श्री. मिठ्ठल रूक्मिणी िंमदरे समिती,
श्रीक्षे त्र पंढरपूर, मि.सोलापूर - 413304
(िहाराष्र शासन स्थामपत)

िामहर दरपत्रक - 2022
श्री. मिठ्ठल रूक्मिणी िातेचे िेगिेगळ्या आकारातील फोटो 8 ि 12 एिएि
प्लायिुडिर लॅिीनेशन करून पुरिठा करणेबाबत.
अ.क्र.

तपमशल

संख्या

(1)

(2)

(3)

1

पुरवठा कामाचा कालावधी

एक वर्षे

2

अंदाजित खरे दी रक्कम

रू.7,50,000/-

3

सुरक्षा अनामत रक्कम

रू.22,500/-

4

फॉमम फी (जवना परतावा)

रू.3,000/-

अमिक िामहतीसाठी www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळाला भेट द्यािी.

फोटो लॅमिनेशन कािाचे दरपत्रक 2022

पृष्ठ 8 पै की - 1 -

श्री. मिठ्ठल रूक्मिणी िं मदरे समिती, पंढरपूर मि.सोलापूर - 413304
क्र. दशश निं डप मिभाग/का.मि./01/2022
श्री.मिठ्ठल रूक्मिणी िं मदरे समिती, पंढरपूर यांचे दशश निं डप ि स्िच्छता मिभागासाठी श्री. मिठ्ठल
रूक्मिणीचे िेगिेगळया आकारातील फोटो 8 ि 12 एिएि प्लायिुडिर लॅिीनेशन करून पुरिठा कािाचे
दरपत्रक दोन मसलबं द मलफाफा पध्दतीने िागमिण्यात ये त आहे त.
1)
सदर पुरवठा कामाच्या माजितीचे बुकलेट कायालयीन वेळेत श्री. संत तुकाराम भवन, पंढरपूर येथे उपलब्ध
िोवून जमळतील. तसेच मंजदर सजमतीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावर जमळे ल.
दरपत्रक फॉिश स्ितंत्र मसलबंद मलफाफ्यात व त्यासोबतची सिश कागदपत्रे स्ितंत्र मसलबं द मलफाप्यात
असे दोन जसलबंद जलफाफे जद.16/01/2022 सायंकाळी 5.00 पूवी सादर करणे आवश्यक आिे .
जलफाप्यावर ठे केदाराचे नाव व पूणम पत्ता आजण दरपत्रक फोटो ल ॅजमनेशन कामासाठी भरलेले आिे , असा
सजवस्तर तपजशल नमुद करावा. दरपत्रक समक्ष श्री.संत तुकाराम भवन येथे सादर करावेत ककवा रजिस्टर
पोस्टाने पाठवावे. उशीरा आलेले दरपत्रक जवचारात घे तले िाणार नािीत.
2)

सदरबाबत अमिक िामहतीसाठी संपकश क्रिांक :- 02186-224466, 223550

3)

वरील पुरवठा कालावधीत सदर प्रजियेस जवलं ब झाल्यास, बदल िोवू शकतो व त्याचे अजधकार, कायमकारी
अजधकारी, मंजदर सजमती यांनी राखून ठे वले ले आिे त.

4)

दरपत्रके उघडतेिेळी पमहलयांदा कागदपत्रांचा (तांमत्रक) मलफाफा क्रिांक 01 उघडण्यात ये ईल. िे
पुरिठािारक तांमत्रक मलफाफ्यािध्ये पात्र ठरतील, त्या पुरिठािारकांचाच दर मलफाफा क्रिांक 02
उघडण्यात ये ईल याची नोंद घ्यािी.

5)

पुरवठाधारकांनी तांजत्रक जलफाप्यामध्ये जदले ल्या दस्तऐविाच्या मूळ प्रती मंजदर सजमतीने मागणी केल्यास
सादर करणे बंधनकारक रािील.

6)

कोणतेिी दरपत्रक अगर सवमच दरपत्रके कोणतेिी कारण न दशमजवता नाकारणे ककवा स्स्वकारणे अथवा
स्थजगत ठे वणे ककवा रद्द करणे याबाबतचे संपण
ू म अजधकार मंजदरे सजमतीने राखून ठे वले ले आिे त.

