श्री. ववठ्ठल रूक्मिणी िंवदरे सविती,
श्रीक्षे त्र पंढरपूर, वि.सोलापूर – 413304
(िहाराष्र शासन स्थावपत)

गोशाळे तील गाईंसाठी दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा कािाचे
िावहर दरपत्रक
अ.क्र.

तपवशल

संख्या

(1)

(2)

(3)

1

दे शी ज्वारीचा कडबा.

अंदाजित खरे दी - 1,27,750 जकलो

2

पुरवठा कामाचा कालावधी

3

अंदाजित खरे दी रक्कम

रू.9,00,000/-

4

सुरक्षा अनामत रक्कम

रू.27,000/-

5

प्रपत्र ककमत (जवना परतावा)

एक वर्षे

रू.3,000/- िीएसटीसह

सन 2021-22
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श्री. ववठ्ठल रूक्मिणी िं वदरे सविती, पंढरपूर वि.सोलापूर - 413304
क्र. गोशाळा ववभाग/का.वव./03/2021 (सन 2022)
श्री.ववठ्ठल रूक्मिणी िं वदरे सविती, पंढरपूर यांचे गोशाळा ववभागासाठी दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा
कािाचे दरपत्रक वसलबं द वलफाफा पध्दतीने िागववण्यात ये त आहे त.
1)
सदर पुरवठा कामाच्या माजहतीचे बुकलेट कायालयीन वेळेत श्री. संत तुकाराम भवन, पंढरपूर येथे उपलब्ध
होवून जमळतील. तसेच मंजदर सजमतीच्या www.vitthalrukminimandir.org या संकेतस्थळावर जमळे ल.
दरपत्रक फॉमम व त्यासोबतची सवम कागदपत्रे स्वतंत्र जलफाप्यात जसलबंद करून जद.03/01/2022 सायंकाळी
5.00 पूवी सादर करणे आवश्यक आहे . जलफाप्यावर ठे केदाराचे नाव व पूणम पत्ता आजण दरपत्रक दे शी
ज्वारीचा कडबा पुरवठा करणेकामी भरले ले आहे , 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 नाहीत.
2)

सदरबाबत अविक िावहतीसाठी संपकक नाव व क्रिांक :श्री.िोहन चं द्रकांत औसेकर, वलपीक िो.9922531800.
श्री.अतुल रघूनाथ बक्षी, ववभाग प्रिुख िो. 9403293208.

3)

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

4)

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

5)

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

6)

पुरवठाधारकांच्या कोणत्याही शती व अटी मंजदर सजमतीवर बंधनकारक असणार नाहीत.

7)

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

8)

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

9)

दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा कालावधी कायारं भ आदे श जदल्यापासून एक वर्षाचा राहील. तथाजप, पुरवठा
कालावधीत सदर प्रजियेस जवलं ब झाल्यास, बदल होवू शकतो व त्याचे अजधकार, कायमकारी अजधकारी,
मंजदर सजमती यांनी राखून ठे वले ले आहे त.

10)

पुरवठाधारकांनी दरपत्रकासोबत िोडले ल्या दस्तऐविाच्या मूळ प्रती मंजदर सजमतीने मागणी केल्यास सादर
करणे पुरवठाधारकास बंधनकारक राहील.

11)

मंिरू झाले ल्या दराने व मागणी प्रमाणे दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करणे पुरवठाधारकावर बंधनकारक
राहील. मंिरु दरामध्ये कोणत्याही कारणास्तव भाव वाढ जदली िाणार नाही व मागता येणार नाही.
पुरवठाधारकाने दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करावयाचे नाकारल्यास त्याची पुरवठा न केले ल्या मालाची
सुरक्षा अनामत रक्कम सजमती खाती िमा करणेत येईल.

12)

पुरवठा करावयाच्या दे शी ज्वारीचा कडब्याची अंदाजित मागणी येणा-या भाजवकांची संख्या कमी / िास्त
झाल्यामुळे मागणी दे खील कमी व िास्त होऊ शकते.
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13)

मंजदर सजमती आवश्यकतेनस
ु ार एक ककवा एकापेक्षा िास्त ठे केदाराला कायादे श दे ऊ शकते.

