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प्रपत्र-अ
भििीदा धारकाांिा महत्िाच्या सुचिा
निवीद धारकाांिी

सेवे कनरता खाली िमुद केल्याप्रमाणे निनवदा सादर

करावयाची आहे .
लखोटा 01 -- यामध्ये खालील िमुद केलेली कागद पिे दे ण्यात यािे.
1. सांस्थेची िोंद प्रमाणपत्राची साक्ाांनकत प्रत.(सध्या चालू असलेले)
2. सांस्थेचे काम करण्याचे काययक्ेत्र बाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याबाबत सांस्थेच्या पोट नियमाची सांबांनधत
बांधकाची प्रमाणीत केलेली प्रत (bylaws) लागु असल्यास.
3. सांवयसाधारण व सांबधी कांत्राटी सेवा बाबत अटी व शती मान्य असल्याचे कांत्राटाच्या स्वाक्रीचे हमीपत्र
4. कांत्राटदार सांस्थेच्या अिुभवाचा तपशील व अिुभवासांबांधी प्रमाणपत्राच्या साांक्ाांनकत प्रत/ प्रनत.
5. उपरोक्त िमुद केलेल्या कागद पिाची पूततता होत िसल्यास अशा भिभिदाधारकाांची भिभिदा
तात्काळ रदद करण्यात ये ईल ि अशा भिभिदा धारकाांचा लखोटा क्र. 02 उघडण्यात ये णार िाही.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------लखोटा क्र. 02-- यामध्ये खालील िमुद केलेली कागद पिे सादर कराियाची

..

1. सांपण
ू य मानहती व दर भरण्यात आलेली निनवदा प्रपत्र ब (स्वाक्रीसह)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

लखोटा क्र. 03 –
यामध्ये लखोटा- क्र. 01 व लखोटा क्र. 02 सादर करावयाचे आहे या लखोटयावर कांत्राटीसेवच्े या कामाचे िाव
(

) नलहीणे आवश्यक आहे . सवय लखोटे नसलबांद करणे आवश्यक असूि लखोटयावर

लखोटा क्रमाांक नलहीणे आवश्यक आहे .
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ये थील

शासकीय अभियाांभत्रकी महाभिद्यालय, कराड

कामासाठी कांत्राटी सेिेबाबत सिवसाधारण अटी ि शती

निविदा रक्कम रु.2400/- (िा=परतािा) ON LINE स्िरूपात भरणे बंधंकारक आहे .
Bank Details : Name- Principal Govt. college of Engineering karad
HDFC Bank ltd. Branch : Karad-2
A/c No. 50200001347634
IFSC Code. HDFC 0002692 , MICR Code. 415240353
1. सदर कामाच्या निनिदा एक िर्व कालािधी कनरता मागनिण्यात आलेल्या आहे .
2. निनिदा सादर करणारी सांस्था शासन नोंदणीकृ त असणे आिश्यक आहे .
3. संबंनधत संस्थेकडे शैक्षनणक संस्थेची अथिा इतर शासकीय,
,
नकमाि 03 िर्ाचा अिुभि असािा.
4. निनिदा सादर करण्यापुिी महानिद्यालयीि पनरसरातील ब

