर्य २०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ चे
िैधानिक अहिालाची प्रत.
ङ) मुंबई दुकाि ि संस्था अनधनिर्म, १९४८ अंतगयत िॉप अॅक्ट अंतगयत िोंदणीकत असल्र्ाचे प्रमाणपत्र .
च) र्ॉमय-६ निनिदाधारक ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार आहे अश्र्ा निर्ागातील कमीत कमी
तीि नजल्हांमध्र्े प्रत्र्ेकी कमीत कमी ५०० लोकांकररता िासकीर् निर्ागासाठी घेतलेल्र्ा नििासी
प्रनिक्षणासाठी प्रनिक्षण हॉल ,राहण्र्ाची ि जेिणाची व्यिस्था के ल्र्ाचा अिुर्िा संदर्ायतील संबनधत
कागजपत्रासह मानहती
टीप- अिुर्ि असल्र्ाबद्दल संबनधत कार्ायलर्ाचे कार्ायदेिाची प्रत (त्र्ामध्र्े प्रनिक्षणाथी र्ांची संख्र्ा िमूद
असणे आििक आहे ) ि अिुर्ि प्रमाणपत्र दकिा देर्काची प्रत (टॅक्स इिव्हाइस ) सादर करणे आििक आहे.
छ) िस्तू ि सेिा कर (GST) िोंदणी प्रमाणपत्र
ज) निनिदासादर करण्र्ाच्र्ा ददिांक पर्ंत सरकारी उपक्रम ककं िा सरकारी संस्था, राज्र् सरकार ककं िा कें द्र
सरकार निर्ाग / कें द्रिानसत प्रदेि / स्थानिक प्रानधकरण / कें द्र आनण राज्र् व्दारे काळर्ा र्ादीत समानिष्ट
िसल्र्ाचे १०० /- च्र्ा गैर-सर्ानर्क मुद्रांक पेपर घोर्णापत्र.
ब. आर्थयक नलर्ार्ा:•

संकेत स्थळािरील निदेिािुसार नित्तीर् लखोटा https://mahatenders.gov.in िर ऑिलाईि BOQ
र्ॉरमेट मध्र्े सादर करणे आिश्र्क आहे.

•
•
•

निनिदाधारक कोणत्र्ाही एक ककं िा एका पेक्षा जास्त प्रिासकीर् निर्ागासाठी आर्थयक प्रस्ताि सादर करू
िकतात परं तु त्र्ासाठी तांनत्रक बाबींची पूतयता करणे बंधिकारक आहे.
निनिदा आनण स्िीकारलेले दर निनित कालािधीसाठी निनिदाधारकास बंधिकारक असतील आनण
कोणत्र्ाही कारणािे करार कालािधी पूणय होईपर्ंत त्र्ात बदल के ला जाणार िाही.
ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार िाही त्र्ारठकाणी BOQ मध्र्े ० िमूद करािे

