ी. िव ल
ी े

मणी मं िदरे सिमती,
पंढरपूर, िज.सोलापूर – 413304
(महारा शासन थािपत)

गोशाळे तील गाईंसाठी दे शी वारीचा कडबा पुरवठा कामाचे
जािहर दरप क
अ. .

तपिशल

सं या

(1)

(2)

(3)

1

दे शी वारीचा कडबा.

अंदािजत खरे दी - 1,27,750
िकलो

2

पुरवठा कामाचा कालावधी

3

अंदािजत खरे दी र कम

.9,00,000/-

4

सुर ा अनामत र कम

.27,000/-

5

प

कमत (िवना परतावा)

एक वष

.3,000/- जीएसटीसह

सन 2021-22
दे शी वारीचा कडबा खरे दी दरप क 2021

पृ ठ 8 पैकी - 1 -

ी. िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर िज.सोलापूर - 413304
. गोशाळा िवभाग/का.िव./03/2021 (सन 2022)
ी.िव ल
मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर यांचे गोशाळा िवभागासाठी दे शी वारीचा कडबा पुरवठा
कामाचे दरप क िसलबंद िलफाफा प दतीने मागिव यात ये त आहे त.
1)
सदर पुरवठा कामा या मािहतीचे बुकलेट काय लयीन वेळेत ी. संत तुकाराम भवन, पंढरपूर येथे उपल ध
होवून िमळतील. तसेच मंिदर सिमती या www.vitthalrukminimandir.org या संकेत थळावर िमळतील.
दरप क फॉम व यासोबतची सव कागदप े वतं िलफा यात िसलबंद क न िद.----/-----/2021 पूव
सादर करणे आव यक आहे . िलफा यावर ठे केदाराचे नाव व पूण प ा आिण दरप क दे शी वारीचा कडबा
पुरवठा करणेकामी भरलेले आहे , असा सिव तर तपिशल नमुद करावा. दरप क सम

ी.संत तुकाराम

भवन येथे सादर करावेत कवा रिज टर पो टाने पाठवावे. उशीरा आलेले दरप क िवचारात घे तले जाणार
नाहीत.
2)

सदरबाबत अिधक मािहतीसाठी संपक नाव व

मांक :-

ी.मोहन चं कांत औसेकर, िलपीक मो.9922531800.
ी.अतुल रघूनाथ ब ी, िवभाग मुख मो. 9403293208.
3)

वरील पुरवठा कालावधीत सदर ि येस िवलंब झा यास, बदल होवू शकतो व याचे अिधकार, कायकारी
अिधकारी, मंिदर सिमती यांनी राखून ठे वलेले आहे त.

4)

पुरवठाधारकांनी तांि क िलफा याम ये िदले या द तऐवजा या मूळ ती मंिदर सिमतीने मागणी के यास
सादर करणे बंधनकारक राहील.

5)

कोणतेही दरप क अगर सवच दरप के कोणतेही कारण न दशिवता नाकारणे कवा

वकारणे अथवा

थिगत ठे वणे कवा र करणे याबाबतचे संपण
ू अिधकार मंिदरे सिमतीने राखून ठे वलेले आहे त.
6)

पुरवठाधारकां या कोण याही शत व अटी मंिदर सिमतीवर बंधनकारक असणार नाहीत.

7)

मंजरु पुरवठाधारकास मालाचा पुरवठा मंिदर सिमतीचे मागणीनुसार पुरवठा आदे श िद यानंतर 15 िदवसां या
आत करणे बंधनकारक आहे . यास िवलंब झालेस पुरवठाधारकास जबाबदार ध न माला या कमती या
5% पयत दं ड आकार यात येईल.

8)

मालाचा पुरवठा मागणी माणे न आलेस अथवा यो य तीचा/गुणव ेचा नस यास अगर ठरवून िदले या
मुदतीत न झा यास मंिदर सिमतीची अडचण होऊ नये हणून दतीय, तृतीय युनतम पुरवठाधारकांकडू न
अगर इतर पुरवठाधारकांकडू न बाजार भावाने आव यकतेनस
ु ार लाडू साद खरे दी कर यात येऊन यासाठी
जादा लागले या फरकाची र कम पुरवठाधारका या िबलातून अथवा सुर ा अनामत रकमेतन
ू वसुल करणेत
येईल.

