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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे  

Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶ 

शहादा, वज.नंदुरबार  

 विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालय युिक महोत्सि 

आयोजन कालािधी वद . 19 Vo 23 E{àb 2022  
 

N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r {Z{dXm   
भाग ०१ ते ०४  

पेजेस - ०१ ते ०६                
 

 
 
वनविदाधारकाचे नाि              :  
 
 
पुर्ण पत्ता                                   :  
 
 
 
दूरध्िनी क्रमांक                      : 

 
 
 

    वनविदा  वस्िकरण्याची अंवतम वदनांक  12/04/2022 

िेळ gm¶§H$mir 5 िाजेपयंत                               
 
 
 
 

qH$‘V: é.250/- 
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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे  

Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶, शहादा,  वज.नंदुरबार  

विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सि 

N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r {Z{dXm  
Am¶moOZ H$mbmdYr {X.19 Vo 23 E{àb 2022 

 
भाग -१  

 
वनविदा धारकाची मावहती  

१) संस्थेचे नाि ि पुर्ण पत्ता   : 

२) दूरध्िनी ि फॉक्स क्रमांक   : 

३) मालकाचे / भागीदाराचे नाि    : 

४) व्यव्सायातील अनुभि   : 

५) शॉप अॅक्ट रवजस्टेशन  क्रमांक   : 

(सांक्ांवकत प्रत जोडािी  ) 

६) व्हॅट /सवव्हणस  टॅक्स  रवजस्टेशन  क्रमांक: 

७) पॅन क्रमांक       : 

 (सांक्ांवकत प्रत जोडािी  ) 

८) परिाना      : 

९) आपल्याकडे उपलब्ध असलेली यंत्र सामग्री (मवशनरी ): 

मनुष्यबळ ि इतर साधनांचा तपशील  

१०) वनविदा वकंमत ि बयाना रकमेचे धनाकर्ण क्रमांक ि तारीख: 

           (जादाची मावहती देण्यासठी सह्पत्र जोडािे )  

 

वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 
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पजू्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे  

Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶, शहादा,  वज.नंदुरबार  

विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सि 

Am¶moOZ H$mbmdYr {X. 19 Vo 23 E{àb 2022 
N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r {Z{dXm  

भाग -२   
वनविदा  अटी  / शती  

 

पुज्य साने गुरुजी विद्या प्रसारक मंडळाचे Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶, शहादा वज.नंदुरबार  येथे 19 Vo 23 E{àb 2022 
दरम्यान विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालयीन युिक महोत्सिाचे आयोजन करण्यात येत आहे.  सदर कायणकमासाठी 
जिळपास २५०० व्यक्ती (विद्याथी /विद्यावथणनी, संघ व्यिस्थापक,  संगीत, साथीदार,  विदयापीठ विभाग ि विदयापीठ 
विद्याथी पररर्द पदावधकारी ि सदस्य आवर् महाविद्यालय विविध सवमती सदस्य ई.  सह) उपवस्थत  राहर्ार आहेत.  तसेच 

या महोत्सिासाठी उपवस्थत राहर्ाऱ्या मान्येिर,  महोत्सिात भाग घेर्ाऱ्या स्पधाणन्कांसाठी N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU 

ì¶dñWm पुरिाियाचे  आहे, म्हर्नू युिक महोत्सि सवमतीने घेतलेल्या वनर्णयानुसार प्रवतथयश ि नोंदर्ीकृत पुरिठादार  
यांचेशी महोत्साव्पुिी दर करार कररे्बाबत वनवित केलेल्या साईज ि प्रकार तसेच वनविदेत नमदू खालील वनदेवशत 

अटी ि शतीनुसार वनविदा मागविण्यात येत आहे. वनविदा सीलबंद पावकटातनू वद. 12/04/2022  रोजी gm¶§H$mir 05 
िाजेपयंत महाविद्यालयाचा कायाणलयीन िेळेत सुटीचे वदिस सोडून जमा करािेत. 

१) वनविदा वकंमत रू.२५०/ (अक्री रू.दोनशे पन्नास मात्र ) (नापरातािा ) कररता ,  मा.प्राचायण Am¡fY{Z‘m©Uemó 

‘hm{dÚmb¶ यांच्या नािाचा राष्रीयकृत बँकेच्या  धनाकर्ाणद्वारे वनविदा जमा करतेिेळी जमा करािा लागेल ि 
बयार्ा रक्कम रु.  ५०००/- (अक्री पाच हजार मात्र ) कररता , मा.प्राचायण यांच्या नािाचा राष्रीयकृत बँकेच्या  
धनाकर्ाणद्वारे वनविदा सोबत जोडरे् आिश्यक आहे .ह्या संदभाणतील कोरी वनविदा ( Blank Tender Form) 
आपर् डाऊनलोड  करून घ्याियाची आहे. 