१५. निनिदा िैधता:निनिदा कलम ३ मध्र्े निर्दयष्ट के लेल्र्ा कालािधीसाठी िैध असेल. त्र्ा पेक्षा कमी कालािधीसाठी िैध असलेली निनिदा
िाकारली जाईल . अपिादात्मक पररनस्थतीत निनिदा जारीकताय त्र्ांच्र्ा गरजेिुसार निनिदाची िैधता कालािधी
िाढिण्र्ाबाबत निनिदाधारकांिा नििंती करू िकते. त्र्ाची नििंती आनण प्रनतसाद नलनखत ककं िा ईमेलव्दारे के ले
जातील. निनिदाधारक निनिदा िैधता कालािधी िाढिण्र्ाबाबत िकार देऊ िकतो परं तु अिा पररनस्थतीत सदरच्र्ा
निनिदाधारकास नििड प्रदक्रर्ेतूि काढू ि टाकले जाईल. सदर निनिदाधारकाची बर्ािा रक्कम जप्त करण्र्ात र्ेणार िाही.
१६. व्यािसानर्क निनिदा / नित्तीर् निनिदामध्र्े त्रुटी / सुधार:निनिदाधारकांिा ककं मती सादर करण्र्ास पुरेसी काळजी घेण्र्ाचा सल्ला देण्र्ात र्ेत आहे. निनिदा जमा के ल्र्ाच्र्ा
िेिटच्र्ा तारखेिंतर सादर के लेल्र्ा आकडेिारी मध्र्े कोणत्र्ाही परीनस्थतीत बदल होणार िाही. निनिदा मध्र्े
अंकगनणत त्रुटींसाठी असल्र्ास निनिदा जारीकताय त्र्ामध्र्े दुरुस्त के ली जाईल ि ती निनिदाधारकास बंधिकारक
राहील. ( एकू ण के लेली बेरीज रक्कम चुकली असल्र्ास प्रती िग/र्ुनिट दर ग्राह्य धरूि त्र्ािुसार एकू ण बेरीज करूि
र्ेणारी रक्कम ग्राह्य धरली जाईल. तसेच अंक नलहण्र्ात चूक झाली असल्र्ास अक्षरात नलहलेली रक्कम ग्राह्य धरली
जाईल.)
१७. अपात्र निनिदा:ज्र्ा निनिदा खालील बाबीची पूतयता करणार िाही ती निनिदा असुसंगत निनिदा म्हणूि निचारात घेऊि अपात्र असेल .
अ) निनिदा दस्तऐिजाच्र्ा आिश्र्कतांचे पालि करीत िाही.
आ) निनिदा दस्तऐिजा मध्र्े नििंती के लेल्र्ा निनिध प्रारूपाचे (Format) चे पालि करत िाही.
इ) निनिदा जारीकताय िे निर्दयष्ट के लेल्र्ा अहताय पूणय करत िसेल.
ई) निनिदाधारकािे निनिदा सादर करतािा सिय पात्रता अटींची पूतयता के ली िसल्र्ास.
उ) निनिदा च्र्ा िैधते दरम्र्ाि ककं िा त्र्ाची िाढीि कालािधी दरम्र्ाि निनिदाधारक सादर ककं मती िाढिेल.
ऊ) निनिदाधारक स्ित: च्र्ा अटी सह निनिदासादर करे ल.
ऋ) निनिदा अपूणय स्िरूपात प्राप्त झाली असेल.
ऌ) तांनत्रक लखोट्या मध्र्े अिपेनक्षतपणे, अिािश्र्कपणे, कराराच्र्ा प्रदक्रर्े दरम्र्ाि (कोणत्र्ाही अिस्थेत काहीही
र्रक पडत िाही) ककं िा कराराच्र्ा कार्यकाळात ककं िा कराराच्र्ा निस्तार कालािधी मध्र्े चुकीची मानहती सादर
करण्र्ात आली असेल.
ऍ) व्यािसानर्क निनिदा (Financial Bid) तांनत्रक लखोट्यासह समानिष्ट करूि सादर करण्र्ात आली असेल.
ऎ) निनिदा प्रदक्रर्ेदरम्र्ाि कोणत्र्ाही िेळी बेकार्देिीर / भ्रष्ट / र्सव्या अथायिे निनिदामूल्र्ांकिाची प्रदक्रर्ा
प्रर्ानित करण्र्ाचा प्रर्त्न के ला असेल.
ए) जर एखादा निनिदाधारक एक पेक्षा अनधक निनिदा सादर करे ल ककं िा दोि ककं िा अनधक निनिदादारांमध्र्े
सामासर् स्िारस्र् (common interests) आढळल्र्ास, निनिदाधारकांिा अर्ोग्र् घोनर्त के ले जाण्र्ाची िक्र्ता
असेल.
ऐ) निनिदा जारीकताय व्दारे निर्दयष्ट अिुसार निनिदाधारक बँक गॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्र्ा स्िरूपात कामनगरी
सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) निनहत मुदतीत जमा करण्र्ात अर्िस्िी
ठरला ककं िा निनहत मुदतीत करार करूि घेण्र्ास अर्िस्िी ठरला.
ऑ) निनिदेच्र्ा संदर्ायतील कु ठल्र्ाही प्रकारचे प्रचार / प्रर्ाि / चौकिी अर्ोग्र्ता मािली जाईल. निनिदा चे मूल्र्ांकि
करतािा निनिदा जारीकतायच्र्ा असा ज्ञािात आले दक काही निनिदादारांिी संगिमत करूि, गठबंधि करूि
निनिदा र्रली आहे ककं िा काही निनिदादारांिी एकनत्रत र्ेऊि गठबंधि के ल्र्ामुळे निनिदेच्र्ा प्रदक्रर्ेस
निलंबझाला असे निनिदाधारक तसे करण्र्ास जबाबदार असतील ि ते र्ा करारासाठी तसेच निनिदा जारीकतायिे
जारी के लेल्र्ा कोणत्र्ाही निनिदा मध्र्े र्ाग घेण्र्ापासूि पुढील तीि िर्ांच्र्ा कालािधीसाठी अपात्र असतील.
ऒ) जर तांनत्रक लखोट्या मध्र्े ककं मत, ककं मत धोरण, मूल्र्मापि र्ंत्रणा ककं िा निनिदाच्र्ा व्यािसानर्क पैलूबद्दल
सूनचत के लेली कोणतीही मानहती असेल.