9)

दे शी वारीचा कडबा पुरवठा कालावधी काय रं भ आदे श िद यापासून एक वष चा राहील. तथािप, पुरवठा
कालावधीत सदर ि येस िवलंब झा यास, बदल होवू शकतो व याचे अिधकार, कायकारी अिधकारी,
मंिदर सिमती यांनी राखून ठे वलेले आहे त.

10)

पुरवठाधारकांनी दरप कासोबत जोडले या द तऐवजा या मूळ ती मंिदर सिमतीने मागणी के यास सादर
करणे पुरवठाधारकास बंधनकारक राहील.

11)

मंजरू झाले या दराने व मागणी माणे दे शी वारीचा कडबा पुरवठा करणे पुरवठाधारकावर बंधनकारक
राहील. मंजरु दराम ये कोण याही कारणा तव भाव वाढ िदली जाणार नाही व मागता येणार नाही.
पुरवठाधारकाने दे शी वारीचा कडबा पुरवठा करावयाचे नाकार यास याची पुरवठा न केले या मालाची
सुर ा अनामत र कम सिमती खाती जमा करणेत येईल.
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12)

पुरवठा करावया या दे शी वारीचा कड याची अंदािजत मागणी येणा-या भािवकांची सं या कमी / जा त
झा यामुळे मागणी दे खील कमी व जा त होऊ शकते.

13)

मंिदर सिमती आव यकतेनस
ु ार एक कवा एकापे ा जा त ठे केदाराला काय दे श दे ऊ शकते.

14) मंिदर सिमतीस आव यकता वाट यास मंजरु पुरवठाधारकास 12 मिहनेपयत मुदतवाढ िद यास मंजुर दरात
काम कर याची जबाबदारी मंजरु पुरवठाधारकाची राहील. तथािप पुरवठाधारकास ह क सांगता येणार नाही.
15) पुरवठा कालावधीम ये शासकीय काय लयाकडु न कर, उपकर, जकात यांचे दराम ये काही बदल झा यास
याबाबत सिमती यव थापनाकडे मागणी करता येणार नाही.
16)

पुरवठाधारकाने मालाचा पुरवठा म येच बंद के यास व यामुळे सदर बाबतीत फेर ि या क न मालाची
खरे दी करावी लाग यास जािहरात खच व ि येचा इतर येणारा सव समावेशक खच िमळून येणारी र कम
नुकसान भरपाई हणून पुरवठाधारकाकडू न वसुल केली जाईल.

17) पुरवठा कालावधीम ये एखादी आप ी / नैस गक आप ीमुळे (अशी आप ी की जी पुरवठाधारकां या
िनयं नाबाहे र असेल उदा. आग, महापूर, घातपात, रोगराई, संप, फोट, टाळे बद
ं ी, भुकंप वगैरे) पुरवठाधारक
मालाचा पुरवठा क

शकला नाही व यामुळे पुरवठाधारकाचे नुकसान झा यास, यासाठी मंिदर सिमती

यव थापन जबाबदार राहणार नाही.
18) दे शी

वारीचा कडबा खराब अस याचे आढळू न आलेस जेवढा खराब असेल तेवढा बदलून दे णे

पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.
19)

दे शी वारीचा कडबा चांग या गुणव ेचा असणे आव यक आहे . याम ये भेसळ असता कामा नये.

20) पुरवठादाराने मंिदर सिमतीने ठरवून िदले या अथवा िन चत केले या

माणाम ये चांग या

ितचा व

गुणव ेचा दे शी वारीचा कडबा पुरवठा करावयाचा आहे . पुरवठा कर यात आले या मालाची त, माण,
गुणव ा संबंिधत िवभागाकडू न मोजणी व तपासणी क न खा ी झाले खेरीज बील अदा केले जाणार नाही.
21)

दरप काम ये दे शी वारीचा कड याचा दर सव करासहीत नमुद करावा. माल पोहचिव याचा वाहतुक खच,
गंज लावणे, हमाली, पॅक ग अथवा इतर अितिर त कोणताही खच पुरवठाधारकास िदला जाणार नाही.

