खुली निनिदा
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (MSRLM) अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा
औरं र्ाबाद येथे होणार्या स्ियं सहायता समूहातील मनहलांयाया महामेवािासा ी डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायाबाबत
निनिदा संदिग क्रमांट: एमएसआरएलएम/एसएमएमयु/महामेवािा/औरं र्ाबाद/ २०१९

ददिांट:- ३०/८/२०१९

-जारी टताग–
मुख्य टायगटारी अनिटारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
राज्य अनियाि व्यिस्थाकि टक्ष
५िा मजला ,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई -४००६१४
संटेतस्थव- http://www.umed.in

१) निनिदा (Bid) सादर टरयायासा ी निमंत्रण:अ) दीि दयाल अंत्योदय योजिा, नह योजिा ग्रामीण िार्ातील र्रीबी निमूल
ग िासा ी िारत सरटारयाया ग्रामीण
निटास मंत्रालयािे सुरू टे लेली महत्िाटांक्षी योजिा आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
(एमएसआरएलएम-उमेद) २०११ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (एिआरएलएम) - आजीनिटा
यांयाया मार्गदर्गिाखाली सुरू टरयायात आली. र्ररबांयाया र्ाश्वत जीििर्ैलीचा मार्ग म्हणूि टायग टरणाऱ्या
समाजािर आिाररत संस्था तयार टरूि त्यांची मजबुती टरूि महाराष्ट्रातील ग्रामीण िार्ातील दाररद्र्य टमी
टरणे हा या अनियािाचा उद्देर् आहे. अनियाि राज्यात इं पेनससि कद्धतीिे राबनियायात येत आहे. उमेद –महाराष्ट्र
राज्य ग्रामीण जीििीन्नती अनियाि यांचे राज्य टायागलय , सी.बी.ॅी. बेलाकूर ,ििी मुंबई येथे असूि नजल्हा
स्तरािर अनियािाचे अंमलबजािणी नजल्हा अनियाि व्यिस्थाकि टक्षा माडग त तसेच तालुटा स्तरािर तालुटा
अनियाि व्यिस्थाकि टक्षा माडग त टरयायात येते .
आ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (MSRLM) अंतर्गत राज्यातील सिग नजल्हातील समूह संस्थांचे
मनहला सदस्यांचा महा मेवािा औरं र्ाबाद येथे आयोनजत टराियाचा आहे. सदर मेवाव्याटरीता सािारणातः
एट लाख मनहला उकनस्थत राहयायाची र्क्यता आहे. तरी त्याटररता उकनस्थतांिा डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायाबाबत
कुरि ादाराची नििॅ खुली निनिदा मार्नियायात येत आहे.
इ) सदरची निनिदा दोि कटं िा अनिट निनिदािारट एटनत्रत ररत्या सादर टरता येणार िाही (Joint Venture/
Consortium)
ई) या सूचिेयाया प्रनतसादात आकली निनिदा सादर टरयायाकूिी निनिदािारटांिा या निनिदा दस्तऐिजाचा
टावजीकूिगट अभ्यास टरयायाची सल्ला देयायात येत आहे. या निनिदेयाया प्रनतसादात जे निनिदाचा सादर टरतील
त्यांिी या निनिदा सूचिाचा टावजी कूिगट अभ्यास आनण या दस्तऐिजाची तकासणी टे ल्यािंतर सिग अपी,
नियम त्यांचे कररणाम समझूि घेतले असे मािले जाईल.
उ) निनिदा संदिागत दटिा सदर टामासंदिागत टु लाही िाद उत्कन्न झाल्यास तो मुब
ं ई / ाणे सयायालयायाया
सयायटक्षेत राहील.
२. निनिदेची िेवाकत्रट खालील प्रमाणे राहील:मानहती
निनिदा संदिग क्रमांट

तकर्ील
एमएसआरएलएम/एसएमएमयु/महामेवािा/औरं र्ाबाद/
२०१९

निनिदा दस्तऐिज उकलब्ि असलेले संटेतस्थव

www.maharashtra.gov.in ि www.umed.in

निनिदा दस्तऐिज उकलब्ि ददिांट

ददिांट:- ३१/०८ /२०१९, िेव : सटावी ९.००

निनिदा दस्तऐिज नसलबंि नलडाफ्यात सादर टरयायासा ी ददिांट:- ०३/०९ /२०१९, िेव : दुकारी १२.३०
र्ेिपची ददिांट आनण िेव
तांनत्रट नलडाडा उघॅयायासा ी ददिांट आनण िेव

ददिांट:- ०३ /०९ /२०१९, िेव : १.००

आर्थगट नलडाडा उघॅयायासा ी ददिांट आनण िेव

ददिांट:- ०३ /०९ /२०१९, िेव : २.३०

संकटागसा ी आनण निनिदा सादर टरयायाचे र टाण

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि, ५िा
मजला ,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीॅी बेलाकूर
,ििी मुंबई -४००६१४

पीक: िरील िमूद टे लेल्या ददिांटात ि िेवेत बदल होऊ र्टतो . त्याबद्दलची सूचिाwww.umed.in िर प्रनसद्ध
टरयायात येईल . त्यामुवे निनिदािारटािी सदर संटेतस्थव िारं िार काहािे .