१८. निनिदा उघडणे आनण मूल्र्ांकि प्रदक्रर्ा:अ. तांनत्रक निनिदा उघडणे:-:तांनत्रक नलर्ार्े निनित के लेल्र्ा िेळेस online उघडले जाईल.
तांनत्रक दस्तऐिज तपासणी/मुल्र्ांकि :तांनत्रक निनिदाचे मूल्र्ांकि खालील प्रकारे के ले जाईल:
अ) निनिदादारांची तांनत्रक निनिदाची तपासणी/मुल्र्ांकि कलम १३ मध्र्े िमूद के लेल्र्ा पात्रता निष्कर्य
िुसार के ले जाईल.
आ) कोणत्र्ाही िेळी निनिदा तपासणी प्रदक्रर्ेदरम्र्ाि निनिदा जारीकताय निनिदाधारकांकडू ि मौनखक /
नलनखत स्पष्टीकरण घेऊ िके ल. निनिदा जारीकताय मूल्र्ांकि प्रदक्रर्ेत त्र्ांच्र्ा व्यािसानर्क तज्ञांकडू ि
सल्ला घेऊ िके ल. निनिदा जारीकताय ककं िा अनधकत प्रनतनिधींिा कोणताही निणयर् घेण्र्ापूिी निनिदा
सादर करणाऱ्र्ा निनिदादारांची उत्पादि / सेिा कें द्र तपासण्र्ाचा अनधकार आहे.
इ) निनिदादाराद्वारे िमूद के लेल्र्ा मागील अिुर्िाची संदर्य तपासणी करण्र्ाचा निनिदा जारीकतायला
अनधकार आहे. तपासणी दरम्र्ाि नमळालेला कोणताही अनर्प्रार् तांनत्रक मूल्र्ांकि प्रदक्रर्ेत निचारात
घेतला जाईल.
ई) जे निनिदाधारक निनिदा मध्र्े िमूद के लेल्र्ा सिय पात्रता अटींची पूतयता करतील ते तांनत्रकदष्ट्या प्रात्र
असतील.
उ) निनिदाधारक जेिढ्या निर्ागासाठी पात्रता अटींची पूतयता करत आहे तेिढ्या निर्ागासाठी निनिदाचा
निचार के ला जाईल.
ऊ) तांनत्रकदष्ट्या पात्र निनिदाधारकांचे व्यािसानर्क नलर्ार्े उघडण्र्ात र्ेतील.
ब. व्यािसानर्क / आर्थयक नलर्ार्े उघडणे:तांनत्रकदष्ट्या पात्र निनिदाधारकाची व्यािसानर्क/आर्थयक नलर्ार्ा ई-निनिदा प्रदक्रर्ेिुसार उघडला जाईल.
व्यािसानर्क निनिदा उघडण्र्ाची तारीख आनण िेळ पात्र निनिदाधारकांिा online पोटयल द्वारे कळनिण्र्ात
र्ेईल.
१९. नििड निकर्:• निनिदा जारीकताय निर्ाग निहार् ि पॅकेज निहार् सिायत सर्ुर्तम दर देणाऱ्र्ा निनिदाधारकाची (एल-१)
निर्ाग निहार् नििड करे ल.
• जर करारच्र्ा कालािधीत कोणत्र्ाही िेळी निनिदा सेिासाठीची ककं मत कें द्रीर् ककं िा राज्र् सरकारच्र्ा
कोणत्र्ाही कार्द्याच्र्ा ककं िा अनधनिर्माव्दारे कमी के ली गेली असेल तर निनिदाकारला िैनतक आनण
िैधानिकदष्ट्या करार के लेल्र्ा दकमती कमी होण्र्ाबाबतची मानहती ताबडतोब निनिदा जारीकताय /
खरे दीदाराला सांगणे बंधिकारक असेल. त्र्ािुसार दर कमी करण्र्ाचा अनधकार असेल.
२०. . कोणतीही निनिदा स्िीकारण्र्ाचा आनण कोणत्र्ाही ककं िा सिय निनिदािाकारण्र्ाचा अनधकार:कोणतीही निनिदा स्िीकारण्र्ाचे ककं िा िाकारण्र्ाचे अनधकार आनण करार करण्र्ाआधी निनिदा प्रदक्रर्ा रद्द
करण्र्ाच्र्ा आनण कोणत्र्ाही िेळी कोणतीही निनिदा ककं िा सिय निनिदा रद्द करण्र्ाचे अनधकार कोणत्र्ाही
दानर्त्िानििा निनिदा जारीकताय कडे राखूि ठे िला आहे.
२१. नििडीची अनधसूचिा:अ) निनिदा िैधता कालािधी संपण्र्ापूिी निनिदा जारीकताय र्िस्िी निनिदाधारकांिा िोंदणीकत पोस्टव्दारे
ककं िा ईमेलव्दारे सूनचत करे ल तसेच त्र्ामध्र्े आिश्र्क तपिील, िणयि, सेिा आनण संबंनधत स्िीकारलेल्र्ा
ककं मतीं बाबत थोडक्र्ात मानहती दियिेल. तसेच निनिदा जारीकताय निनिदा स्िीकारल्र्ा बाबत चे स्िीकार
पत्र (Letter of Acceptance) जारी करे ल.
आ) स्िीकार पत्र (Letter of Acceptance) प्राप्त झाल्र्ािंतर र्िस्िी निनिदाधारकबँक गॅरंटी ककं िा नडमांड
ड्राफ्टच्र्ा स्िरुपात आिश्र्क असल्र्ास आिश्र्क कामनगरी सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance
Security Deposit) तसेच निधायररत के लेल्र्ा िमुसर्ात करार निनहत मुदतीत सादर करे ल असर्था बर्ािा
ठे ि (Earnest Money Deposit) जप्त होईल आनण स्िीकार पत्र/पुरिठा आदेि रद्द करण्र्ात र्ेईल.
इ) स्िीकार पत्र / पुरिठा आदेिाची अनधसूचिा म्हणजे करार होर्.