22) सदर कामाचे मंजरु दरा यितिर त कोणताही कर अदा केला जाणार नाही. तसेच सदर कामाचे िबल अदा
करताना िनयमानुसार 2% आयकर व जीएसटी िटडीएस कपात केली जाईल. पुरवठा कामाची दे यके
मािसक/एकरकमी अदा कर यात येतील.
23) सदर कामासाठी अॅड हा स र कम अदा केली जाणार नाही.
24) दे शी वारीचा कडबा पुरवठा क न गंज लावणेचे िठकाण गोशाळा, यमाई तलाव, पंढरपूर, िज.सोलापूर
राहील.
25) दे शी वारीचा कडबा वाहतुकी दर यान झाले या कोण याही दुघटनेस पुरवठाधारक जबाबदार राहील.
26) पुरवठाधारकास दे शी वारीचा कडबा पुरवठा म येच थांबवता येणार नाही. जर असे झा यास अनामत
र कम ज त क न याचे नाव काळया यादीत टाकले जाईल.
27) पुरवठाधारकाने पुरवठा केले या दे शी

वारीचा कड यामधून जनावरांस िवषबाधा अथवा अ य काही

शािररीक ास झा यास पुरवठाधारकांवर जबाबदारी िन चत क न, यांचेवर फौजदारी व पाची कारवाई
कर यात येईल. तसेच या जनावरास िवषबाधा होईल, याचा वै कीय उपचार खच व इतर अनुषंगीक खच
दे याची जबाबदारी पुरवठाधारकाची राहील. यासाठी मंिदर सिमती आ थक सहा य करणार नाही.
28) पुरवठाधारकाने उ

तीचा /चांग या दज चा व गुणव ेचा दे शी वारीचा कडबा पुरवठा न के यास, पुरवठा

कामाचे िबल अदा केले जाणार नाही. तसेच पुरवठाधारकांवर दं डा मक कारवाई कर यात येईल. दं डाची
र कम ठरिव याचे अिधकार मंिदर सिमतीस राहील.
29) दरप कात नमुद केले या कामासाठी पुरवठाधारकाने दुस-या पुरवठाधारकास काम िद याचे आढळ यास
पुरवठाधारकाची मंजरु ई दरप क र क न, यांची अनामत र कम ज त कर यात येईल.
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30) पुरवठा कामाचे दे यक सादर करताना दे यकाम ये आदे शातील वणना माणेच संपण
ू तपिशल असणे
आव यक आहे . संि त व पात उ लेख क

नये. दे यक छापील व पात असावे. याम ये िबल

मांक,

िदनांक, मालाचे वणन, दर, जीएसटी, सही, िश का व इतर अनुषंगीक बाब चा समावेश असावा.
31)

यासोबत िदले या नमु यात दर नमुद करावेत. दर अंकी व अ री प ट करणे आव यक आहे . दर नमुद
करतांना खाडाखोड क

नये. अंकी व अ री दरांम ये तफावत अस यास कमी असलेला दर गृहीत धर यात

येईल.
32) सदर कामा या अटी व शत बाबत कोण याही पुरवठाधारकास यायालयात दाद मागता येणार नाही.
33) दरप क या फम या / य ती या नावाने असेल याच नावाने इतर सव कागदप े असणे आव यक आहे .
याम ये िभ नता आढळ यास सदर दरप क ा

धरले जाणार नाही. सदर दरप क अनािधकृ त समजून

अपा ठिव यात येईल. याब ल पुरवठाधारकास त ार कर याचा अिधकार राहणार नाही.
34) पुरवठाधारक दे शी वारीचा कडबा पुरवठा ठरले या वेळेत करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल,
अथवा समाधानकारक काम करत नसेल तर सिमती कोणतीही पुव सूचना न दे ता कॉ ॅ ट र करे ल व
पुरवठाधारकांची सुर ा अनामत र कम ज त करणेत येईल.
35) मंजरू पुरवठाधारकास सव अटी व शत मा य अस याबाबतचा वतं करारनामा मंिदर सिमती बरोबर करणे
बंधनकारक राहील.
36) कोरोना िवषाणू या पा वभूमीवर आव यक या सव िनयमांची खबरदारी यावी.
37) दे शी वारी या कड याचे वजन ती पडी िकमान 1 ते 1.5 िकलो असावे. वजनाम ये तफावत आढळ यास
दे यक अदा केले जाणार नाही.
38)

यांचे दरप क मा य होईल, या पुरवठाधारकाने सुर ा अनामत र कम दरप क मंजरु झा यानंतर ता काळ
मंिदर सिमतीकडे भरणा करणे आव यक आहे . सदर सुर ा अनामत हणुन एक वष साठी कवा मंजुर
दरप कास मुदतवाढ िद यास या मुदतीपयत सिमतीकडे जमा केली पािहजे. दरप कात नमुद केले या
कामाब ल कोणतीही त ार नसेल तर कामाचा कालावधी संप यानंतर अनामत र कम परत केली जाईल.
सुर ा अनामत र कमेवर कोणतेही याज िमळणार नाही.

