
                            शासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, कराड 

 

प्रपत्र-अ 
भििीदा धारकाांिा महत्िाच्या सचुिा 

      
 निवी   धारकाांिी इमारती मधील साफसफाई कां त्राटी सेवे कनरता निनवदा सादर करणे आवश्यक 
आहे. निनवदाधारकाांिी खालील िमदु केलेल्या प्रमाणे निनवदा सादर करावयाची आहे. 
लखोटा 01 -- यामध्ये खालील िमदु केलेली कागद पिे देण्यात यािे. 
1. सांस्थेची िोंद प्रमाणपत्राची साक्ाांनकत प्रत.(सध्या चाल ूअसलेले) 

2. सांस्थेचे काम करण्याचे काययक्ेत्र बाबत स्पष्ट उल्लेख असल्याबाबत सांस्थेच्या पोट नियमाची सांबांनधत 

निबांधकाची प्रमाणीत केलेली प्रत (bylaws) लाग ुअसल्यास.  

3. सांवयसाधारण व सांबधी कां त्राटी सेवा बाबत अटी व शती मान्य असल्याचे कां त्राटाच्या स्वाक्रीचे हमीपत्र 

4. कां त्राटदार सांस्थेच्या अिभुवाचा तपशील व अिभुवासांबांधी प्रमाणपत्राच्या साांक्ाांनकत प्रत- प्रनत. 

5. उपरोक्त िमदु केलेल्या कागद पिाची पतूतता होत िसल्यास अशा भिभिदाधारकाांची भिभिदा      
      तात्काळ रदद करण्यात येईल ि अशा भिभिदा धारकाांचा लखोटा क्र. 02 उघडण्यात येणार िाही. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
लखोटा क्र. 02-- यामध्ये खालील िमदु केलेली कागद पिे सादर कराियाची आहेत.. 
1. सांपणूय मानहती व दर भरण्यात आलेली निनवदा प्रपि ब (स्वाक्रीसह) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

(इमारती/वसतीग्रह मधील सफाई) नलहीणे आवश्यक आहे. सवय लखोटे नसलबांद करणे आवश्यक असिू लखोटयावर 

लखोटा क्रमाांक नलहीणे आवश्यक आहे.  
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प्रपि – ब 
भिभिदा सादर कराियाचा िमिुा 

साफसफाई/ स्िच्छता कामासाठी कां िाटी सेिेबाबत भिभिदा 
 
                                                                                                                      नदिाांक- 
प्रनत, 
     मा. प्राचायय, 
     शासकीय अनभयाांनत्रकी महानवद्यालय  
     कराड. 
 

             भिषय :- साफसफाई/ स्िच्छता कामासाठी कां िाटी सेिेबाबत भिभिदा 
 
महोदय, 
 आपल्या नदिाांक         /       /   2019  रोजीच्या दैनिक -----------------------------मधील जानहरातीिसुार निनवदा 
सादर करण्यात येत आहे. या सांस्थेची मानहती खालीलप्रमाणे. 

1. सेवा परुनवणा-या सांस्थेचे िाांव व पत्ता-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 

2. सांस्थेचे िोंदणी क्रमाांक व नदिाांक---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

3. सांस्थेच्या सदर कामाबाबत अिभुव (प्रपि ड िसुार) ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 

 (अ. क्र. 1 ते 3 पषु्ठयर्त प्रमाणपिाच्या साक्ाांभकत प्रभत सोबत जोडाव्या )                            
             आपल्या महानवद्यालय पनरसरामधील सांस्थेतील नवनवध नवभागाांकनरता िमदु अहयतेिसुार साफसफाई/ स्वच्छता कामासाठी 
(                    :           -      ,    -    , इ             -       ) निनवदा सादर करण्यापवुी महाविद्यालयीन 
              आढािा                द  द          . कंत्राटी सेिेसाठी आकारण्यात येणारी प्रवतमहा सेिा शलु्क रक्कम  
खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र. कामाचा तपभशल प्रतिमाह रक्कम रूपये 

01 िसवतगहृ (मलुांचे) बी  ि पी. जी. ब्लॉक  

02 िसवतगहृ (मलुांचे)  सी  
03 िसवतगहृ (मलुांचे)  डी   
04 मलुींचे िसवतगहृ (     ), (ए ), (  ) इ.  
05 एम. सी. ए  ि आय. टी वबल्डींग  
06 ई. एन. टी. सी वबल्डींग ि पी. जी. वबल्डींग  
07 कममशाळा विभाग  
08 अधिष्ठाता कार्ाालर् व, सवा ववभागप्रमुख कक्ष, ड्राईंग हॉल व मेटॉलार्जी हॉल, 

         ,               
 

09 मखु्य प्रिेशद्वारापासनू सिम शैक्षवणक इमारंतीचा पवरसर         
10 मखु्य इमारत  
11 अविकारी वनिासस्थान या इमारतीचा पवरसर ि वजने स्िच्छता  
12                
13 इ       

             नदलेल्या अटी व शती या सांस्थेस मान्य असिू सदर सेवा 1 (एक) वर्य कालावधीसाठी मानसक कां त्राटी सेवा तत्वावर 
परुनवण्यास ही सांस्था तयार आहे.                                                              
                                                                  सही व पदिाम 
                                                                    सांस्थेचे िाांव व पत्ता 