२२. करार कालािधी:करार हा सुरुिातीस एक िर्ायच्र्ा कालािधीसाठी असेल आनण समाधािकारक कामनगरीच्र्ा अधीि राहूि पुढील १
िर्ायसाठी कालािधीसाठी मुख्र् कार्यकारी अनधकारी , महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीिन्नोन्नती अनर्र्ाि हे त्र्ाच अटी ि
ितींिर ककं िा काही जोडणे / हटनिणे / सुधारणेसह िाढनिला जाऊ िके ल . तथापी निनिदा जारीकताय निधायररत करार
एका मनहसर्ाची िोटीस देऊि कोणत्र्ाही कारणास्ति/कारणानििा करार रद्द करण्र्ात र्ेईल.
२३. करारःज्र्ांची निनिदा स्िीकारल्र्ा गेली असेल असे र्िस्िी निनिदादाराला निनहत मुदतीत रु. ५०० /- (निनिदाधारक मुद्रांक
िुल्क खचय करे ल) च्र्ा गैर सर्ानर्क मुद्रांक कागदािर करार करािा लागेल.
२४. कामनगरी सुरक्षा ठे ि:र्िस्िी निनिदाधारक स्ित: च्र्ा खचायिे िमूद के लेली कामनगरी सुरक्षा ठे ि नडमांड ड्राफ्ट ककं िा बँक गॅरंटीच्र्ा स्िरूपात
कामनगरी सुरक्षा ठे ि (Performance Security) निनिदा जारीकताय कडे जमा करे ल.
निनिदा जारीकताय खालील कारणास्ति कामनगरी सुरक्षा ठे ि (Performance Security) मधूि िसूली करण्र्ास
पात्र असेल.
अ) निनिदादारा व्दारे अनिर्नमततेसाठी दंड म्हणूि लािलेली कोणतीही रक्कम.
आ) निनिदा जारीकताय कोणत्र्ाही निनिदाधारक ककं िा त्र्ाच्र्ा कोणताही अनर्कताय / कमयचारी ककं िा कमयचा-र्ांचे
कोणत्र्ाही डीर्ॉल्टच्र्ा आधारािर सरकारी / ततीर् पक्षाला जबाबदार असेल अिी कोणतीही रक्कम.
इ) कोणत्र्ाही सर्ार्ालर् / ग्राहक मंच ककं िा कार्द्याची अंमलबजािणी करणाऱ्र्ा एजससी ककं िा त्र्ांच्र्ा ितीिे
काम करणाऱ्र्ा व्यक्तीच्र्ा आदेि / निणयर्ाखाली के लेले कोणतेही देर्क / दंड.
ई) इतर कोणत्र्ाही थकबाकी रक्कम.
र्ा कलमाखाली रक्कम िसूल झाल्र्ािंतर, निनिदाधारक निनिदा जारीकताय कडे १५ ददिसांच्र्ा आत रकमेच्र्ा
मर्ायदेपर्ंत परतर्े ड करे ल असे ि के ल्र्ास तो कराराचा र्ंग मािला जाईल आनण तो संपुष्टात र्ेऊ िकतो. अश्र्ा नस्थतीत
व्याजमुक्त कामनगरी सुरक्षा ठे ि (Performance Security) सनहत सिय रकमेची जप्ती करण्र्ात र्ेईल.
२५. दंड:कामकाजाच्र्ा व्याप्ती (Scope of Work) मध्र्े िमूद के लेल्र्ा अटी ि िती पूणय करण्र्ासाठी निनिदाधारक अर्िस्िी
ठरल्र्ास प्रती प्रसंग रुपर्े ५००० /- दंड आकारण्र्ात र्ेईल.
२६. देर्क अदा करण्र्ाबाबत अटी:निधायररत के लेल्र्ा अनधकारी र्ांिी र्ोग्र्ररत्र्ा स्िाक्षरी के लेल्र्ा सहर्ागी सूची (Attendance Sheet) व्दारे समर्थयत
देर्क (Tax Invoice) सादर के ल्र्ाच्र्ा ददिांका पासूि दोि आठिड्ांत देर् रक्कम GST रक्कम सह अदा के ली जाईल.
२७. आिश्र्क बाबींचा नििरण आनण कामाची व्याप्ती:- कपर्ा पररनिष्ट अ पाहािे

पररनिष्ट-अ
महाराष्ट्र राज्र्ातील सिय नजल्हा ि तालुका स्तरािर निनिध प्रनिक्षण/कार्यिाळा/ बैठकी इत्र्ादी साठी आर्ोजि
करण्र्ासाठी निर्ाग निहार् एक िर्ायसाठी खालील सेिेसाठी सेिा पुरिठादार र्ांची नििड करणे आहे .
१) पॅकेज – १ : नजल्हा स्तरािर नििासी प्रनिक्षण /कार्यिाळा :
अ.क्र.

नििरण

१. प्रनिक्षण कक्ष िॉि एसी ( ८ ते १०
तास )

२. नििास व्यिस्था िॉि एसी

सुनिधा / आिश्र्कता
१. कमीत कमी आसि क्षमता : ५० व्यक्ती
२. प्रोजेक्टर स्क्रीि सह
३. माईक साउं ड नसस्टम
४. चाटय पेपर ि स्के च पेि
५. व्हाईट बोडय निनिध रं गातील पेिसह
६ लाईट गेल्र्ास इतर पर्ायर्ी व्यिस्था
७. पुरुर् आनण मनहलांसाठी स्ितंत्र स्िच्छतागह
१. प्रत्र्ेक व्यक्तीस स्ितंत्र पलंग/कॉट ,चादर सह गादी, उिी,
पांघरण्र्ाची चादर,मच्छरदाणी इत्र्ादी
२. अंघोळीसाठी गरम पाणी
३. नपण्र्ास िुद्ध पाणी
४. एका रूम मध्र्े जास्तीत जास्त ३ ते ४ व्यनक्त ठे िता र्ेतील.
५. प्रत्र्ेक रूम मध्र्े स्नािगह ि िौचालर् असणे आििक

३. सकाळचा िाष्टा (अमर्ायददत)

१.

४. ददिस ि रात्रीचे जेिण

२. चहा ि कॉर्ी
अमर्ायददत र्ोजिमध्र्े खालील पदाथय आििक आहे

इडली सांबर ,पोहे ,निरा ,उपमा , डोसा,पुरी र्ाजी,पराठा इ.