३. निनिदा संबनं ित इतर महत्िाची मानहती:अ. क्र.
मानहती
१
निनिदा र्ुल्ट (नििा करतािा)

तकर्ील
रु. १२०००/- निनिदा सादर टरतािा नॅमांॅ ड्राफ्प ( Desk
Office & Deputy Director Accounts &

Finance

MSRLM यांचे िािे ) कटं िा खाली िमूद टे लेल्या account िर
ऑिलाईि जमा िरािे लार्तील
A/C Name:

Desk Office & Deputy Director

Accounts & Finance MSRLM
Bank Name: State Bank of India
Account No: 35591935009
MICR Code: 400002109
Branch: Konkan Bhavan
२

बयािा े ि (Earnest Money Deposit) रु. १,२०,०००/- निनिदा सादर टरतािा नॅमांॅ ड्राफ्प ( Desk
Office & Deputy Director Accounts &

Finance

MSRLM यांचे िािे ) कटं िा खाली िमूद टे लेल्या account िर
ऑिलाईि जमा िरािे लार्तील
A/C Name:

Desk Office & Deputy Director

Accounts & Finance MSRLM
Bank Name: State Bank of India
Account No: 35591935009
MICR Code: 400002109
Branch: Konkan Bhavan
३
४
५

निनिदा ि बयािा े ि िैिता टालाििी
टामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit)
बँट र्ेरंपी कटं िा नॅमांॅ ड्राफ्पयाया स्िरुकात
टामनर्री सुरक्षा रक्कम /अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit)
देयायासा ी अंनतम ददिांट

तांनत्रट निनिदा उघॅयायायाया तारखेकासूि ३० ददिस
सादर टरयायात आलेल्या आर्थगट प्रस्तािायाया ५% रक्कम
Letter of Acceptance / Work Order प्राप्त झाल्याकासूि
एट आ िड्ांयाया आत संबनित निनिदािारटािे टामनर्री
सुरक्षा े ि रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security
Deposit) बँट र्ेरंपी कटं िा नॅमांॅ ड्राफ्पयाया स्िरुकात जमा
टरणे बंििटारट आहे . त्याची िैिता टरार कूणग झाल्यािंतर ३०
ददिसांकयगत असेल.

आर.निमला िा.प्र.से.
मुख्य टायगटारी अनिटारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
५िा मजला ,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई -४००६१४

संटेतस्थव- http://www.umed.in
४. बयािा जमा (Earnest Money Deposit):अ) निनिदा दस्तऐिज सोबत बयािा रक्कम नॅमांॅ ड्राफ्प कटं िा ऑिलाईि जमा टरणे अनििायग आहे.
आ) ज्या निनिदादारांिी िर िमूद टे ल्याप्रमाणे आनण नििागररत बयािा (Earnest Money Deposit) जमा
टे लेले िाही त्यांची निनिदा (Bid) िाटारली जाईल.
इ) अयर्स्िी निनिदािारटाची बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) निनिदा निनितीटरण
झाल्यािंतर ि यर्स्िी/नििॅ टरयायात आलेल्या निनिदािारटािे टामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
जमा टे ला िंतर कटं िा निनिदा ि बयािा े ि िैिता टालाििी या मध्ये जे अर्ोदर असेल त्यािुसार नििा
व्याज online करत टरयायात येईल.
ई) यर्स्िी निनिदादाराचे बयािा (Earnest Money Deposit) जमा टरार टरयायात आल्यािंतर आनण
निनित टालाििीत बँट र्ेरंपी / नॅमांॅ ड्राफ्प स्िरुकात टामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) जमा टे ल्यािंतर आनण निनिदा दस्तऐिजामध्ये िमूद टे ल्यािुसार
करत टे ली जाईल.
५. बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्ती अ) निनिदायाया िैितेयाया टालाििीत निनिदािारट आकली निनिदा करत घेत असेल कटं िा निनिदायाया
िैितेयाया टालाििीत कटं िा त्यायाया िाढीि टालाििीयाया दरम्याि निनिदाचे मूल्य िाढिेल तर बयािा
रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त टरयायात येईल.
आ) यर्स्िी निनिदािारट निनित टे लेल्या टालाििीत टरारािर सही टरयायास अयर्स्िी रला कटं िा निनिदा
दस्तािेजात ददलेल्या िमुसयािुसार निनित टालाििीत बँट र्ेरंपी / नॅमांॅ ड्राफ्पयाया स्िरूकात टामनर्री
सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) जमा टरयायास अयर्स्िी रला तर
बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त टरयायात येईल.
इ) निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि निनिदा िारटायाया निचार कूिगट टरयायात आलेल्या चुटी याया टृ ती मुवे मूल्यांटि
आनण अंतमीटरण प्रदक्रयेत अिािश्यटकणे निलंब झाल्यास संबंनित निनिदािारटाची बयािा रक्कम
(Earnest Money Deposit) जप्त टरयायात येईल. बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त
टरयायाबाबत निनिदा जारी टताग यांचा निणगय अंनतम असेल आनण ती निनिदािारटांिर बंििटारट असेल.
ई) जर निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि निनिदािारटािे देयायात आलेली टोणतीही मानहती चुटीची आढवली तर
निनिदा जारीटताग संबंनित निनिदािाटाची निनिदा (Bid) रद्द टरू र्टतात ि संबंनित निनिदादारािर
आिश्यट टायगिाही टरू र्टतील.
६. संकटग तकर्ील:निनिदा दस्तऐिज संबंिी टोणत्याही स्कष्टीटरण ि संकटागसा ी, निनिदािारटांिा खाली प्रदाि टे लेल्या संकटग
मानहतीिर संिाद सािता येईल.
अ.क्र.
संकटग तकर्ील
१
कद
२

टायागलयीि कत्ता

मानहती
राज्य अनियाि व्यिस्थाकट –संकादणूट
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
राज्य अनियाि व्यिस्थाकि टक्ष ,५िा मजला ,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू ,
सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई -४००६१४ , डोि िं: ०२२-२७५६२५५२/५४
संटेतस्थव: www.umed.in

७. प्रनतसाद कूणत्ग ि:-

अ) निनिदािारटांिा निनिदा दस्तऐिजात सिग निदेर्, डॉमग, अपी ि र्ती , आिश्यटता आनण इतर मानहतीचा
टावजीकूिगट अभ्यास टरयायाची सल्ला देयायात येत आहे. निनिदा दस्तािेज टावजीकूिगट समजूि घेतल्यािंतर
आनण त्यायाया कूणग अथग समजूि घेतल्यािंतर निनिदा सादर टरयायात आलेली आहे असे मािले जाईल.