14) मंजदर सजमतीस आवश्यकता वाटल्यास मंिरु पुरवठाधारकास 12 मजहनेपयंत मुदतवाढ जदल्यास मंिरु दरात
काम करण्याची िबाबदारी मंिरु पुरवठाधारकाची राहील. तथाजप पुरवठाधारकास हक्क सांगता येणार नाही.
15) पुरवठा कालावधीमध्ये शासकीय कायालयाकडु न कर, उपकर, िकात यांचे दरामध्ये काही बदल झाल्यास
त्याबाबत सजमती दयवस्थापनाकडे मागणी करता येणार नाही.
16)

पुरवठाधारकाने मालाचा पुरवठा मध्येच बंद केल्यास व त्यामुळे सदर बाबतीत फेर प्रजिया करुन मालाची
खरे दी करावी लागल्यास िाजहरात खचम व प्रजियेचा इतर येणारा सवम समावेशक खचम जमळू न येणारी रक्कम
नुकसान भरपाई म्हणून पुरवठाधारकाकडू न वसुल केली िाईल.

17) पुरवठा कालावधीमध्ये एखादी आपत्ती / नैसर्गगक आपत्तीमुळे (अशी आपत्ती की िी पुरवठाधारकांच्या
जनयंत्रनाबाहे र असेल उदा. आग, महापूर, घातपात, रोगराई, संप, स्फोट, टाळे बंदी, भुकंप वगैरे) पुरवठाधारक
मालाचा पुरवठा करु शकला नाही व त्यामुळे पुरवठाधारकाचे नुकसान झाल्यास, त्यासाठी मंजदर सजमती
दयवस्थापन िबाबदार राहणार नाही.
18) दे शी ज्वारीचा कडबा खराब असल्याचे आढळू न आले स िेवढा खराब असेल तेवढा बदलून दे णे
पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.
19)

दे शी ज्वारीचा कडबा चांगल्या गुणवत्ते चा असणे आवश्यक आहे . त्यामध्ये भे सळ असता कामा नये.

20) पुरवठादाराने मंजदर सजमतीने ठरवून जदले ल्या अथवा जनस्श्चत केले ल्या प्रमाणामध्ये चांगल्या प्रजतचा व
गुणवत्ते चा दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करावयाचा आहे . पुरवठा करण्यात आलेल्या मालाची प्रत, प्रमाण,
गुणवत्ता संबंजधत जवभागाकडू न मोिणी व तपासणी करून खात्री झाले खेरीि बील अदा केले िाणार नाही.
21)

दरपत्रकामध्ये दे शी ज्वारीचा कडब्याचा दर सवम करासहीत नमुद करावा. माल पोहचजवण्याचा वाहतुक खचम ,
गंि लावणे, हमाली, प ॅकींग अथवा इतर अजतजरक्त कोणताही खचम पुरवठाधारकास जदला िाणार नाही.

22) सदर कामाचे मंिरु दरादयजतजरक्त कोणताही कर अदा केला िाणार नाही. तसेच सदर कामाचे जबल अदा
करताना जनयमानुसार 2% आयकर व िीएसटी जटडीएस कपात केली िाईल. पुरवठा कामाची दे यके
माजसक/एकरकमी अदा करण्यात येतील.
23) सदर कामासाठी अॅडदहान्स रक्कम अदा केली िाणार नाही.
24) दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करून गंि लावणेचे जठकाण गोशाळा, यमाई तलाव, पंढरपूर, जि.सोलापूर
राहील.
25) दे शी ज्वारीचा कडबा वाहतुकी दरम्यान झाले ल्या कोणत्याही दुघमटनेस पुरवठाधारक िबाबदार राहील.
26) पुरवठाधारकास दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा मध्येच थांबवता येणार नाही. िर असे झाल्यास अनामत
रक्कम िप्त करून त्याचे नाव काळया यादीत टाकले िाईल.
27) पुरवठाधारकाने पुरवठा केले ल्या दे शी ज्वारीचा कडब्यामधून िनावरांस जवर्षबाधा अथवा अन्य काही
शाजररीक त्रास झाल्यास पुरवठाधारकांवर िबाबदारी जनस्श्चत करून, त्यांचेवर फौिदारी स्वरूपाची कारवाई
करण्यात येईल. तसेच ज्या िनावरास जवर्षबाधा होईल, त्याचा वैद्यकीय उपचार खचम व इतर अनुर्षंगीक खचम
दे ण्याची िबाबदारी पुरवठाधारकाची राहील. त्यासाठी मंजदर सजमती आर्गथक सहाय्य करणार नाही.
28) पुरवठाधारकाने उच्् प्रतीचा /चांगल्या दिाचा व गुणवत्तेचा दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा न केल्यास, पुरवठा
कामाचे जबल अदा केले िाणार नाही. तसेच पुरवठाधारकांवर दं डात्मक कारवाई करण्यात येईल. दं डाची
रक्कम ठरजवण्याचे अजधकार मंजदर सजमतीस राहील.
29) दरपत्रकात नमुद केले ल्या कामासाठी पुरवठाधारकाने दुस-या पुरवठाधारकास काम जदल्याचे आढळल्यास
पुरवठाधारकाची मंिरु ई दरपत्रक रद्द करून, त्यांची अनामत रक्कम िप्त करण्यात येईल.