१. रोटी / चपाती/र्ाकरी
टीप:

२. डाळ फ्रार् / तडका

१. सकाळी असलेलीं कोणतीही
र्ाजी रात्री ककं िा दुसऱ्र्ा
ददििी असणार िाही

३. एक सुक्की र्ाजी

२. दोि ददिसातूि एक िेळ
मांसाहार देणे बंधिकारक आहे

६. पापड, लोणचे

५. प्रनिक्षण दरम्र्ाि चहा ि कॉर्ी

४. एक पातळ र्ाजी
५. र्ात-िरण
७. मर्ायददत एक गोड पदाथय
सकाळी ११.३० ि संध्र्ाकाळी ४.३० िाजता

२) पॅकेज – २: नजल्हा स्तरािर अनििासी प्रनिक्षण /कार्यिाळा :
अ.क्र.

नििरण

सुनिधा / आिश्र्कता

१

प्रनिक्षण कक्ष िॉि एसी ( ८ ते
१० तास )

१. कमीत कमी आसि क्षमता : ५० व्यक्ती
२. प्रोजेक्टर स्क्रीि सह
३. माईक साउं ड नसस्टम
४. चाटय पेपर ि स्के च पेि
५. व्हाईट बोडय निनिध रं गातील पेिसह
६ लाईट गेल्र्ास इतर पर्ायर्ी व्यिस्था
७. पुरुर् आनण मनहलांसाठी स्ितंत्र स्िच्छतागह

२

सकाळचा िाष्टा (अमर्ायददत)

१.

इडली सांबर ,पोहे ,निरा ,उपमा , डोसा,पुरी र्ाजी,पराठा इ.

३

ददिसाचे जेिण

२.

चहा ि कॉर्ी
अमर्ायददत र्ोजिमध्र्े खालील पदाथय आििक आहे

१. रोटी / चपाती/र्ाकरी
२. डाळ फ्रार् / तडका,

३. एक सुक्की र्ाजी,
४. एक पातळ र्ाजी,
५. र्ात-िरण
६. पापड, लोणचे
४.

प्रनिक्षण दरम्र्ाि चहा ि कॉर्ी

७. मर्ायददत एक गोड पदाथय
सकाळी ११.३० ि संध्र्ाकाळी ४.३० िाजता

३) पॅकेज – ३ : तालुका स्तरािर नििासी प्रनिक्षण /कार्यिाळा :
अ.क्र.

नििरण

सुनिधा / आिश्र्कता

१.

प्रनिक्षण कक्ष िॉि एसी ( ८ ते १०
तास )

२.

नििास व्यिस्था िॉि एसी

३.

सकाळचा िाष्टा (अमर्ायददत)

१. इडली सांबर ,पोहे ,निरा ,उपमा , डोसा,पुरी र्ाजी,पराठा इ.

ददिस ि रात्रीचे जेिण

२. चहा ि कॉर्ी
अमर्ायददत र्ोजिमध्र्े खालील पदाथय आििक आहे

४.

१. कमीत कमी आसि क्षमता : ५० व्यक्ती
२. प्रोजेक्टर स्क्रीि सह
३. माईक साउं ड नसस्टम
४. चाटय पेपर ि स्के च पेि
५. व्हाईट बोडय निनिध रं गातील पेिसह
६ लाईट गेल्र्ास इतर पर्ायर्ी व्यिस्था
७. पुरुर् आनण मनहलांसाठी स्ितंत्र स्िच्छतागह
१. प्रत्र्ेक व्यक्तीस स्ितंत्र पलंग/कॉट ,चादर सह गादी, उिी,
पांघरण्र्ाची चादर,मच्छरदाणी इत्र्ादी
२. अंघोळीसाठी गरम पाणी
३. नपण्र्ास िुद्ध पाणी
४. एका रूम मध्र्े जास्तीत जास्त ४ ते ५ व्यनक्त ठे िता र्ेतील.
५. प्रत्र्ेक रूम मध्र्े स्नािगह ि िौचालर् असणे आििक

१.
टीप:

२.

डाळ फ्रार् / तडका,

१. सकाळी असलेलीं कोणतीही
र्ाजी रात्री ककं िा दुसऱ्र्ा
ददििी असणार िाही

३.

एक सुक्की र्ाजी,

४.

एक पातळ र्ाजी,

५.

र्ात-िरण

२. दोि ददिसातूि एक िेळ
मांसाहार देणे बंधिकारक आहे
५.

रोटी / चपाती/र्ाकरी

प्रनिक्षण दरम्र्ाि चहा ि कॉर्ी

६.

पापड, लोणचे

७. मर्ायददत एक गोड पदाथय
सकाळी ११.३० ि संध्र्ाकाळी ४.३० िाजता

४ ) पॅकेज – ४ : तालुका स्तरािर अनििासी प्रनिक्षण /कार्यिाळा :
अ.क्र.

नििरण

सुनिधा / आिश्र्कता

१

प्रनिक्षण कक्ष िॉि एसी ( ८ ते १०
तास )

१. कमीत कमी आसि क्षमता : ५० व्यक्ती
२. प्रोजेक्टर स्क्रीि सह
३. माईक साउं ड नसस्टम
४. चाटय पेपर ि स्के च पेि
५. व्हाईट बोडय निनिध रं गातील पेिसह
६ लाईट गेल्र्ास इतर पर्ायर्ी व्यिस्था
७. पुरुर् आनण मनहलांसाठी स्ितंत्र स्िच्छतागह

२

सकाळचा िाष्टा (अमर्ायददत)

१. इडली सांबर ,पोहे ,निरा ,उपमा , डोसा,पुरी र्ाजी,पराठा इ.