आ) या निनिदाचा प्रनतसाद कूणगतः असािा. निनिदा दस्तािेजामध्ये िमूद आिश्यट सिग मानहती सादरटरयायात
अयर्स्िी कटं िा प्रत्येट बाबतीत निनिदा दस्तऐिजास मोठ्या प्रमाणात प्रनतसाद ि देिाऱ्या निनिदािारटाची
निनिदा जोखमी मध्ये असेल आनण कररणामी त्याची निनिदा िाटारली जाऊ र्टते.
८. निनिदा तयार टरयायाचा खचग:निनिदािारटास निनिदा मध्ये सहिार् होयायासा ी येणारा सिग खचग स्ितः टरणे आहे . निनिदा जारीटताग
टोणत्याही होणाऱ्या खचागस जबाबदार राहणार िाही.
९. राइप पू पर्मगिर्
े ि:निनिदा जारीटताग टोणत्याही िेवी टोणत्याही टारणानर्िाय निनिदा प्रदक्रया समाप्त टरू र्टतो . निनिदा
जारीटताग टोणतीही िचिबद्धता व्यक्त टरीत िाही टी या प्रदक्रयेमुवे टोणार्ीही व्यिसायातील व्यिहारािर
कररणाम होईल. जर निनिदा प्रदक्रया निरस्त टरयायात आली तर टोणत्याही व्याजानर्िाय सिग निनिदादारांचे
बयािा े ि (Earnest Money Deposit) करत टे ले जाईल.
१०. निनिदामध्ये त्रुपी िसणे:निनिदामध्ये टोणतीही त्रुपी िसणे आिश्यट आहे. टोणत्याही अनिलेखिायाया / दुरुस्ती याया बाबतीत, अनिटृ त
स्िाक्षरीटत्यागव्दारे अनिलेखिायाया / दुरुस्ती याया जार्ेिर स्िाक्षरी टरणे आिश्यट आहे.
११. निनिदामध्ये सहिार्ी होयायासा ी कात्रता अपी/निष्टर्ग :निनिदा सादर टरयायायाया ददिांटाला निनिदािारटला स्ितंत्रकणे खालील कात्रता निटर् कूणग टरणे अनििायग
आहे.
क) मुंबई दुटाि ि संस्था अनिनियम, १९४८ अंतर्गत र्ॉक अेक्प अंतर्गत कटं िा टं किी टायद्याअंतर्गत /
एमएसएमई टायद्याअंतर्गत िोंदणीटृ त असािा.
ख) र्ासिायाया अन्न ि और्ि प्रर्ासि नििार्ाटॅील खाद्य कदाथग बिनियायायाया/कुरनियायाचा करिािा
असािा.
ग) निनिदािारट िस्तू ि सेिा टर (GST) अंतर्गत िोंदणीटृ त असािा.
घ) निनिदािारटाची तीि आर्थगट िर्ागत २०१५-१६ , २०१६-२०१७ ि २०१७-१८ कटं िा आर्थगट िर्ग
२०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ चे दटमाि सरासरी िार्र्गट उलाढाल रु. ७० लक्ष केक्षा टमी असू िये.
ङ) निनिदािारटास र्ासटीय /निमर्ासटीय टायागलयास टे पररं र् सेिा कुरनिल्याचा टमीत टमी एटू ण ३
िर्ागचा अिुिि असणे आिर्ट आहे.
च) निनिदािारट निनिदा सादर टे ल्यायाया तारखे कयंत टोणत्याही राज्य र्ासि कटं िा टें द्र सरटार नििार् /
टें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिट प्रानिटरणव्दारे टावीसूचीत समानिष्ट िसािा अथिा बनहष्टृ त टे लेला िसला
कानहजे.
१२. निनिदा सादर टरयायाबाबत:निनिदािारटािे निनिदा नसलबंि नलडाफ्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि, राज्य अनियाि
व्यिस्थाकि टक्ष ,५िा मजला ,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई -४००६१४ , डोि िं:

०२२-२७५६२५५२/५४ येथे ददलेल्या मुदतीत सादर टरणे आहे. सादर टे लेल्या निनिदामध्ये तांनत्रट आनण
आर्थगट लखोपे स्ितंत्र कणे समानिष्ट असतील. निनिदािारटािे हे निनिदा दस्तऐिजात िमूद टे लेले सिग आिश्यट
टार्दकत्रे निनिदासह आनण नििागररत िमुसयातच सादर टे ले कानहजेत. आिश्यट टार्दकत्रे सादर ि टरिे कटं िा
टार्दकत्रे िेर्िेर्ळ्या स्िरूकात सादर टे ल्यामुवे निनिदा िाटारली जाऊ र्टते. या निनिदा दस्तऐिजायाया
प्रनतसादात सादर टे लेली सिग निनिदा सिग बाबतीत नबिर्तग असली कानहजेत, िसल्यास निनिदा जारीटताग टॅे
निनिदा िाटारयायाचा अनिटार सुरनक्षत राहतो. निनिदेचा िार् म्हणूि सादर टे लेल्या आिश्यट टार्दकत्राचे
प्रत्येट कृष्ठ मुदद्रत टे ले र्ेले आहे आनण अनिटृ त स्िाक्षरीटत्यागव्दारे योग्यररत्या स्िाक्षरी टे लेले आहे हे
तकासयायासा ी निनिदािारटाची जबाबदारी असेल. टोणत्याही टारणास्ति निनिदा सादर टरयायायाया अंनतम
िेवेिंतर निनिदा सादर होणार िाही त्यामुवे इयाछु ट निनिदािारटांिी र्ेिपयाया क्षणी निनिदासादर टरणे
पावािे.
१३. निनिदा सादरीटरण:इयाछु ट निनिदािारटांिी आर्थगट ि तांनत्रट नलडाडे हे दोि स्ितंत्र नसलबंि नलडाडे हे एटनत्रत एटच नसलबंि
नलडाफ्यात त्यािर वट अक्षरात खालील मजटू र िमूद टरािा
स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे होणार्या स्ियं सहायता समूहातील मनहलांयाया
महामेवािासा ी डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायाबाबत
आर्थगट नलडाडा:
या निनिदा दस्तऐिजायाया डॉमग – ६ प्रमाणे नित्तीय लखोट्यात या निनिदा दस्तऐिजात िमूद टे ल्याप्रमाणे
तकर्ील आनण अपी ि नियमायाया अनिि राहूि दर िमूद टरणे आिश्यट आहे.
ब. तांनत्रट नलडाडा:
तानत्रट नलडाफ्यामध्ये खालील टार्दकत्रे सादर टरणे आहे.
ट) निनिदा र्ुल्ट ि बयािा रक्कम जमा टे लेले नॅमांॅ ड्राफ्प अथिा ऑिलाईि जमा टे ले असल्यास त्याचा
UTR िंबरची प्रत
ख) डॉमग - १ प्रमाणे निनिदा प्रकत्र.
र्) डॉमग - २ मिील निनिदािारटायाया व्यिसायाचा तकर्ील.
घ) डॉमग-३ िुसार सिदी लेखाकाल (चापगॅग अटाउं पंस) यांचे तीि आर्थगट िर्ग २०१५-१६ , २०१६-२०१७ ि
२०१७-१८ कटं िा आर्थगट िर्ग २०१६-१७,२०१७-१८ ि २०१८-१९ चे आर्थगट उलाढालीचे प्रमाणकत्र
(लेखाकरीक्षण अहिालािरूि) दटिा तीि नित्तीय िर्ागचा लेखाकरीक्षण अहिाल.
ङ) डॉमग-४ निनिदासादर टरयायायाया ददिांट कयंत सरटारी उकक्रम कटं िा सरटारी संस्था, राज्य सरटार कटं िा
टें द्र सरटार नििार् / टें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिट प्रानिटरण / टें द्र आनण राज्य व्दारे टावया यादीत
समानिष्ट िसल्याचे १०० /- याया र्ैर-सयानयट मुद्रांट केकर घोर्णाकत्र.
च) डॉमग-५ र्ासटीय /निमर्ासटीय टायागलयास टे पररं र् सेिा कुरनिल्याचा टमीत टमी एटू ण ३ िर्ागचा
अिुिि असल्याबद्दल निनिदािारटािी संबंनित टायागलयाचा कुरि ा आदेर् / टाम कुणगत्िाचे दाखले अथिा
देयटायाया प्रती जोॅणे आिश्यट आहे.
छ) मुंबई दुटाि ि संस्था अनिनियम, १९४८ अंतर्गत र्ॉक अेक्प अंतर्गत िोंदणीटृ त असल्याचे कटं िा टं किी
टायद्याअंतर्गत / एमएसएमई टायद्याअंतर्गत िोंदणी प्रमाणकत्र.
ज) र्ासिायाया अन्न ि और्ि प्रर्ासि नििार्ाचा खाद्य कदाथग बिनियायायाया/कुरनियायाचा करिािा प्रत.
झ) िस्तू ि सेिा टर (GST) िोंदणी प्रमाणकत्र
१४. व्यािसानयट निनिदा / नित्तीय निनिदामध्ये त्रुपी / सुिार:निनिदािारटांिा कटं मती सादर टरयायास कुरेसी टावजी घेयायाचा सल्ला देयायात येत आहे. निनिदा जमा
टे ल्यायाया र्ेिपयाया तारखेिंतर सादर टे लेल्या आटॅेिारी मध्ये टोणत्याही करीनस्थतीत बदल होणार िाही.
निनिदा मध्ये अंटर्नणत त्रुपींसा ी असल्यास निनिदा जारीटताग त्यामध्ये दुरुस्त टे ली जाईल ि ती
निनिदािारटास बंििटारट राहील. ( एटू ण टे लेली बेरीज रक्कम चुटली असल्यास प्रती िर्/युनिप दर ग्राह्य