२) संपरू्ण वनविदा दोन भागात तांवत्रक वनविदा ( Technical Bid) ि  दरांची वनविदा  (Price Bid) मध्ये विभागलेली 
असनू तांवत्रक वनविदे अंतगणत भाग -१ ते ३ समाविष्ट आहेत. भाग-४ मध्ये (Price Bid).  
भाग-१ ते ३ एका स्ितंत्र पाकीटात ि भाग-४ िेगळ्या पाकीटात टाकून दोन्ही पावकटे एका वसलबंद पाकीटात 

जमा करािेत. वसलबंद वनविदा पाकीटािर N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWm  दर कराराची नीविदा असे स्पष्ट  
नमदू करािे. 

३)     कोर्त्याही कारर्ास्ति विवहत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या वनविदांचा विचार केला   जार्ार नाही. 

४)  N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWm साठी  मान्य झालेले दर हे युिक महोस्ति आयोजन कालािधीसाठी 

बंधनकारक राहतील . 

५)  वनयमानुसार विविध करांची रक्कम वबलातनू परस्पर िसलू करण्याचा अवधकार महाविध्यालयास  राहील.  

६)  N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWm साठी दर करार झाल्यानंतर पुरिठा करण्यास पुरिठाधारकाने नकार वदल्यास 

तसेच महाविध्याल्याने  करार संपुष्टात आर्ण्याचा  अवधकार राखनू ठेिलेला आहे , अशा वस्थतीत सदर 

वनविदाधाराकाची सुरक्ा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.  अशा व्यिहारात कायणक्रम आयोजकांना 

नुकसान झाल्यास सदर तुट पुरिठाधारकाकडून िसलू केली जाईल . 

७)    सशतण (Conditional)  वनविदा स्िीकारली जार्ार नाही . 

८)  कोर्तेही कारर् न देता वनविदा स्िीकारण्याच्या,  फेटाळण्याचा, अटीत संपरू्ण वकंिा अशत: बदल करण्याचे 

वकंिा करार संपुष्टात आर्ण्याचा संपरू्ण अवधकार महाविध्यालयाने राखनू ठेिलेला आहे.  

९)   संभाव्य िाद वििाद शहादा न्यायालय कके् अंतगणत विचाराधीन राहतील . 

१०)  वनविदेत दर नमदू करतांना सिण करांसवहत (GST) नमदू करािा . 

११) पुरिठादारास कोर्ताही अग्रीम (Advance) वदला जार्ार नाही  ि काम समाधानकारकरीत्या पुर्ण झाल्यािर 

देयक सादर केल्याच्या वदनांकापासनू ३० वदिसांच्या   आत देयकाची रक्कम अदा करण्यात येईल . 

१२) कायणक्रम आयोजक प्रमुखांनी अहिाल वदल्यानंतर बील अदायागी होईल .  

१३) पुरिठाधारकास महाविद्यालयाद्वारे N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWm बाबतचे दर वनवित केल्यानंतर दोन 
वदिसांच्या आत रू.५,०००\- अनामत रक्कम (सुरक्ा ठेि) भरािी लागेल . सदर रक्कम करार संपुष्टात 
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आल्यानंतर केली जाईल . तथावप , दर कराराच्या कालािधीत पुरिठाधारकाने दर करारातील अटी ि शतीचा 
भंग केल्यास सदरची सुरक्ा ठेि जप्त करण्यात येईल . तसेच दर करार रद्द करण्यात येईल .  

१४) दरपत्रकातील दर हे सिण खचण / कर समािेशक असािेत म्हर्जे महाविद्यालयाच्या कायणक्रम स्थळापयंत 
मागर्ीनुसार उपलब्ध असर्ारे ि कोर्ताही छुपा खचण विरहीत असािेत . 

१५) महाविद्यालयाचा कायणक्रमस्थळी िापराियाच्या संपरू्ण सावहत्याची सरूक् सुरवक्ततेची / रक्र्ाची सावहत्य 
आर्ल्या पासनू ते परत  नेईपयंतची संपरू्ण जिाबदारी ही संबवधत वनविदाधारकाचीच राहील. 