ददिसाचे जेिण

२. चहा ि कॉर्ी
अमर्ायददत र्ोजिमध्र्े खालील पदाथय चा समािेि आहे

३

१. रोटी / चपाती/र्ाकरी
२. डाळ फ्रार् / तडका,
३. एक सुक्की र्ाजी,
४. एक पातळ र्ाजी,
५. र्ात-िरण
६. पापड, लोणचे
४.

प्रनिक्षण दरम्र्ाि चहा ि कॉर्ी

७. मर्ायददत एक गोड पदाथय
सकाळी ११.३० ि संध्र्ाकाळी ४.३० िाजता

इतर अटी ि िती :- नििड करण्र्ात आलेल्र्ा निनिदाधारकास

१. ज्र्ा निर्ागासाठी निर्ुक्त करण्र्ात आले आहे त्र्ा निर्ागातील प्रत्र्ेक नजल्हासाठी एक प्रनिक्षण
समसिर्क निर्ुक्त करणे बंधिकारक आहे.
२. एका िेळेस एका पेक्षा जास्त प्रनिक्षण घेणे आििक असल्र्ास तिी व्यिस्था उपलब्ध करूि द्यािे
लागतील.
३. प्रत्र्ेक प्रनिक्षण/ कार्यिाळे साठी प्रत्र्ेक उपनस्थत व्यक्तीस रार्टटंग पॅड,पेि इत्र्ादी िस्तू नििामुल्र् देणे
बंधिकारक आहे.
४. अनर्र्ािाचे संबनधत व्यिस्थापक मनहसर्ाचा प्रनिक्षणाचा कार्यक्रम देईल त्र्ािुसार प्रनिक्षण कें द्र
उपलब्ध करूि देणे गरजेचे आहे.
५. प्रनिक्षण कें द्र स्िच्छ , सुरनक्षत नस्थतीतअसणे आििक आहे .
६. मद्य व्यिसार् /निक्री करणाऱ्र्ा रठकाणचे प्रनिक्षणकें द्र ककं िा राहण्र्ाची सोर् करता र्ेणार िाही.
७. िासकीर् सिय निर्मांचे /कार्द्याचे पालि करणे बंधिकारक आहे .
८. सिय प्रनिक्षण कें द्राला / राहण्र्ाची सोर् असलेल्र्ा रठकाणी अन्न ि और्ध प्रिासिािे जारी के लेले परिािे
असणे बंधिकारक आहे.
९. पुरिठादाराच्र्ा देर्कातुि निर्मािुसार कर कपात करण्र्ात र्ेईल.
१०. कोणत्र्ाही कारणास्ति कोणत्र्ाही पररस्थीतीत आगाऊ पैसे ददले जाणार िाहीत.
११. अटींच्र्ा ककं िा पररस्थीतीची व्याख्र्ा करण्र्ाच्र्ा बाबतीत कोणत्र्ाही नििाद प्रकरणात महाराष्ट्र राज्र्
ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ाि, नजल्हा अनर्र्ाि व्यिस्थापि कक्ष संबनधत)च्र्ा िानमत पदानधकार्ायकडू ि
र्ोग्र् सूचिा नमळतील आनण त्र्ािुसार नििडलेल्र्ा निनिदादाराला निनिदामध्र्े िमूद के लेल्र्ा अटी ि
ितीिुसार त्िररत सेिा पुरिािी लागेल.
१२. आग निर्ंत्रक उपकरणे उपलब्ध असणे आिश्र्क आहे.
१३. प्रनिक्षण कालािधी दरम्र्ाि सुरक्षा रक्षक पुरेसे उपलब्ध असले पानहजे.
१४. पुरुर् आनण निर्ांसाठी स्ितंत्र पुरेसे स्िच्छ िौचालर्े उपलब्ध असणे गरजेचे आहे.
१५. प्रनिक्षण कें द्र ि नििास व्यिस्था एकाचा रठकाणी असणे आििक आहे.
१६. प्रनिक्षण कें द्र ि निनिदा व्यिस्था असलेली इमारतीचा छत पत्र्र्ाचा चालणार िाही.
१७. प्रनिक्षण कें द्र,नििास व्यिस्था ,जेिणाची व्यिस्था ि इतर बाबी िमूद के ल्र्ाप्रमाणे िसल्र्ास करार
तत्काळ रद्द करूि सुरक्षा ठे ि जप्त करूि िासिाच्र्ा काळ्र्ा र्ादीत समानिष्ट करण्र्ात र्ेईल.
टीप: निनिदाधारकािी निनिदा सादर करतािा निर्ाग निहार् नजल्हा स्तरीर् पॅकेज ि तालुका स्तरीर् पॅकेज
साठी दर सादर करणे आहे. उदा: निनिदाधारकािे कोंकण निर्ागासाठी नजल्हास्तरीर् पॅकेज निहार् एक दर
ि तालुका स्तरीर् पॅकेज निहार् एक दर सादर करणे आहे . तो पॅकेज निहार् दर हा कोंकण निर्ागात र्ेणाऱ्र्ा
सिय नजल्ह्यांिा ि तालुक्र्ांिा सारखा लागू राहील.