39) सदर दरप काची फॉम फी िवना परतावा आहे , फॉम फी कोण याही पिर थतीत पुरवठाधारकास परत
िमळणार नाही.
40) सुर ा अनामत र कम कं ाटदाराचे काम समाधानकारकिर या पूण झा यानंतर व करारना याची मुदत
संप यावर परत कर यांत येईल.
41) मंजरु पुरवठाधारक हा मंिदर सिमतीला दे शी वारीचा कडबा समाधानकारकिर या व मंिदरा या मागणी माणे
पुरवठा कर यास स म नस याचे आढळू न आ यास, कोणतेही कारण न दे ता पुरवठाधारकाशी केलेला
करार र कर यांत येईल व याने भरलेली सुर ा अनामत र कम ज त कर यांत येईल.
42) कमी जा त दराचे दरप क वीकार याचा, नाकार याचा अथवा सव दरप के कोणतेही कारण न दे ता र
कर याचा अिधकार मंिदर सिमतीने राखून ठे वलेला आहे . याब लची कारणे, प टीकरण दे णे मंिदर
सिमतीवर बंधनकारक राहणार नाही.
43) काय दे श माणे काम करत असले या कामाचे के हाही परी ण, पयवे ण कर याची मंिदरे सिमतीला पूण
अिधकार राहील.
44) पुरवठा करावयाचा दे शी वारीचा कडबा हा वाळलेला असणे आव यक आहे . जर तो ओला अथवा पाणी
मारलेले आढळ यास पुरवठाधारकाचा सव कडबा नाकारला जाईल व यासाठी मंिदर सिमती होणा-या
नुकसानीस जबाबदार राहणार नाही.
45) पुरवठा करावया या दे शी वारी या कड याचे वजन इले

ॉिनक वजन का

ावर क न यानुसार िबल अदा

केले जाईल. सदर वजनाचा खच पुरवठाधारकांने वतः करावयाचा आहे .
दे शी वारीचा कडबा खरे दी दरप क 2021
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46) दे शी कडबा पुरवठा क न मंिदर सिमतीने नेमन
ू िदले या जागेत पुरवठाधारकाने वखच ने: गंज लावून दे णे
आव यक आहे .
47)

या वाहनातून दे शी वारीचा कडबा पुरवठा कर यात येईल, या वाहनाचा माल भ न व िरकामा क न
मंिदर सिमतीने िन चत केले या वजनका

ावर मंिदर सिमती या कमचा-यां सम

वजन क न याची

वजन पावती दे णे पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.
48) दरप क मंजरु झा यानंतर 7 िदवसांचे आत करारनामा क न दे यासाठी .100/- चा गैर यायीक टॅ पपेपर
जमा करावा, परं तू अशा कारे करारनामा क न िदला नाही, अथवा याब ल टाळाटाळ के यास काय दे श र
करणेत येईल.
49) सदरचे दरप क काय दे श नसुन फ त बीड ऑफ कोटे शन मागिव यासाठी आहे .
50) मंिदर सिमती वेळोवेळी जे िनदश दे ईल अथवा अटी व शत त जे बदल करे ल ते पुरवठाधारकांस बंधनकारक
राहील.
51) सदर कामासंबंधी काही वाद उ
52)

यास यासाठी यायालयीन काय े पंढरपूर हे राहील.

शासकीय व अ य कारणा तव कवा कोणतेही कारण न दे ता दरप क ि या कोण याही तरावर र
अथवा थिगत ठे व याचा अिधकार मंिदर सिमतीने राखुन ठे वलेला आहे .