7)

पुरवठाधारकांच्या कोणत्यािी शती व अटी मंजदर सजमतीवर बंधनकारक असणार नािीत.

8)

मंिरु पुरवठाधारकास मालाचा पुरवठा मंजदर सजमतीचे मागणीनुसार पुरवठा आदे श जदल्यानंतर 15 जदवसांच्या
आत करणे बंधनकारक आिे . त्यास जवलंब झाले स पुरवठाधारकास िबाबदार धरून मालाच्या ककमतीच्या
5% पयंत दं ड आकारण्यात येईल.

9)

मालाचा पुरवठा मागणीप्रमाणे न आले स अथवा योग्य प्रतीचा/गुणवत्ते चा नसल्यास अगर ठरवून जदलेल्या
मुदतीत न झाल्यास मंजदर सजमतीची अडचण िोऊ नये म्िणून स्ददतीय, तृतीय न्युनतम पुरवठाधारकांकडू न
अगर इतर पुरवठाधारकांकडू न बािार भावाने आवश्यकतेनस
ु ार मालाची खरे दी करण्यात येऊन त्यासाठी
िादा लागलेल्या फरकाची रक्कम पुरवठाधारकाच्या जबलातून अथवा सुरक्षा अनामत रकमेतन
ू वसुल करणेत
येईल.

10)

श्रीचे 18×23 चौ.इंच साईि ि त्या खालील साईिचे फोटो 8 एिएि प्लायिुडिर ि 18×23
चौ.इंच साईििरील फोटो 12 एिएि प्लायिुडिर लॅिीनेशन करून पुरिठा करणे आिश्यक आहे .

11)

फोटो लॅमिनेशनसाठी िापरण्यात ये णारे सामहत्य- प्लायिूड, अॅढेझीव्ह, मलमिीड, क्मलपा आमण
लॅमिनेशन पेपर उत्ति प्रतीचे ि चांगले दिाचे असणे आिश्यक आहे .

12)

पुरवठा कालावधी कायारं भ आदे श जदल्यापासून एक वर्षाचा रािील. तथाजप, पुरवठा कालावधीत सदर
प्रजियेस जवलं ब झाल्यास, बदल िोवू शकतो व त्याचे अजधकार, कायमकारी अजधकारी, मंजदर सजमती यांनी
राखून ठे वले ले आिे त.

13)

मंिरू झालेल्या दराने व मागणी प्रमाणे मालाचा पुरवठा करणे पुरवठाधारकावर बंधनकारक रािील. मंिरु
दरामध्ये कोणत्यािी कारणास्तव भाव वाढ जदली िाणार नािी व मागता येणार नािी. पुरवठाधारकाने मालाचा
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पुरवठा करावयाचे नाकारल्यास त्याची पुरवठा न केले ल्या मालाची सुरक्षा अनामत रक्कम सजमती खाती िमा
करणेत येईल.
14) पुरवठा करावयाच्या मालाची अंदाजित मागणी येणा-या भाजवकांची संख्या कमी / िास्त झाल्यामुळे मागणी
दे खील कमी व िास्त िोऊ शकते.
15) मंजदर सजमती आवश्यकतेनस
ु ार एक ककवा एकापेक्षा िास्त ठे केदाराला कायादे श दे ऊ शकते.
16)

मंजदर सजमतीस आवश्यकता वाटल्यास मंिरु पुरवठाधारकास 12 मजिनेपयंत मुदतवाढ जदल्यास मंिरु दरात
काम करण्याची िबाबदारी मंिरु पुरवठाधारकाची रािील. तथाजप, पुरवठाधारकास िक्क सांगता येणार नािी.