दे शी ज्वारीचा कडबा खरे दी दरपत्रक 2021

पृष्ठ 8 पै की - 3 -

30) पुरवठा कामाचे दे यक सादर करताना दे यकामध्ये आदे शातील वणमनाप्रमाणेच संपण
ू म तपजशल असणे
आवश्यक आहे . संजक्षप्त स्वरूपात उल्ले ख करू नये. दे यक छापील स्वरूपात असावे. त्यामध्ये जबल िमांक,
जदनांक, मालाचे वणमन, दर, िीएसटी, सही, जशक्का व इतर अनुर्षंगीक बाबींचा समावेश असावा.
31)

यासोबत जदले ल्या नमुन्यात दर नमुद करावेत. दर अंकी व अक्षरी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे . दर नमुद
करतांना खाडाखोड करू नये. अंकी व अक्षरी दरांमध्ये तफावत असल्यास कमी असले ला दर गृहीत
धरण्यात येईल.

32) सदर कामाच्या अटी व शतीबाबत कोणत्याही पुरवठाधारकास न्यायालयात दाद मागता येणार नाही.
33) दरपत्रक ज्या फममच्या / दयक्तीच्या नावाने असेल त्याच नावाने इतर सवम कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे .
त्यामध्ये जभन्नता आढळल्यास सदर दरपत्रक ग्राह्य धरले िाणार नाही. सदर दरपत्रक अनाजधकृ त समिून
अपात्र ठजवण्यात येईल. त्याबद्दल पुरवठाधारकास तिार करण्याचा अजधकार राहणार नाही.
34) पुरवठाधारक दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा ठरले ल्या वेळेत करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल,
अथवा समाधानकारक काम करत नसेल तर सजमती कोणतीही पुवम सूचना न दे ता कॉन्रॅक्ट रद्द करे ल व
पुरवठाधारकांची सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करणेत येईल.
35) मंिरू पुरवठाधारकास सवम अटी व शती मान्य असल्याबाबतचा स्वतंत्र करारनामा मंजदर सजमती बरोबर करणे
बंधनकारक राहील.
36) कोरोना जवर्षाणूच्या पाश्वमभम
ू ीवर आवश्यक त्या सवम जनयमांची खबरदारी घ्यावी.
37) दे शी ज्वारीच्या कडब्याचे विन प्रती पेंडी जकमान 1 ते 1.5 जकलो असावे. विनामध्ये तफावत आढळल्यास
दे यक अदा केले िाणार नाही.
38) ज्यांचे दरपत्रक मान्य होईल, त्या पुरवठाधारकाने सुरक्षा अनामत रक्कम दरपत्रक मंिरु झाल्यानंतर तात्काळ
मंजदर सजमतीकडे भरणा करणे आवश्यक आहे . सदर सुरक्षा अनामत म्हणुन एक वर्षासाठी ककवा मंिरु
दरपत्रकास मुदतवाढ जदल्यास त्या मुदतीपयंत सजमतीकडे िमा केली पाजहिे. दरपत्रकात नमुद केले ल्या
कामाबद्दल कोणतीही तिार नसेल तर कामाचा कालावधी संपल्यानंतर अनामत रक्कम परत केली िाईल.
सुरक्षा अनामत रक्कमेवर कोणतेही दयाि जमळणार नाही.
39) सदर दरपत्रकाची फॉमम फी जवना परतावा आहे , फॉमम फी कोणत्याही पजरस्स्थतीत पुरवठाधारकास परत
जमळणार नाही.
40) सुरक्षा अनामत रक्कम कंत्राटदाराचे काम समाधानकारकजरत्या पूणम झाल्यानंतर व करारनाम्याची मुदत
संपल्यावर परत करण्यांत येईल.