53) दरप कासोबत सादर करावयाची आव यक कागदप ांची यादी खालील माणे आहे . सदरची सव
कागदप े दरप कासोबत सादर करणे बंधनकारक आहे . तसेच

येक पानावर पुरवठाधारकाची वा री व

फमचा िश का असावा. या आव यक कागदप ांम ये काही

टु ी अस यास कवा कागदप े सादर न

के यास दरप क र कर यात येईल.
अ. .
1

आव यक कागदप ांची यादी.
फॉम फी (िवना परतावा) मंिदर सिमती या खा यात RTGS/NEFT/ Internet Banking
ारे कवा रोखीने जमा केलेली पावती.
ICICI Pandharpur Branch Account No :- 647105005981

2
3
4
5
6
7

IFSC Code :- ICIC0006471

पिरिश ट - 1 माणे पुरवठाधारकाची मािहती.
रिहवाशी पुरावा (आधारकाड/ रे शनकाड/मतदान ओळखप )
पुरवठाधारका या नावाचा गाव नमुना 7/12 व 8 अ.
पॅन काड.
शासकीय /िनमशासकीय /खाजगी सं थाकडे दे शी वारीचा कडबा पुरवठा केले या
कामाची अनुभव माणप .े
पिरिश ट - 2 माणे ित ाप (नोटरी).

दे शी वारीचा कडबा खरे दी दरप क 2021
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पिरिश ट

मांक - 1

पुरवठाधारकांची मािहती
अ. .
(1)
1

तपिशल
(2)

मािहती
(3)

फमचे नाव

प यवहारासाठी संपण
ू प ा

दुर वनी

मांक

ई मे ल :हाटसअ
2

मांक

िनिवदे संबंधी चच करणेसाठी
अिधकृ त य तीचे नाव :मोबाईल

मांक :-

3

भागीदारांची नावे

4

सं थेचा बँक तपिशल (र केले या
धनादे शाची छायांिकत त सोबत
जोडावी)

थळ:िदनांक:-

दे शी वारीचा कडबा खरे दी दरप क 2021
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पिरिश ट
.100/- या टॅपपेपरवरील ित ाप

मांक - 2

(नोटरी)

ित,
मा.कायकारी अिधकारी,
ी.िव ल

मणी मंिदरे सिमती,

पंढरपूर, िज.सोलापूर - 413304.
महोदय,
मी / आ ही खाली सही करणार

ी./ ीमती ---------------------------------------------------------------

ी. िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर ये थे दे शी वारीचा कडबा पुरवठा कर यासाठी जािहर दरप कामधून

ी.िव ल

मणी मंिदरे सिमती या होणा-या दर मंजरु ी आदे शा वये अंितम कर यात ये णा-या दराने पुरवठा

कर याची आमची / माझी तयारी आहे . दर वकृ तीबाबत वा रीत दरप क सादर करत आहे / आहोत. तसेच या
संमतीप ा ारे मी / आ ही घोिषत करत आहे / आहोत की, सोबत सदरचे दर पुरवठयासाठी जािहर दरप काचे
सोबत या सव अटी व शत मी / आ ही काळजीपूवक वाच या आहे त. सदर या सव अटी व शत आ हांस मा य
असून या आम यावर बंधनकारक राहतील. जािहर दरप काम ये दे यात आलेली मािहती व कागदप े स य
असून बरोबर आहे .
तसेच सं थान/शासकीय/िनमशासकीय/खाजगी सं था यांनी मला /मा या सं थेला/फमला का या यादीम ये
समािव ट केलेले नाही. याबाबत माझेकडू न हयगय झालेस कवा का या यादीत माझे नाव अस याचे िनदशनास
आ यास मी / आ ही दं डनीय व कायदे शीर कारवाईस पा राहीन.
थळ:िदनांक:-

दे शी वारीचा कडबा खरे दी दरप क 2021
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पिरिश ट

मांक - 3

ी. िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर, िज. सोलापूर (महारा ) 413304.
. गोशाळा िवभाग/का.िव./02/2021 (सन 2021-2022)
दरप क
नांव व प ा :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अ.
.

तपिशल

अंदािजत पायाभूत दर ती
िकलो (सवकरासहीत, गंज
लावणे व पोहोच खच सह)

(1)

(2)

(3)

01

दे शी वारीचा
कडबा.

दर ती िकलो (सवकरासहीत, गंज
लावणे व पोहोच खच सह)
अंकी ( .)
अ री ( .)
(4)
(5)

.7.00/-

थळ:िदनांक:-
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नांव, िश का व वा री
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