17) पुरवठा कालावधीमध्ये शासकीय कायालयाकडु न कर, उपकर, िकात यांचे दरामध्ये कािी बदल झाल्यास
त्याबाबत सजमती दयवस्थापनाकडे मागणी करता येणार नािी.
18) पुरवठाधारकाने मालाचा पुरवठा मध्येच बंद केल्यास व त्यामुळे सदर बाबतीत फेर प्रजिया करुन मालाची
खरे दी करावी लागल्यास िाजिरात खचम व प्रजियेचा इतर येणारा सवम समावेशक खचम जमळू न येणारी रक्कम
नुकसान भरपाई म्िणून पुरवठाधारकाकडू न वसुल केली िाईल.
19)

पुरवठा कालावधीमध्ये एखादी आपत्ती / नैसर्गगक आपत्तीमुळे (अशी आपत्ती की िी पुरवठाधारकांच्या
जनयंत्रनाबािे र असेल उदा. आग, मिापूर, घातपात, रोगराई, संप, स्फोट, टाळे बंदी, भुकंप वगैरे) पुरवठाधारक
मालाचा पुरवठा करु शकला नािी व त्यामुळे पुरवठाधारकाचे नुकसान झाल्यास, त्यासाठी मंजदर सजमती
दयवस्थापन िबाबदार रािणार नािी.

20) माल खराब असल्याचे आढळू न आलेस िेवढा खराब असेल तेवढा बदलून दे णे पुरवठाधारकावर
बंधनकारक रािील.
21)

माल चांगल्या गुणवत्तेचा असणे आवश्यक आिे . त्यामध्ये भे सळ असता कामा नये.

22) पुरवठादाराने मंजदर सजमतीने ठरवून जदले ल्या अथवा जनस्श्चत केले ल्या प्रमाणामध्ये चांगल्या प्रजतचा व
गुणवत्ते चा माल पुरवठा करावयाचा आिे . पुरवठा करण्यात आलेल्या मालाची प्रत, प्रमाण, गुणवत्ता संबंजधत
जवभागाकडू न मोिणी व तपासणी करून खात्री झाले खेरीि बील अदा केले िाणार नािी.
23) दरपत्रकामध्ये मालाचा दर सवम करासिीत नमुद करावा. माल पोिचजवण्याचा वाितुक खचम , गंि लावणे,
िमाली, प ॅकींग अथवा इतर अजतजरक्त कोणतािी खचम पुरवठाधारकास जदला िाणार नािी.
24) सदर कामाचे मंिरु दरादयजतजरक्त कोणतािी कर अदा केला िाणार नािी. तसेच सदर कामाचे जबल अदा
करताना जनयमानुसार 2% आयकर व िीएसटी जटडीएस कपात केली िाईल. पुरवठा कामाची दे यके
माजसक/एकरकमी अदा करण्यात येतील.
25) सदर कामासाठी अॅडदिान्स रक्कम अदा केली िाणार नािी.
26) माल पुरवठा करणेचे जठकाण श्री.संत ज्ञानेश्वर दशमनमंडप, पंढरपूर, जि.सोलापूर रािील.
27) माल वाितुकी दरम्यान झाले ल्या कोणत्यािी दुघमटनेस पुरवठाधारक िबाबदार रािील.
28) पुरवठाधारकास मालाचा पुरवठा मध्येच थांबवता येणार नािी. िर असे झाल्यास अनामत रक्कम िप्त करून
त्याचे नाव काळया यादीत टाकले िाईल.
29) पुरवठाधारकाने उच्् प्रतीचा /चांगल्या दिाचा व गुणवत्ते चा माल पुरवठा न केल्यास, पुरवठा कामाचे जबल
अदा केले िाणार नािी. तसेच पुरवठाधारकांवर दं डात्मक कारवाई करण्यात येईल. दं डाची रक्कम
ठरजवण्याचे अजधकार मंजदर सजमतीस रािील.
30) दरपत्रकात नमुद केले ल्या कामासाठी पुरवठाधारकाने दुस-या पुरवठाधारकास काम जदल्याचे आढळल्यास
पुरवठाधारकाची मंिरु ई दरपत्रक रद्द करून, त्यांची अनामत रक्कम िप्त करण्यात येईल.
31)