र्ॉमय -१ (Bid Form-1)
निनिदा र्ॉमय
(निनिदाधारकाच्र्ा लेटरहेडिर सादर करणे)
प्रनत,
मा. मुख्र् कार्यकारी अनधकारी
महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीिोिान्नती अनर्र्ाि
५िा मजला,नसडको र्िि ,दनक्षण बाजू
सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई
माििीर् महोदर्,
निनिदा दस्तऐिजाची तपासणी करूि, आम्ही खालील स्िाक्षरी करणारे पािती देतो दक महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण
जीििोन्नती अनर्र्ािा अंतगयत निनिध प्रनिक्षणे/कार्यिाळा/ बैठकी इत्र्ादी कार्यक्रमाची सोर् करूि देण्र्ासाठी एका िर्ायसाठी
सेिा पुरिठादार संस्था नििड करण्र्ासाठी ( ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर के ली आहे त्र्ा निर्ागाचे िाि नलहािे ) -------र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर करत असूि आमची निनिदा उपरोक्त िामांदकत निनिदा दस्तऐिजािी पूणय सुसंगत आहे आनण
नलर्ार्ा क्रमांक ब मध्र्े सादर के लेल्र्ा ककं मती आमच्र्ा व्यािसानर्क लाखोटा र्ा निनिदेचा र्ाग बिलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्र् ग्रामीण जीििोन्नती अनर्र्ािा अंतगयत निनिध प्रनिक्षणे/कार्यिाळा/ बैठकी इत्र्ादी कार्यक्रमाची सोर्
करूि देण्र्ासाठी एका िर्ायसाठी सेिा पुरिठादार संस्था नििड करण्र्ाबाबत करण्र्ासाठी ( ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर
के ली आहे त्र्ा निर्ागाचे िाि नलहािे )-----------र्ा निर्ागासाठी निनिदा नस्िकारण्र्ात आल्र्ास निनिदा दस्तऐिजात िमूद
के लेली सेिा पुरिठा करण्र्ाचे आम्ही स्िीकार करत आहोत .
आमच्र्ा निनिदा स्िीकारल्र्ा गेल्र्ास, आम्ही कामनगरी सुरक्षा रक्कम /अिामत रक्कम (Performance Security
Deposit) निनिदा दस्तऐिजात िमूद के लेल्र्ा निधायररत िेळेत सादर करू.
निनिदा दस्तऐिजात निर्दयष्ट निनिदा िैधता कालािधीसाठी आम्ही र्ा निनिदाचे पालि करण्र्ास सहमत आहोत आनण
ते आमच्र्ािर बंधिकारक राहील आनण त्र्ा कालािधीच्र्ा समाप्तीपूिी कोणत्र्ाही िेळी आपण आमची निनिदा स्िीकारू िकता.
औपचाररक अंनतम करार तर्ार होईपर्ंत आनण आमच्र्ा द्वारे अंमलात र्ेईपर्ंत , निनिदाधारकाची नलनखत स्िीकती आनण निनिदा
स्िीकारासह ही निनिदा आपल्र्ा दरम्र्ाि बंधिकारक करार तर्ार करे ल. आम्ही समजतो की आपल्र्ाला प्राप्त होणारी सिायत
कमी दकमतीची निनिदा ककं िा कोणतीही निनिदा आपण स्िीकारण्र्ा कररता बांधील िाही .
स्िाक्षरी ------------------------------तारीखः
च्र्ा क्षमतेत:
सही करण्र्ासाठी अनधकत ककं िा अनधकत व्यक्ती च्र्ा ितीिे

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण निक्का
टीप- ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर के ली आहे त्र्ाचा स्पष्ट उल्लेख िरील निनिदा र्ॉमय मध्र्े करणे गरजेचे आहे असर्ता
निनिदा िाकारण्र्ात र्ेईल

र्ॉमय - २ (Bidders Information : Form-2)
निनिदाधारक मानहती
तपिील

निनिदादाराचे िाि
टेनलर्ोि आनण ईमेल आर्डीसह पूणय पत्ता
निनिदा संबंनधत संपकय तपिील
िाि आनण संपकय तपिील
व्यिसार्ाच्र्ा स्थापिेचा िर्य
निनिदाधारकाची नस्थती ( िैर्नक्तक / मालकी /
र्ागीदारी / खाजगी मर्ायददत / सोसार्टी इ.
पॅि क्रमांक (PAN No.)
िस्तू ि सेिा कर (GST) िोंदणी क्रमांक
आर्थयक िर्ायतील िार्र्यक उलाढाल
२०१६-१७२०१७-१८२०१८-१९
िासकीर् /निम िासकीर्/महामंडळे / इतर िासकीर्
संस्था कार्ायलर्ास प्रनिक्षण कें द्र उपलब्ध करूि
ददलेल्र्ा कार्ायलर्ाची िािे
कोणत्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर के ली आहे
पुणे,कोंकण,औरं गाबाद,अमरािती,िानिक,िागपूर

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण निक्का

तपिील

FORM -3
Format for submission of Turnover certificate on CA firms letter head
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
This is to certify that M/s. (name of bidders firm) is having registered office at (detailed office
address of bidder). The turnover of M/s. (Name of bidders firm) for the three financial years
based on Audited Statement is as under
Sr. No.
1
2
3

Financial Year
2016-17
2017-18
2018-2019
Total Turnover

Turnover in lakhs

Signature of the Chartered Accountant
Name of the Firm
Registration No.
Date:
Place:
(Seal of the Chartered Accountant)

BALANCE SHEET DULY SIGNED BY CA SHOULD BE SUBMITTED ONLINE ALONG WITH THE
ABOVE CA CERTIFICATE. FAILING WHICH TENDER WILL BE REJECTED.