िरूि त्यािुसार एटू ण बेरीज टरूि येणारी रक्कम ग्राह्य िरली जाईल. तसेच अंट नलहयायात चूट झाली असल्यास
अक्षरात नलहलेली रक्कम ग्राह्य िरली जाईल.)
१५. अकात्र निनिदा:ज्या निनिदा खालील बाबीची कूतगता टरणार िाही ती निनिदा असुसंर्त निनिदा म्हणूि निचारात घेऊि अकात्र
असेल.
अ) निनिदा दस्तऐिजायाया आिश्यटतांचे कालि टरीत िाही.
आ) निनिदा दस्तऐिजा मध्ये नििंती टे लेल्या निनिि प्रारूकाचे (Format) चे कालि टरत िाही.
इ) निनिदा जारीटताग िे निर्दगष्ट टे लेल्या अहताग कूणग टरत िसेल.
ई) निनिदा याया िैिते दरम्याि कटं िा त्याची िाढीि टालाििी दरम्याि निनिदािारट सादर कटं मती िाढिेल.
उ) निनिदािारट स्ित: याया अपी सह निनिदासादर टरे ल.
ऊ) निनिदा अकूणग स्िरूकात प्राप्त झाली असेल.
ऋ) तांनत्रट लखोट्या मध्ये अिकेनक्षतकणे, अिािश्यटकणे, टरारायाया प्रदक्रये दरम्याि (टोणत्याही अिस्थेत
टाहीही डरट कॅत िाही) कटं िा टरारायाया टायगटावात कटं िा टरारायाया निस्तार टालाििी मध्ये चुटीची
मानहती सादर टरयायात आली असेल.
ऌ) निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि टोणत्याही िेवी बेटायदेर्ीर / भ्रष्ट / डसव्या अथागिे निनिदामूल्यांटिाची प्रदक्रया
प्रिानित टरयायाचा प्रयत्न टे ला असेल.
ऍ) निनिदा जारीटताग व्दारे निर्दगष्ट अिुसार निनिदािारट बँट र्ेरंपी कटं िा नॅमांॅ ड्राफ्पयाया स्िरूकात
टामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) निनहत मुदतीत जमा
टरयायात अयर्स्िी रला कटं िा निनहत मुदतीत टरार टरूि घेयायास अयर्स्िी रला.
ऎ) निनिदेयाया संदिागतील टु ल्याही प्रटारचे प्रचार / प्रिाि / चौटर्ी अयोग्यता मािली जाईल. निनिदा चे
मूल्यांटि टरतािा निनिदा जारीटतागयाया असा ज्ञािात आले दट टाही निनिदादारांिी संर्िमत टरूि,
र् बंिि टरूि निनिदा िरली आहे कटं िा टाही निनिदादारांिी एटनत्रत येऊि र् बंिि टे ल्यामुवे
निनिदेयाया प्रदक्रयेस निलंबझाला असे निनिदािारट तसे टरयायास जबाबदार असतील ि ते या टरारासा ी
तसेच निनिदा जारीटतागिे जारी टे लेल्या टोणत्याही निनिदा मध्ये िार् घेयायाकासूि कुढील तीि िर्ांयाया
टालाििीसा ी अकात्र असतील.
१६. निनिदा उघॅणे , मूल्यांटि प्रदक्रया ि नििॅ निटर् :निनिदामिील मुद्दा क्र २ मध्ये िमूद टे लेल्या ददिांट ि िेवेला प्रथम तांनत्रट नलडाडे उघॅयायात येतील .
निनिदािारट यांचे तांनत्रट दस्त ऐिजाचे मूल्यमाकि मुद्दा क्र. ११ मध्ये िमूद टे लेल्या कात्रता निष्टर्ग
िुसार टे ले जाईल. जे निनिदािारट तांनत्रटदृष्ट्या कात्र असतील त्यांचेच आर्थगट नलडाडे मुद्दा.क्र २ मध्ये
िमूद टे लेल्या िेवेस उघॅयायात येतील . नलडाडे हे उकनस्थत असलेल्या एमएसआरएलएम चे अनिटारी ि
निनिदािारट कटं िा त्याचा अनिटृ त प्रनतनििी यांयायासमोर उघॅयायात येतील.
ज्या निनिदािारटाचा एटू ण आर्थगट प्रस्ताि रक्कम (GST रक्कम सोॅू ि) सिागत टमी असेल (एल-१) आहे
त्याची कुरि ा आदेर् देयायासा ी नििॅ टरयायात येईल.
१७. निनिदा जारीटताग यांिी एटाकेक्षा अनिट कुरि ादार नििॅीचा अनिटारी स्ितः टॅे राखूि े िला आहे.
१८. जर टरारयाया टालाििीत टोणत्याही िेवी निनिदा सेिासा ीची कटं मत टें द्रीय कटं िा राज्य सरटारयाया
टोणत्याही टायद्यायाया कटं िा अनिनियमाव्दारे टमी टे ली र्ेली असेल तर निनिदाटारला िैनतट आनण
िैिानिटदृष्ट्या टरार टे लेल्या दटमती टमी होयायाबाबतची मानहती ताबॅतोब निनिदा जारीटताग /
खरे दीदाराला सांर्णे बंििटारट असेल. त्यािुसार दर टमी टरयायाचा अनिटार असेल.
१९. टोणतीही निनिदा स्िीटारयायाचा आनण टोणत्याही कटं िा सिग निनिदािाटारयायाचा अनिटार:टोणतीही निनिदा स्िीटारयायाचे कटं िा िाटारयायाचे अनिटार आनण टरार टरयायाआिी निनिदा
प्रदक्रया रद्द टरयायायाया आनण टोणत्याही िेवी टोणतीही निनिदा कटं िा सिग निनिदा रद्द टरयायाचे
अनिटार टोणत्याही दानयत्िानििा निनिदा जारीटताग टॅे राखूि े िला आहे.