41) मंिरु पुरवठाधारक हा मंजदर सजमतीला दे शी ज्वारीचा कडबा समाधानकारकजरत्या व मंजदराच्या मागणी प्रमाणे
पुरवठा करण्यास सक्षम नसल्याचे आढळू न आल्यास, कोणतेही 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 कोणतेही कारण न दे ता रद्द
करण्याचा अजधकार मंजदर सजमतीने राखून ठे वले ला आहे . त्याबद्दलची कारणे, स्पष्टीकरण दे णे मंजदर
सजमतीवर बंधनकारक राहणार नाही.
43) कायादे श प्रमाणे काम करत असले ल्या कामाचे केदहाही परीक्षण, पयमवेक्षण करण्याची मंजदरे सजमतीला पूणम
अजधकार राहील.
44) पुरवठा करावयाचा दे शी ज्वारीचा कडबा हा वाळले ला असणे आवश्यक आहे . जर तो ओला अथवा पाणी
मारले ले आढळल्यास पुरवठाधारकाचा सवव कडबा नाकारला जाईल व त्यासाठी मंदिर सदमती होणा-या
नुकसानीस जबाबिार राहणार नाही.
45) पुरवठा करावयाच्या दे शी ज्वारीच्या कडब्याचे वजन इले क्ट्रॉदनक वजन काट्यावर करून त्यानुसार दबल अिा
केले जाईल. सिर वजनाचा खचव पुरवठाधारकांने स्वतः करावयाचा आहे .
दे शी ज्वारीचा कडबा खरे दी दरपत्रक 2021
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46) िे शी कडबा पुरवठा करून मंदिर सदमतीने नेमन
ू दिले ल्या जागेत पुरवठाधारकाने स्व:खचाने गंज लावून िे णे
आवश्यक आहे .
47) ज्या वाहनातून िे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करण्यात येईल, त्या वाहनाचा माल भरून व दरकामा करून
मंदिर सदमतीने दनश्श्चत केले ल्या वजनकाट्यावर मंजदर सदमतीच्या कमवचा-यां समक्ष वजन करून त्याची
वजन पावती िे णे पुरवठाधारकावर बंधनकारक राहील.
48) दरपत्रक मंिरु झाल्यानंतर 7 जदवसांचे आत करारनामा करुन दे ण्यासाठी रु.100/- चा गैरन्यायीक स्ट ॅम्पपेपर
िमा करावा, परं तू अशाप्रकारे करारनामा करुन जदला नाही, अथवा त्याबद्दल टाळाटाळ केल्यास कायादे श रद्द
करणेत येईल.
49) सदरचे दरपत्रक कायादे श नसुन फक्त बीड ऑफ कोटे शन मागजवण्यासाठी आहे .
50) मंजदर सजमती वेळोवेळी िे जनदे श दे ईल अथवा अटी व शतीत िे बदल करे ल ते पुरवठाधारकांस बंधनकारक
राहील.
51) सदर कामासंबंधी काही वाद उद्भल्यास त्यासाठी न्यायालयीन कायमक्षेत्र पंढरपूर हे राहील.
52) प्रशासकीय व अन्य कारणास्तव ककवा कोणतेही कारण न दे ता दरपत्रक प्रजिया कोणत्याही स्तरावर रद्द
अथवा स्थजगत ठे वण्याचा अजधकार मंजदर सजमतीने राखुन ठे वले ला आहे .
53) दरपत्रकासोबत सादर करावयाची आवश्यक कागदपत्रांची यादी खालीलप्रिाणे आहे . सदरची सवक
कागदपत्रे दरपत्रकासोबत सादर करणे बं िनकारक आहे . तसेच प्रत्ये क पानावर पुरवठािारकाची
स्वाक्षरी व फिक चा वशमका असावा. या आवश्यक कागदपत्रांिध्ये काही त्रुटी असल्यास ककवा
कागदपत्रे सादर न केल्यास दरपत्रक रद्द करण्यात ये ईल.
अ.क्र.
1