पुरवठा कामाचे दे यक सादर करताना दे यकामध्ये आदे शातील वणमनाप्रमाणेच संपण
ू म तपजशल असणे
आवश्यक आिे . संजक्षप्त स्वरूपात उल्ले ख करू नये. दे यक छापील स्वरूपात असावे. त्यामध्ये जबल िमांक,
जदनांक, मालाचे वणमन, दर, िीएसटी, सिी, जशक्का व इतर अनुर्षंगीक बाबींचा समावेश असावा.
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32) यासोबत जदले ल्या नमुन्यात दर नमुद करावेत. दर अंकी व अक्षरी स्पष्ट करणे आवश्यक आिे . दर नमुद
करतांना खाडाखोड करू नये. अंकी व अक्षरी दरांमध्ये तफावत असल्यास कमी असले ला दर गृिीत
धरण्यात येईल.
33) सदर कामाच्या अटी व शतीबाबत कोणत्यािी पुरवठाधारकास न्यायालयात दाद मागता येणार नािी.
34) दरपत्रक ज्या फममच्या / दयक्तीच्या नावाने असेल त्याच नावाने इतर सवम कागदपत्रे असणे आवश्यक आिे .
त्यामध्ये जभन्नता आढळल्यास सदर दरपत्रक ग्राह्य धरले िाणार नािी. सदर दरपत्रक अनाजधकृ त समिून
अपात्र ठजवण्यात येईल. त्याबद्दल पुरवठाधारकास तिार करण्याचा अजधकार रािणार नािी.
35) पुरवठाधारक मालाचा पुरवठा ठरलेल्या वेळेत करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल, अथवा
समाधानकारक काम करत नसेल तर सजमती कोणतीिी पुवम सूचना न दे ता कॉन्रॅक्ट रद्द करे ल व
पुरवठाधारकांची सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करणेत येईल.
36) मंिरू पुरवठाधारकास सवम अटी व शती मान्य असल्याबाबतचा स्वतंत्र करारनामा मंजदर सजमती बरोबर करणे
बंधनकारक रािील.
37) कोरोना जवर्षाणूच्या पाश्वमभम
ू ीवर आवश्यक त्या सवम जनयमांची खबरदारी घ्यावी.
38) ज्यांचे दरपत्रक मान्य िोईल, त्या पुरवठाधारकाने सुरक्षा अनामत रक्कम दरपत्रक मंिरु झाल्यानंतर तात्काळ
मंजदर सजमतीकडे भरणा करणे आवश्यक आिे . सदर सुरक्षा अनामत म्िणुन एक वर्षासाठी ककवा मंिरु
दरपत्रकास मुदतवाढ जदल्यास त्या मुदतीपयंत सजमतीकडे िमा केली पाजििे. दरपत्रकात नमुद केले ल्या
कामाबद्दल कोणतीिी तिार नसेल तर कामाचा कालावधी संपल्यानंतर अनामत रक्कम परत केली िाईल.
सुरक्षा अनामत रक्कमेवर कोणतेिी दयाि जमळणार नािी.
39) सदर दरपत्रकाची फॉमम फी जवना परतावा आिे , फॉमम फी कोणत्यािी पजरस्स्थतीत पुरवठाधारकास परत
जमळणार नािी.
40) सुरक्षा अनामत रक्कम कंत्राटदाराचे काम समाधानकारकजरत्या पूणम झाल्यानंतर व करारनाम्याची मुदत
संपल्यावर परत करण्यांत येईल.
41) मंिरु पुरवठाधारक िा मंजदर सजमतीला माल समाधानकारकजरत्या व मंजदराच्या मागणी प्रमाणे पुरवठा
करण्यास सक्षम नसल्याचे आढळू न आल्यास, कोणतेिी कारण न दे ता पुरवठाधारकाशी केले ला करार रद्द
करण्यांत येईल व त्याने भरले ली सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करण्यांत येईल.
42) कमी िास्त दराचे दरपत्रक स्वीकारण्याचा, नाकारण्याचा अथवा सवम दरपत्रके कोणतेिी कारण न दे ता रद्द
करण्याचा अजधकार मंजदर सजमतीने राखून ठे वले ला आिे . त्याबद्दलची कारणे, स्पष्टीकरण दे णे मंजदर
सजमतीवर बंधनकारक रािणार नािी.
43) कायादे श प्रमाणे काम करत असले ल्या कामाचे केदिािी परीक्षण, पयमवेक्षण करण्याची मंजदरे सजमतीला पूणम
अजधकार रािील.
44) दरपत्रक मंिरु झाल्यानंतर 7 जदवसांचे आत करारनामा करुन दे ण्यासाठी रु.5,00/- चा गैरन्यायीक
स्टम्ॅ पपेपर िमा करावा, परं तू अशाप्रकारे करारनामा करुन जदला नािी, अथवा त्याबद्दल टाळाटाळ केल्यास
कायादे श रद्द करणेत येईल.
45) सदरचे दरपत्रक कायादे श नसुन फक्त बीड ऑफ कोटे शन मागजवण्यासाठी आिे .
46) मंजदर सजमती वेळोवेळी िे जनदे श दे ईल अथवा अटी व शतीत िे बदल करे ल ते पुरवठाधारकांस बंधनकारक
रािील.
47) सदर कामासंबंधी कािी वाद उद्भल्यास त्यासाठी न्यायालयीन कायमक्षेत्र पंढरपूर िे रािील.
48) प्रशासकीय व अन्य कारणास्तव ककवा कोणतेिी कारण न दे ता दरपत्रक प्रजिया कोणत्यािी स्तरावर रद्द
अथवा स्थजगत ठे वण्याचा अजधकार मंजदर सजमतीने राखुन ठे वले ला आिे .
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49) मलफाफा क्रिांक 01 :- खालील सिश कागदपत्रे मसलबंद मलफाफ्यािध्ये सादर करणे बं िनकारक
आहे . तसेच प्रत्ये क कागदपत्रांच्या पानािर पुरिठािारकाची स्िाक्षरी ि फिश चा मशमका असािा. या
आिश्यक कागदपत्रांिध्ये काही त्रुटी असलयास ककिा कागदपत्रे किी-िास्त ककिा सादर न केलयास
दरपत्रक रद्द करण्यात ये ईल.
अ.क्र.
1