२०. नििॅीची अनिसूचिा:अ) निनिदा िैिता टालाििी संकयायाकूिी निनिदा जारीटताग िोंदणीटृ त कोस्पव्दारे कटं िा डे क्सव्दारे कटं िा
ईमेलव्दारे निनिदा जारीटत्यागव्दारे ज्यांची निनिदा स्िीटारली जाईल (यर्स्िी निनिदािारटांिा)
त्यांिा सूनचत टरे ल तसेच त्यामध्ये आिश्यट तकर्ील, िणगि, सेिा आनण संबंनित स्िीटारलेल्या कटं मतीं
बाबत थोॅक्यात मानहती दर्गिल
े . तसेच निनिदा जारीटताग टायागदेर् / निनिदा स्िीटारल्या बाबत चे
स्िीटार कत्र (Letter of Acceptance) जारी टरे ल.
आ) टायागदेर्/ स्िीटार कत्र (Letter of Acceptance) प्राप्त झाल्यािंतर यर्स्िी निनिदािारट बँट र्ेरंपी
कटं िा नॅमांॅ ड्राफ्पयाया स्िरुकात आिश्यट असलेली टामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) निनहत मुदतीत सादर टरे ल असयथा बयािा े ि (Earnest
Money Deposit) जप्त होईल आनण स्िीटार कत्र/कुरि ा आदेर् रद्द टरयायात येईल तसेच सदर
यर्स्िी निनिदािारटास र्ासिायाया टाळ्या यादीत समानिष्ट टरूि त्यांचािर र्ुसहा दाखल टे ला
जाईल.
इ) स्िीटार कत्र / टायग आदेर्ाची अनिसूचिा म्हणजे टरार होय.
२१. टामनर्री सुरक्षा े ि:यर्स्िी निनिदािारट स्ित: याया खचागिे िमूद टे लेली टामनर्री सुरक्षा े ि नॅमांॅ ड्राफ्प कटं िा बँट
र्ेरंपीयाया स्िरूकात टामनर्री सुरक्षा े ि (Performance Security) निनहत मुदतीत निनिदा
जारीटताग टॅे जमा टरे ल.
निनिदा जारीटताग खालील टारणास्ति टामनर्री सुरक्षा े ि (Performance Security) मिूि
िसूली टरयायास कात्र असेल.
अ) निनिदादारा व्दारे अनियनमततेसा ी दंॅ म्हणूि लािलेली टोणतीही रक्कम.
आ) निनिदा जारीटताग टोणत्याही निनिदािारट कटं िा त्यायाया टोणताही अनिटताग / टमगचारी कटं िा
टमगचा-यांचे टोणत्याही ॅीडॉल्पयाया आिारािर सरटारी / तृतीय कक्षाला जबाबदार असेल अर्ी
टोणतीही रक्कम.
इ) टोणत्याही सयायालय / ग्राहट मंच कटं िा टायद्याची अंमलबजािणी टरणाऱ्या एजससी कटं िा त्यांयाया
ितीिे टाम टरणाऱ्या व्यक्तीयाया आदेर् / निणगयाखाली टे लेले टोणतेही देयट / दंॅ.
ई) इतर टोणत्याही थटबाटी रक्कम.
२२. टाम कूणग टरयायाचा टालाििी : दद. ७/८/२०१९ रोजी सटावी ६ िाजेकयंत टायगक्रम स्थवी सिग
डु ॅकेटेपचा कुरि ा टराियाचा आहे.
२३. देयट अदा टरयायाबाबत अपी:अनियािा माडग त नििागररत टे लेल्या अनिटारी यांिी स्िाक्षरी टे लेल्या कोहोच कािती देयटासह सादर टे ल्यायाया
ददिांटा कासूि जर त्यामध्ये टाही त्रुपी िसल्यास दोि आ िड्ांत देय रक्कम GST सह RTGS दटिा इतर
प्रणालीद्वारे अदा टे ली जाईल
२४. आिश्यट डु ॅ केटेपचे नििरण : टृ कया कररनर्ष्ट अ काहािे

कररनर्ष्प – अ
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे
महामेवाव्यातील उकनस्थतांिा खालील प्रमाणे डु ॅ केटेप ि नबस्टीप कुॅा यांचा कुरि ा दद. ७/८/२०१९ रोजी सटावी ६
िाजेकयंत टराियाचा आहे.
१.एटा योग्य आटारायाया टार्दी बॉक्स (Paper Meal Box) मध्ये खालील कदाथग केट टरणे आहे – अंदानजत संख्या
१ लाख बॉक्स
अ.क्र.
१
२
३
४

एटा केटेप मध्ये असणारे कदाथग तकर्ील
बुंदी लाॅू -२ िर्
मसाला कुरी -६ िर्
र्ेंर्दाणा चपणी
पोमेपो टे चक काउच

एटू ण टमीत टमी िजि ग्रेम मध्ये
१००
१८०
६०
१०

२.नबस्टीप कुॅा –टमीत टमी ३५ ग्रेम स्ितंत्र देणे आहे –अंदानजत संख्या १ लाख
पीकअ) बुंदी लाॅू ि मसाला कुरी र्ुद्ध तेलात बिनिले कानहजेत.
आ) नबस्टीप कुॅा ि पोमेपो टे चक काउच हा चांर्ल्या ब्रंॅ (Brand) चा असणे आिश्यट आहे.
इ) कदाथागला तेलटपकणा राहू िये.
ई) टार्दी बॉक्स (Paper Meal Box) चांर्ल्या प्रतीचा असणे आिर्ट आहे त्यातूि तेलटपकणा बॉक्स बाहेर येता
टामा िये तसेच तो दबूि आतील कदाथग खराब होऊ िये याची खबरदारी कुरि ादार यांिी घेणे र्रजेचे आहे
असयता सदरचे बॉक्स स्िीटृ त / घेयायात येणार िाही.
उ) केकटं र्चे सिग सानहत्य हे टोणत्याही र्ासटीय नियमांचे उल्लंघि टरणारा िसला कानहजे या बाबतची खबरदारी
कुरि ादार यांिी घ्येयची आहे.
ऊ) टोणताही कदाथग खराब झाल्यास तत्टाव बदल टरूि देणे बंििटारट आहे असयता देयट अदा टरयायात येणार
िाही तसेच सुरक्षा े ि जप्त टरयायात येईल.
ऋ) दर िरतांिा सिग समािेर्ट असे दर द्यािेत. लार्णारे सिग सानहत्य , केकटं र् , मिुष्यबव , िाहतूट, हमाली अथिा
इतर टोणताही खचग टायागलयामाडग त िेर्वा ददला जाणार िाही याची िोंद घ्यािी.
िरील िमूद टे लेल्या संख्येत र्रजेिुसार टमी/अनिट टे ला जाऊ र्टतो ि त्यािुसार देयट अदा टरयायात येईल.