आवश्यक 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
8

IFSC Code :- ICIC0006471

पजरजशष्ट - 1 प्रमाणे पुरवठाधारकाची माजहती.
रजहवाशी पुरावा (आधारकाडम / रे शनकाडम /मतदान ओळखपत्र)
पुरवठाधारकाच्या नावाचा गाव नमुना 7/12 व 8 अ.
प ॅन काडम .
शासकीय /जनमशासकीय /खािगी संस्थाकडे दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा केले ल्या
कामाची अनुभव प्रमाणपत्रे.
पजरजशष्ट - 2 प्रमाणे प्रजतज्ञापत्र (नोटरी).
पजरजशष्ट - 3
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पवरवशष्ट क्रिांक - 1
पुरवठािारकांची िावहती
अ.क्र.
(1)
1

तपवशल
(2)

िावहती
(3)

फिक चे नाव

पत्रव्यवहारासाठी संपण
ू क पत्ता

दुरध्वनी क्रिांक
ई िे ल :व्हाटसअप् क्रिांक
2

वनववदे संबंिी चचा करणेसाठी
अविकृ त व्यमतीचे नाव :िोबाईल क्रिांक :-

3

भागीदारांची नावे

4

संस्थेचा बँक तपवशल (रद्द केलेल्या
िनादे शाची छायांवकत प्रत सोबत
िोडावी)

स्थळ:वदनांक:-
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नांव, वशमका व स्वाक्षरी
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पवरवशष्ट क्रिांक - 2
रू.100/- च्या स्टॅपपेपरवरील प्रवतज्ञापत्र (नोटरी)
प्रवत,
िा.कायक कारी अविकारी,
श्री.ववठ्ठल रूक्मिणी िं वदरे सविती,
पंढरपूर, वि.सोलापूर - 413304.
िहोदय,
मी / आम्ही खाली सही करणार श्री./श्रीमती --------------------------------------------------------------श्री. जवठ्ठल रूस्क्मणी मंजदरे सजमती, पंढरपूर येथे दे शी ज्वारीचा कडबा पुरवठा करण्यासाठी िाजहर दरपत्रकामधून
श्री.जवठ्ठल रूस्क्मणी मंजदरे सजमतीच्या होणा-या दर मंिरु ी आदे शान्वये अंजतम करण्यात येणा-या दराने पुरवठा करण्याची
आमची / माझी तयारी आहे . दर स्स्वकृ तीबाबत स्वाक्षरीत दरपत्रक सादर करत आहे / आहोत. तसेच या संमतीपत्राद्वारे
मी / आम्ही घोजर्षत करत आहे / आहोत की, सोबत सदरचे दर पुरवठयासाठी िाजहर दरपत्रकाचे सोबतच्या सवम अटी व
शती मी / आम्ही काळिीपूवक
म वाचल्या आहे त. सदरच्या सवम अटी व शती आम्हांस मान्य असून त्या आमच्यावर
बंधनकारक राहतील. िाजहर दरपत्रकामध्ये दे ण्यात आले ली माजहती व कागदपत्रे सत्य असून बरोबर आहे .
तसेच संस्थान/शासकीय/जनमशासकीय/खािगी संस्था यांनी मला /माझ्या संस्थेला/फममला काळ्या यादीमध्ये
समाजवष्ट केलेले नाही. त्याबाबत माझे कडू न हयगय झाले स ककवा काळ्या यादीत माझे नाव असल्याचे जनदशमनास
आल्यास मी / आम्ही दं डनीय व कायदे शीर कारवाईस पात्र राहीन.
स्थळ:वदनांक:-
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पुरवठािारकाचे नांव, वशमका व स्वाक्षरी
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पवरवशष्ट क्रिांक - 3
श्री. ववठ्ठल रूक्मिणी िं वदरे सविती, पंढरपूर, वि. सोलापूर (िहाराष्रर) 413304.
क्र. गोशाळा ववभाग/का.वव./02/2021 (सन 2021-2022)
दरपत्रक
नांव व पत्ता :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------अ.
क्र.

तपवशल

अंदावित पायाभूत दर प्रती
वकलो (सवककरासहीत, गंि
लावणे व पोहोच खचासह)

(1)

(2)

(3)

01

दे शी ज्वारीचा
कडबा.

दर प्रती वकलो (सवककरासहीत, गंि
लावणे व पोहोच खचासह)
अंकी (रू.)
अक्षरी (रू.)
(4)
(5)

रू.7.00/-

स्थळ:वदनांक:-
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