आिश्यक कागदपत्रांची यादी.
फॉमम फी (जवना परतावा) मंजदर सजमतीच्या खात्यात RTGS/NEFT/ Internet Banking
द्वारे ककवा रोखीने िमा केलेली पावती.
ICICI Pandharpur Branch Account No :- 647105005981

2
3
4
5
6
7

IFSC Code :- ICIC0006471

पजरजशष्ट - 1 प्रमाणे पुरवठाधारकाची माजिती.
शॉप ॲक्ट लायसन्स वा तत्सम परवाना.
िीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र ककवा रू.20,00,000/- च्या आतमध्ये वार्गर्षक उलाढाल
असल्यास, सनदी ले खापालचे प्रमाणपत्र.
प ॅन काडम .
शासकीय /जनमशासकीय /खािगी संस्थाकडे पुरवठा केले ल्या कामाची अनुभव प्रमाणपत्रे.
पजरजशष्ट - 2 प्रमाणे प्रजतज्ञापत्र (नोटरी).

50) मलफाफा क्रिांक 02 :- खालील निुन्यातील दरपत्रक सादर करणे बं िनकारक आहे . त्यािर
पुरिठािारकाची स्िाक्षरी ि फिश चा मशमका असािा. यािध्ये काही त्रुटी असलयास दरपत्रक रद्द
करण्यात ये ईल.
अ.क्र.
01

तपमशल
पजरजशष्ट - 3.
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पमरमशष्ट क्रिांक - 1
पुरिठािारकांची िामहती
अ.क्र.
(1)
1

तपमशल
(2)

िामहती
(3)

फिश चे नाि

पत्रव्यिहारासाठी संपण
ू श पत्ता

दुरध्िनी क्रिांक
ई िे ल :व्हाटसअप् क्रिांक
2

मनमिदे संबंिी चचा करणेसाठी
अमिकृ त व्यमतीचे नाि :िोबाईल क्रिांक :-

3

भागीदारांची नािे

4

संस्थेचा बँक तपमशल (रद्द केलेलया
िनादे शाची छायांमकत प्रत सोबत
िोडािी)

स्थळ:मदनांक:-
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पमरमशष्ट क्रिांक - 2
रू.5,00/- च्या स्टॅपपेपरिरील प्रमतज्ञापत्र (नोटरी)
प्रमत,
िा.कायश कारी अमिकारी,
श्री.मिठ्ठल रूक्मिणी िं मदरे समिती,
पंढरपूर, मि.सोलापूर - 413304.
मिषयः- श्रींचे फोटो ल ॅजमनेशन (8 व 12 एमएम प्लावयूडवर) करून पुरवठा करणेबाबत.