डॉमग -१ (Bid Form-1)
निनिदा डॉमग
(निनिदािारटायाया लेपरहेॅिर सादर टरणे)
प्रनत,
मा. मुख्य टायगटारी अनिटारी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिोिान्नती अनियाि
५िा मजला,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू
सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई
माििीय महोदया ,
निनिदा दस्तऐिजाची तकासणी टरूि, आम्ही खालील स्िाक्षरी टरणारे कािती देतो दट महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहायाया मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे महामेवाव्यातील
उकनस्थतांिा डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायाबाबत कुरि ादार संस्था नििॅ टरयायासा ी निनिदा सादर टरत आहोत. आमची
निनिदा उकरोक्त िामांदटत निनिदा दस्तऐिजार्ी कूणग सुसंर्त आहे आनण सादर टे लेल्या कटं मती आमयाया व्यािसानयट
लखोपा या निनिदेचा िार् बिलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत स्ियं सहायता समूहायाया मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे
महामेवाव्यातील उकनस्थतांिा डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायाबाबत कुरि ादार संस्था नििॅ टरयायाबाबत निनिदा
नस्िटारयायात आल्यास निनिदा दस्तऐिजात िमूद टे लेली सिग सेिाकुरि ा टरयायाचे आम्ही हमी देत आहोत.
आमयाया निनिदा स्िीटारल्या र्ेल्यास, आम्ही टामनर्री सुरक्षा रक्कम /अिामत रक्कम (Performance
Security Deposit) निनिदा दस्तऐिजात िमूद टे लेल्यािुसार नििागररत िेवेत सादर टरू.
निनिदा दस्तऐिजात निर्दगष्ट निनिदा िैिता टालाििीसा ी आम्ही या निनिदाचे कालि टरयायास सहमत आहोत
आनण ते आमयायािर बंििटारट राहील आनण त्या टालाििीयाया समाप्तीकूिी टोणत्याही िेवी आकण आमची निनिदा
स्िीटारू र्टता. औकचाररट अंनतम टरार तयार होईकयंत आनण आमयाया द्वारे अंमलात येईकयंत, निनिदािारटाची
नलनखत स्िीटृ ती आनण निनिदा स्िीटारासह ही निनिदा आकल्या दरम्याि बंििटारट टरार तयार टरे ल. आम्ही समजतो
टी आकल्याला प्राप्त होणारी सिागत टमी दटमतीची निनिदा कटं िा टोणतीही निनिदा आकण स्िीटारयाया टररता बांिील
िाही .
स्िाक्षरी ------------------------------तारीखः
याया क्षमतेत:
सही टरयायासा ी अनिटृ त कटं िा अनिटृ त व्यक्ती याया ितीिे

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण नर्क्का

डॉमग - २ (Bidders Information : Form-2)
निनिदािारट मानहती
तकर्ील
निनिदादाराचे िाि
पेनलडोि आनण ईमेल आयॅीसह कूणग कत्ता
निनिदा संबंनित संकटग तकर्ील
िाि आनण संकटग तकर्ील
व्यिसायायाया स्थाकिेचा िर्ग
निनिदािारटाची नस्थती ( िैयनक्तट / मालटी /
िार्ीदारी / खाजर्ी मयागददत / सोसायपी इ.
केि क्रमांट (PAN No.)
िस्तू ि सेिा टर (GST) िोंदणी क्रमांट
अन्न ि और्ि प्रर्ासि नििार्ाटॅील खाद्य
कदाथग बिनियायायाया/कुरनियायाचा करिािा
क्रमांट
तीि आर्थगट िर्ागतील िार्र्गट उलाढाल

र्ासटीय /निमर्ासटीय टायागलयास टे पररं र् सेिा
कुरनिल्याचा टमीत टमी एटू ण ३ िर्ागचा अिुिि
असलेल्या संबंनित टायागलयाची िािे ि कत्ता

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण नर्क्का

तकर्ील

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.

*Financial Year

Turnover in lakhs

1
2
3
Average Turnover

Signature of the Chartered Accountant
Name of the Firm
Registration No.
Date:
Place:
(Seal of the Chartered Accountant)
*Please mention financial year either 2015-16,16-17 & 17-18 OR 2016-17,17-18 & 18-19

डॉमग -४
घोर्णा कत्र (Declaration)
(रु.१०० /- याया र्ैर-सयानयट मुद्रांट केकरिर)