र्ॉमय-४ ( Financial bid format Form-4)
व्यिसानर्क (आर्थयक) निनिदा चे प्रपत्र
संकेत स्थळािरील निदेिािुसार नित्तीर् लखोटा https://mahatenders.gov.in िर ऑिलाईि BOQ र्ॉरमेट मध्र्े सादर करणे
आिश्र्क आहे.

टीप- ज्र्ा निर्ागासाठी निनिदा सादर करणार िाही त्र्ा निर्ागासमोर BOQ मध्र्े ० िमूद करािे/नलहािे

र्ॉमय -५
(Form-5 Experince Details)
िासकीर् निर्ागासाठी घेतलेल्र्ा नििासी प्रनिक्षणासाठी प्रनिक्षण हॉल ,राहण्र्ाची ि जेिणाची व्यिस्था के ल्र्ाचा
अिुर्ि असणे आििक आहे पुरनिल्र्ाचा अिुर्िाचा तपनिल
अ.
निर्ागाचे नििासी
पुरिठा
पुरिठा
क्र
िाि
प्रनिक्षण
आदेि
आदेि /करार
Sr.
व्यिस्था
देणाऱ्र्ा
क्र. ि तारीख
No.
के लेला
कार्ायलर्ा
Supply
नजल्हा
चे िाि ि order /
/तालुका
पत्ता
Contract
Client
name

Number

नििासी
प्रनिक्षणाथी/
सहर्ागी
व्यक्तींची
संख्र्ा
No of

नििासी
प्रनिक्षण
कालािधी

सेिा करण्र्ात
आलेली एकू ण
रक्कम

Training

Value of the

period

contract

participant

and Date

and
address

निनिदाधारकाची अनधकत स्िाक्षरी

Signature and seal of the Bidder
टीप:
१. निनिदा मध्र्े िमूद के लेल्र्ा पात्रता अटीच्र्ा िुसार मानहतीसादर करणे बंधिकारक आहे .
२. िरील मानहतीच्र्ा अिुर्ंगािे संबनधत कार्ायलर्ाचा १) संबनधत कार्ायलर्ाच्र्ा आदेिाच्र्ा प्रती (
प्रनिक्षणाथी संख्र्ा िमूद असणे आििक) / कराराची प्रत ि २) प्रनिक्षण/ सेिा पूणय झाल्र्ािंतर कार्ायर्ालास
देण्र्ात आलेल्र्ा देर्काच्र्ा प्रती ( tax invoice) ककं िा संबंनधत प्रनिक्षण व्यिस्था व्यिनस्थत पूणय के ल्र्ाचे
संबनधत निर्ागाचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे आििक आहे असर्ता निनिदा िाकारण्र्ात र्ेईल.

र्ॉमय -६
घोर्णा पत्र (Declaration)
(रु.१०० /- च्र्ा गैर-सर्ानर्क मुद्रांक पेपरिर)
मी/आम्ही..................................................व्यिसार्ाचा
िाि
.........................................व्यिसार्ाचा
पत्ता............................................................................................................................................................
............................................................. जाहीर करतो दक अनर्र्ािा अंतगयत निनिध प्रनिक्षणे/कार्यिाळा/ बैठकी इत्र्ादी
कार्यक्रमाची सोर् करूि देण्र्ासाठी (निर्ागाचे िाि) ---------निर्ागासाठी एका िर्ायसाठी सेिा पुरिठादार संस्था नििड
करण्र्ासाठी निनिदा दस्तऐिजात िमूद के लेल्र्ा सिय अटी ि ितींचा मी / आम्ही पालि करे ि. तसेच मंजूर झालेले दर हे करार
कालािधी दरम्र्ाि िैध राहतील.
मी / आम्ही असे घोनर्त करतो की मी कोणत्र्ाही सर्ार्ालर्ाच्र्ा कार्द्याव्दारे दोर्ी ठरिले िाही ककं िा मी / आम्ही कोणत्र्ाही
राज्र् सरकार ककं िा कें द्र सरकार निर्ाग / कें द्रिानसत प्रदेि / स्थानिक प्रानधकरण / कें द्र ि राज्र् सरकार र्ांच्र्ाद्वारे मासर्ताप्राप्त
सरकारी संस्था द्वारे र्ा निनिदा प्रदक्रर्ेत सहर्ागी होण्र्ाच्र्ा ददिांक पर्ंत काळी सूचीबद्ध के लेली िाही.
मी / आम्ही सहमत आहे की निनिदा जारीकताय आमच्र्ाकडे पुरनिलेल्र्ा मानहतीची तपासणी/ सत्र्ापि करतािा सादर करण्र्ात
आलेली मानहती खोटी असल्र्ाचे नसद्ध झाल्र्ास तसेच आमच्र्ा द्वारे निनिदा दस्तेिज मध्र्े िमूद अटी आनण निर्मांचे पालि
करण्र्ात आले िाही तर बर्ािा रक्कम (Earnest Money Deposit) आनण कामनगरी सुरक्षा रक्कम /अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) जप्त करे ल आनण तीि (3) िर्े कालािधी कररता मला /आम्हाला िासिाच्र्ा काळ्र्ा
र्ाददत समानिष्ट करे ल.

ददिांक :निक्का
निनिदाधारकाची अनधकत स्िाक्षरी

टीप: रु.१०० /- च्र्ा गैर-सर्ानर्क मुद्रांक पेपर हा िासकीर् निर्मािुसार िैध्र् असणे आििक आहे असर्ता निनिदा िाकारण्र्ात
र्ेईल.