१६) पुरिठाधारकास आिश्यक ते सावहत्य / िस्त ू ने-आर् करण्यासाठी कोर्त्याही प्रकारचे भाडे /िाहतुकीचा 
खचण /मंजुराचां खचण िेगळा देण्यास येर्ार नाही. 

१७)  बील सादर करताना बीलािर Services Tax No. /CST / BST No. (पक्की बीले ) असरे् आिश्यक आहे. 
१८)  प्रत्येक पानािर पुरिठादार यांनी नाि, सही, वशक्का ,कररे् आिश्यक आहे. 
१९) वनविदा अह्स्तांतरर्ीय  आहे. कररता आऊट सोवसग / सब कॉरॅक्टीग करता येर्ार नाही.       
२०) सवव्हणस टॅक्स : महाविध्यालयास  इन्कम टॅक्स अन्िये सवव्हणस टॅक्स सटू ( Exemption) असल्याने दर भरतांना 

सवव्हणस टॅक्स लाि ूनये. 
२१) वनविदेतील  सिण अटी ि शती मी / आम्ही काळजीपिूणक िाचल्या असुन त्यांचे काटेकोरपरे् पालन करण्याचा 

अधीन राहून सदरची वनविदा सादर करीत आहे . 

२२) N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWoV Vm§{ÌH$ Xmof {Z‘m©U Pmë¶mg d H$m¶©H«$‘mg ì¶Ë¶¶ Amë¶mg ~rb XoÊ¶mMo nyU© 

A{YH$ma ì¶dñWmnZ g{‘Vrbm amhrb. 

23) H$m¶©H«$‘ gwê$ hmoÊ¶mÀ¶m EH$ {Xdg AmYr OmJm nmhUo d gm{hË¶ bmdUo hr O~m~Xmar Amnbr amhrb. 

24) N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWoMo g§nyU© gm{hË¶ Amnë¶m O~m~Xmarda gwa{jV R>odmdo bmJob. 

25) ì¶dñWmnZ g{‘VrÀ¶m ‘mÝ¶VoZ§VaM H$m¶©H«$‘ g§në¶mda nyU© ~rb O‘m Ho$bo OmB©b. 

26) àË¶oH$ a§J‘§Mmbm AmYw{ZH$ H °$‘oam d ìhrS>r¶mo H$°‘oam gmR>r ñdV§Ì ì¶{º$g Zo‘UyH$ H$amdr.  

27) N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU साठी मान्य झालेले दर हे युिक महोस्ति आयोजन कालािधीसाठी बंधनकारक 

राहतील . 

२8)   वनयमानुसार विविध करांची रक्कम वबलातनू परस्पर िसलू करण्याचा अवधकार महाविध्यालयास  राहील.  

29)  संभाव्य िाद वििाद शहादा न्यायालय कके् अंतगणत विचाराधीन राहतील.   

30) वनविदेत दर नमदू करतांना सिण करांसवहत (GST) नमदू करािा . 
31) महाविद्यालयाचा कायणक्रमस्थळी िापराियाच्या संपरू्ण सावहत्याची सरूक् सुरवक्ततेची / रक्र्ाची सावहत्य 

आर्ल्या पासनू ते परत  नेईपयंतची संपरू्ण जिाबदारी ही संबवधत वनविदाधारकाचीच राहील. 

32) पुरिठाधारकास आिश्यक ते सावहत्य / िस्त ू ने-आर् करण्यासाठी कोर्त्याही प्रकारचे भाडे /िाहतुकीचा 
खचण /मंजुराचां खचण िेगळा देण्यास येर्ार नाही. 

३३)  वनविदा अह्स्तांतरर्ीय  आहे. कररता आऊट सोवसग / सब कॉरॅक्टीग करता येर्ार नाही. 

३4)  XaamoO H$m¶©H«$‘ g§nVodoir ¶wdH$‘hmoËgd g{‘Vrg bmJUmao ’$moQ>mo d N>m¶m{MÌUmÀ¶m à{V ‘mJUrZwgma g{‘Vrg CnbãY 

H$éZ Úmì¶mV.   
 