िहोदय,
खालील सिी करणार मी /आम्िी कळजवतो की, वरील जवर्षयाबाबत आपण प्रजसद्ध केले ली दरपत्रक/जनजवदा
वाचली. आपल्या दरपत्रक/जनजवदे त नमुद असले ल्या सवम अटी व शती मी /आम्िी वाचल्या असून मला / आम्िाला मान्य
आिे त. आपले अटी /शतींचे पालन करणे माझे वर /आमचे वर बंधनकारक रािील.
मी /आम्िी आपणांस जनजवदे मध्ये नमुद केले ला माल आपल्या मागणी प्रमाणे उपरोक्त कालावधी करीता
सजमतीचे आवश्यकते नुसार, आवश्यक त्यावेळी श्री जवठ्ठल रुस्क्मणी मंजदरे सजमती, पंढरपूर येथे पोिोच करण्याची िमी
दे तो. सदर पुरवठा कामाचे पजरमाण अंदािे असल्यामुळे वेळ प्रसंगी नमुद केले ल्या पजरमाणापेक्षा 50 टक्के पयंत िास्त
मालाची मंजदर सजमतीतफे मागणी झाल्यास मी /आम्िी ती मंिरू दराने पुरजवण्याची िमी दे त आिे /आिोत. मला यापूवी
कोणत्यािी शासकीय कायालयाकडू न अथवा संस्थेकडू न काळया यादीत टाकण्यात आलेले नािी. िर भजवष्यात तसे
आढळू न आल्यास, त्यासाठी िोणा-या पजरणामास मी सवमस्वी िबाबदार रािील व मला ते मान्य आिे .
ज्या मालाचे दरपत्रक/ जनजवदा मंिरू िोईल, त्या मालाचे ककमतीचे 3 टक्के इतकी रक्कम सुरक्षा अनामत म्िणून
दरपत्रक/जनजवदा मंिरू झाल्याचे कळजवले पासून 15 जदवसाचे आत मी /आम्िी रोख भरणा करुन व त्याप्रमाणे मंिरू दराने
श्री जवठ्ठल रुस्क्मणी मंजदरे सजमती, पंढरपूर येथे पोिोच करणे आमचे वर बंधनकारक रािील.
स्थळ:मदनांक:-
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पमरमशष्ट क्रिांक - 3
श्री. मिठ्ठल रूक्मिणी िं मदरे समिती, पंढरपूर, मि. सोलापूर (िहाराष्र) 413304.
क्र. दशश निं डप मिभाग/का.मि./01/2022

दरपत्रक

नांि ि पत्ता :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अ.
क्र.

तपमशल

(1)

(2)

01

श्री.जवठ्ठल
रूस्क्मणीचे
(18×23 चौ.इंच साईि व
त्या खालील) फोटो 8
एमएम
प्लायवुडवर
ल ॅमीनेशन करून पुरवठा
करणेकामी.
श्री.जवठ्ठल
रूस्क्मणीचे
(18×23
चौ.इंच
साईिवरील) फोटो 12
एमएम
प्लायवुडवर
ल ॅमीनेशन करून पुरवठा
करणेकामी.

02

अंदामित पायाभुत दर रू.
(प्रती चौ.इंचास) िीएसटी
सहीत ि सिश करासहीत
(3)

दर रू. (प्रती चौ.इंचास) िीएसटी सहीत
ि सिश करासहीत
अंकी (रू.)
(4)

अक्षरी (रू.)
(5)

रू.0.41/-

रू.0.42/-

स्थळ:मदनांक:-
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