मी/आम्ही..................................................व्यिसायाचा

िाि

.........................................व्यिसायाचा

कत्ता..................................................................................................................................................
....................................................................... जाहीर टरतो दट महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा
अंतर्गत स्ियं सहायता समूहायाया मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे महामेवाव्यातील उकनस्थतांिा डु ॅकेटेप कुरि ा टरयाया
टरीता कुरि ादार संस्था नििॅ टरयायाबाबत निनिदा दस्तऐिजात िमूद टे लेल्या सिग अपी ि र्तींचा मी / आम्ही कालि
टरे ि. तसेच मंजरू झालेले दर हे टरार टालाििी दरम्याि िैि राहतील.
मी / आम्ही असे घोनर्त टरतो टी मी/आम्ही टोणत्याही सयायालयायाया टायद्याव्दारे दोर्ी रिले िाही कटं िा मी / आम्ही
टोणत्याही राज्य सरटार कटं िा टें द्र सरटार नििार् / टें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिट प्रानिटरण / टें द्र ि राज्य सरटार
यांयायाद्वारे मासयताप्राप्त सरटारी संस्था द्वारे या निनिदा प्रदक्रयेत सहिार्ी होयायायाया ददिांट कयंत टावी सूचीबद्ध
(Black listed) टे लेली िाही.
मी / आम्ही सहमत आहे टी निनिदा जारीटताग आमयायाटॅे कुरनिलेल्या मानहतीची तकासणी/ सत्याकि टरतािा सादर
टरयायात आलेली मानहती खोपी असल्याचे नसद्ध झाल्यास तसेच आमयाया द्वारे निनिदा दस्तेिज मध्ये िमूद अपी आनण
नियमांचे कालि टरयायात आले िाही तर बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) आनण टामनर्री सुरक्षा रक्कम
/अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) जप्त टरे ल आनण तीि (3) िर्े टालाििी टररता मला /आम्हाला
टाळ्या याददत समानिष्ट टरे ल.

ददिांट :नर्क्का
निनिदािारटाची अनिटृ त स्िाक्षरी

डॉमग -५
(Form-6 Experince Details)
र्ासटीय /निमर्ासटीय टायागलयास टे पररं र् सेिा कुरनिल्याचा टमीत टमी एटू ण ३ िर्ागचा टामायाया अिुििाचा
तकनर्ल
अक्र. कुरि ा आदेर्
सेिा कुरि ा कुरि ा आदेर्
सेिा कुरि ा
एटू ण सेिा
सेिा
टे ल्याचा
टरयायाचा टराराची कुरनिल्याचा
टरयायात
Sr. देणाऱ्या टायागलयाचे
/टरार क्र. ि
िाि ि कत्ता
तकर्ील
मु
द
त
टरार
आलेली
तारीख
No.
टालाििी
एटू ण रक्कम
Client name and Details of Supply
Duration of
Period of
Value of
order /
address
service
contract
contract
the
provided Contract
catering
Number
contract
services
and Date
from

To

निनिदािारटाची अनिटृ त स्िाक्षरी
Signature and seal of the Bidder
पीक:
िरील मानहतीयाया अिुर्र्
ं ािे सिग दस्त ऐिज कुरि ा आदेर्/टराराची प्रत /टाम कूणग टे ल्याचे संबनित
नििार्ाचे प्रमाणकत्र/ देयटायाया प्रती (tax invoices) अकलोॅ टरणे आिर्ट आहे.

डॉमग-६( Financial bid format Form-6)
व्यिसानयट (आर्थगट) निनिदा चे प्रकत्र
(निनिदािारटायाया कत्र र्ीर्गट सह)
ददिांट:प्रनत,
मा. मुख्य टायगटारी अनिटारी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिोिान्नती अनियाि
५िा मजला,नसॅटो ििि ,दनक्षण बाजू
सीबीॅी बेलाकूर ,ििी मुंबई
निर्य : राज्यातील स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे होणार्या स्ियं सहायता समूहातील मनहलांयाया
महामेवािासा ी डु ॅकेटेप कुरि ा टरयायासा ी आर्थगट प्रस्ताि सादर टरणे बाबत.
संदिग :- निनिदा संदिग : एमएसआरएलएम/एसएमएमयु/महामेवािा/औरं र्ाबाद/ २०१९ दद. ३०/८/२०१९
मा. महोदय,
आकल्या आिश्यटतेिुसार, आम्हाला आमचे सिागत िाजिी आनण स्किागत्मट दर सादर टरयायास आिंद होत आहे.
केटेज
क्र.

१

२

तकर्ील

एटट /

कररमाण

Unit

/Qty

डू ॅ केटेप (निनिदामिील कररनर्ष्ट

केटेप/

'अ' मध्ये िमूद टे लेले सिग कदाथग ि

Packet

त्यांचे िजि)
नबस्टीप कुॅा (निनिदामिील कररनर्ष्ट
'अ' मध्ये िमूद टे लेले िजि )

केटेप/

प्रती युनिप दर
रुकये मध्ये (नििा
िस्तू ि सेिा टर )

एटू ण रक्कम रुकये
मध्ये (नििा िस्तू

Rate/Unit

Total Amount

(Without GST)

(without GST )

in Rs.

in Rs.

ि सेिा टर )

१०००००

१०००००

Packet

एटू ण रक्कम
नििा िस्तू ि सेिा टर GST
एटू ण रक्कम GST सह
आम्ही निनिदा दस्तऐिजामध्ये िमूद टे लेल्या अपी ि नियमांिस
ु ार उकरोक्त दरामध्ये सेिा प्रदाि टरयायास तयार आहे.
आम्ही याव्दारे प्रमानणत टरतो टी, आम्ही आमयायासा ी टायग टरणाऱ्या कटं िा आमयाया ितीिे टायग टरणाऱ्या टोणत्याही
व्यक्तीिे लाचलुचकत कटं िा प्रनतस्कध्यांर्ी संर्िमत टरूि संभ्रम टरार टरणार िाही याची खात्री टरीत आहोत.
निनिदािारटाची स्िाक्षरी
िाि: ___________________________
टायागलयीि हुद्दा
नर्क्का