 
 
 

वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत 
वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का   
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पजू्य साने गुरुजी विद्याप्रसारक मंडळाचे Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶, शहादा वज.नंदुरबार 

 विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालय युिक महोत्सि  

आयोजन कालािधी वद. 19 Vo 23 E{àb 2022  

N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r {Z{dXm  
 

वनविदा भाग –३  
  

A.H«$. Vn{eb àH$ma  g§»¶m  

1 N>m¶m{MÌU: (’$moQ>mo)  
    a§J‘§M H«$. 1 Vo 5 ¶oWo 

N>m¶{MÌUmgmR>r 05 H°$‘oam  
CnbãY H$aUo  

    (16 Vo 20.01.2020)  
doi : g. 8.00 Vo  
       gm§. 7.00 gbJ 

NIKON / SONY / 

CANNON (Digital 

Camera) 

1000 ’$moQ>mo  

2 Aë~‘ : 150 ’$moQ>mgmR>r  Nataraj / Any Other  07 

3 {M{ÌH$aU : (ìhrS>r¶mo ewQ>tJ) 
a§J‘§M H«$. 1 Vo 5 ¶oWo {d{dY 
H$m¶©H«$‘m§Mo {M{ÌH$aU H$aUo 
(àË¶oH$ ñQ>oO da H$m¶©H«$‘ 
g§non¶ªV {M{ÌH$aU H$aUo)  
(16 Vo 20.01.2020)  
doi : g. 8.00 Vo  
       gm§. 7.00 gbJ  

NIKON / SONY / 

CANNON 

(Digital Video 

Camera Recorder)  

25 Vo 30 Vmg {M{ÌH$aU 

g§nwU© H$m¶©H«$‘mgmR>r  

(19 Vo 23.04.2022) 

 

 

 
 

वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत 
   वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 
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पजू्य साने गुरुजी विद्याप्रसारक मंडळाचे Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶, शहादा वज.नंदुरबार 
विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविद्यालय युिक महोत्सि  

आयोजन कालािधी वद . 19 Vo 23 E{àb 2022  

N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r {Z{dXm  
 

वनविदा भाग –४ (Price Bid)  
 
प्रवत , 
मा.प्राचायण  

प ू.सा.ग.ु विद्याप्रसारक मंडळाचे Am¡fY{Z‘m©Uemó ‘hm{dÚmb¶,  

शहादा. 
 

     विर्य : विद्यापीठस्तरीय आंतर महाविध्यालयीन युिक माहोत्सि करीता  N>m¶m{MÌU d {M{ÌH$aU ì¶dñWogmR>r 
दर कराराबाबत... 

 
     संदभण : आपली वद.__________ च्या द ै._________________________  या  ितृ्तपत्रात प्रवसद्ध झालेली वनविदा सचूना   

 
 
महोदय , 
 
         आपल्या वद. ______________  च्या द ै. ___________________________  या ितृ्तपत्रात प्रवसद्ध झालेली वनविदा 

सचूनेनुसार ि वनविदातील नमदू अटी ि शतीच्या अवधन राहून आम्ही खालीप्रमारे् दर सादर करीत आहोत : 

 

A.H«$. Vn{eb àH$ma  g§»¶m  Xa  

1 N>m¶m{MÌU: (’$moQ>mo)  
    a§J‘§M H«$. 1 Vo 5 ¶oWo 

N>m¶{MÌUmgmR>r 05 
H°$‘oam  CnbãY H$aUo  

    (19 Vo 23.04.2022)  
doi : g. 8.00 Vo  
       gm§. 7.00 gbJ 

NIKON / SONY / 

CANNON 

(Digital Camera) 

1000 ’$moQ>mo   

2 Aë~‘ : 150 ’$moQ>mgmR>r  Nataraj / Any 

Other  

07  

3 {M{ÌH$aU : (ìhrS>r¶mo ewQ>tJ) 
a§J‘§M H«$. 1 Vo 5 ¶oWo {d{dY 
H$m¶©H«$‘m§Mo {M{ÌH$aU H$aUo 
(àË¶oH$ ñQ>oO da H$m¶©H«$‘ 
g§non¶ªV {M{ÌH$aU H$aUo)  
(19 Vo 23.04.2022)  
doi : g. 8.00 Vo  
       gm§. 7.00 gbJ  

NIKON / SONY / 

CANNON 

(Digital Video 

Camera Recorder)  

25 Vo 30 Vmg {M{ÌH$aU 
g§nwU© H$m¶©H«$‘mgmR>r  

(19 Vo 23.04.2022) 

 

टीप :  Cnamoº$ gd© a§J‘§Mmda Am¶moOrV H$m¶©H«$‘ gH$mi Vo g§Ü¶mH$mi n¶ªV AgVrb. Ë¶m nÜXVrZo H°$‘oam d ìhrS>r¶mo 

H°$‘oam CnbãY H$éZ Xody Aer h‘r XoVmo.   
 
                                                                                                                         वनविदेतील सिण अटी मान्य असल्याबाबत  

वनविदाधारकाचे नाि /सही ि वशक्का 