ब

आढािा निनिदा सादर करणा-या

संस्थेिे घे णे गरजेचे आहे .
5.
.
6. कंत्राटदारास तयांिी सदर कामास िेमलेल्या कममचा-यांची िैयक्तीक मानहती संस्थेमध्ये जमा करणे आिश्यक
राहील. तसेच सदर कममचा-यानिरूदध कोणताही गुन्हा िोंद िसल्याबाबत प्रनतज्ञापत्र द्यािे लागेल.
7. सिम कममचारी योग्य गणिेषात ि ओळखपत्रासह असािेत.
8. सदरहू सेिा पुरनिते िेळी शासकीय संस्था ि पनरसरामध्ये कोणतेही मोडतोड िुकसाि होणार िाही याबाबत
दक्षता कंत्रांटधरक संस्थेिे घ्याियाची आहे . अशा प्रकारची िुकसाि झाल्यास तयाबाबत िुकसाि भरपाई शासकीय
दरािे आकारण्यात येईल.
9. कंत्राटधारक संस्थेच्या कममचा-यास काही अपघात / इजा/
झाल्यास तयाची सिमस्िी जबाबदारी
कत्रांटधारक संस्थेची राहील.
10. कामगार यदे पालि करणे हे कत्रांटधारक संस्थेस बंघंिकारक राहील (उदा. बालकामगार िको,नियनमत
िैदयकीय तपासणी, नकमाि िेति इ.) सदर बाबीची पूतमता ि झाल्यास ही संस्था या बाबत जबाबदार राहणार िाही.
ि तया बाबतीत होणा-या कायमिाहीस निनिदाधारक जबाबदार राहतील.
11. एखादया नदिशी काम असमाधािकारक असल्याचे निदशमिास आल्यास
करण्यांत येईल.
12. सिम कामगारांिी सकाळी 9.30 िा. ि संध्याकाळी 6.00 िाजेपयंत संस्थेत कामासाठी उपस्स्थत राहणे
आिश्यक आहे .
13. शैक्षनणक संस्था असल्यािे कोणतयाही कममचा-याकडू ि गैरितमि घडू िये याची दक्षता घे णे बंधंिकारक रानहल
ि तसे घडल्यास संबंनधत कममचा-यानिरुदध कारिाई करण्यांत येईल.

14. अंनतम स्िीकृ त निनिदाधारकास

रक्कम

. 50,000/- सुरक्षा ठे ि (Security Deposit) म्हणूि

महानिघालयाकडे जमा करणे बंधंिकारक राहील. सदर रक्कम ठे का संपष्ु टात आलेिंतर परत करण्यात येईल.

सदरहू रकमेिर कोणतयाही प्रकारचे व्याज नदले जाणार िाही.
15. निनिदा भरलेल्या संस्थेिे नदलेिी मानहती ि दाखले चुनकचे ककिा खोटे आढळू ि आल्यास सादर केलेल्या
निनिदा रदद करण्याचे अनधकार संस्था प्रमुखाकडे राहतील.
16. सदर रकमेत एक िषासाठी काहीही बदल होणार िाही जर हे च कंत्राट दुस-या िषी चालू ठे िणेबाबतचे सिम
अनधकार मा. प्राचायांिी राखूि ठे िले आहे त.
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18. दै िंनदि
बंधंिकारक रानहल.
19.

अहिाल ब

( .

21. िरील कामाच्या व्यनतनरक्त मा. प्राचार्य व ब

.

.

)

स्िाक्षरीसह सादर करणे
.

प्रमुख र्ाांचेकडू ि िेळोिेळी प्राप्त् सुचिेचे पालि करणे

बंधिकारक रानहल.
22.कोणतयाही करणास्ति कोणतयाही िेळी पूिमसच
ु िा ि दे ता ि कोणतेही कारण ि दे ता सदर कंत्राट रदद
करण्याचे अनधकार संस्थाप्रमुखांकडे राहतील.
23. अांभतम स्स्िकृ ती भनभिदाधारकास त्यानी नमुद केलेल्या दरामध्ये कांत्राटी सेिा पुरभिणे बां धनकारक
राभहल, त्याबाबत सदर अटी ि शती मान्य असलेचे हमीपत्र रूपये 500 च्या बााँडिर भलहू न दयािे
लागेल. तसेच कांत्राटी सेिा सुरू केल्यानांतर कोणत्याही कारणास्ति सेिा पुरभिणे बां द केल्यास त्याची
अनामत रक्कम जप्त करण्यात ये ईल ि त्या सांस्थेचे नाि काळया यादीत (Black List) टाकू न त्याांना
या सांस्थेतील भनभिदा िरण्यास बां दी करण्यात ये ईल.
24. उपरोक्त भियम ि अटींमध्ये बदल करण्याचे सितस्िी अभधकार प्राचायांकडे राखूि ठे िलेले आहे त.

प्राचायय
शासकीय अनभयाांनत्रकी महानवद्यालय, कराड.
वरील प्रमाणे 01 ते 22 नियम व अटी मी वाचल्या-असूि त्या मला मान्य आहे त त त्याांचे काटे कोरपणे पालि
करणे मला (कांत्राटदार सांस्थेस) बांधिकारक राहील याची मी सांस्थेच्या वतीिे हमी दे त असूि मी माझी स्वाक्री
करीत आहे .
सही ि पदिाम
संस्थेचे िांि ि पत्ता
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