 

प्रपि – क 

    शासकीय अभियाांभिकी महाभिद्यालय, कराड 

 
शासकीय अतियाांतत्रकी महातिद्यालय, कराड 

 येथील साफसफाई/ स्िच्छिा कामासाठी कां त्राटी सेिेबाबि सिवसाधारण अटी ि शिी 
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 वनविदा एक िर्व कालाििी कवरता मागविण्यात आलेल्या आहे. 
2. वनविदा सादर करणारी सांस्था शासन नोंदणीकृि असणे आिश्यक आहे. 
3. संबंवित संस्थेकडे शैक्षवणक संस्थेची अथिा इतर शासकीय,          ,                       
                     वकमान 03  िर्ाचा अनभुि असािा. 
4. वनविदा सादर करण्यापिुी महाविद्यालयीन पवरसरातील विविि इमारतीचा आढािा वनविदा सादर करणा-या 
संस्थेने घेणे गरजेचे आहे. 
5.                                                                                    
         . 
6. कंत्राटदारास तयांनी सदर कामास नेमलेल्या कममचा-यांची िैयक्तीक मावहती संस्थेमध्ये जमा करणे आिश्यक 
राहील.  तसेच सदर कममचा-याविरूदि कोणताही गनु्हा नोंद नसल्याबाबत प्रवतज्ञापत्र द्याि ेलागेल. 
7. सदरहू सेिा परुविते िेळी शासकीय संस्था ि पवरसरामध्ये कोणतेही मोडतोड नकुसान होणार नाही याबाबत 
दक्षता कंत्रांटिरक संस्थेने घ्याियाची आहे. अशा प्रकारची नकुसान झाल्यास तयाबाबत नकुसान भरपाई शासकीय 
दराने आकारण्यात येईल. 
8. कंत्राटिारक संस्थेच्या कममचा-यास काही अपघात / इजा झाल्यास तयाची सिमस्िी जबाबदारी कत्रांटिारक 
संस्थेची  राहील. 
9. कामगार कयदेपालन करणे हे कत्रांटिारक संस्थेस बंघंनकारक राहील (उदा. बालकामगार नको,वनयवमत  
िैदयकीय तपासणी, वकमान िेतन इ.) सदर बाबीची पतूमता न झाल्यास ही संस्था या बाबत जबाबदार राहणार नाही. 
ि तया बाबतीत होणा-या कायमिाहीस वनविदािारक जबाबदार राहतील.  
10. एखादया वदिशी काम असमािानकारक असल्याचे वनदशमनास आल्यास द                करण्यांत येईल. 
11. सिम कामगारांनी सकाळी 8.00 िा. ि संध्याकाळी 4.00 िाजेपयंत संस्थेत कामासाठी उपस्स्थत राहणे 
आिश्यक आहे.                                      ,                              . 
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12. शैक्षवणक संस्था असल्याने कोणतयाही कममचा-याकडून गैरितमन घडू नये याची दक्षता घेणे बंिंनकारक रावहल 
ि तसे घडल्यास संबंवित कममचा-याविरुदि कारिाई करण्यांत येईल. 
13. सिम सफाई कममचारी योग्य गणिेषात ि ओळखपत्रासह असािेत. 
14. अंवतम स्िीकृत वनविदािारकास       रक्कम  .50,000/- सरुक्षा ठेि (Security Deposit) म्हणनू 
महाविघालयाकडे र्जमा करणे बंिंनकारक राहील. सदर रक्कम ठेका संपषु्टात आलेनंतर परत करण्यात येईल. 
सदरहू रकमेिर कोणतयाही प्रकारचे व्याज वदले जाणार नाही. 
15. वनविदा भरलेल्या संस्थेने वदलेनी मावहती ि दाखले चवुकचे ककिा खोटे आढळून आल्यास सादर केलेल्या 
वनविदा रदद करण्याचे अविकार संस्था प्रमखुाकडे राहतील. 
16. सदर रकमेत एक िषासाठी काहीही बदल होणार नाही जर हेच कंत्राट दसु-या  िषी चाल ूठेिणेबाबतचे सिम 
अविकार मा. प्राचायांनी राखनू ठेिले आहेत. 
17. स्िच्छिा ि साफसफाई कामासाठी लागणारे आिश्यक सातहत्य (उदा. तफनाईल, ॲतसड, 
डाांबरगोळया, सिुातसक चौकोनी िकुडे, झाडू, खराटे इत्यादी ) कां त्राटधारक सांस्थेने परुिायचे आहे हे 
सातहत्य उत्तम प्रिीचे असणे ि दररोज परेुशा प्रमाणात िापरणे बांधनकारक रातहल. 
18. संस्था परिसिामिील सवा इमािती व सवा वसनतगहेृ मिील जीने, व्हरांडे दररोज झाडून ओल्या कापडाने 
पसुणे बंिनकारक रावहल.तसचे स्वच्छताग्रहे दिवसातूि िोि वेळा स्वच्छ किणे बंििकािक िाहील. 
19. मवहला प्रसािनगहृ ि मलुीचे िसवतगहृ यामिील स्िच्छता / साफसफाई मवहला कममचा-याकडून करणे 
बंिंनकारक रावहल. 
20. दैनंवदन स्िच्छतेचा अहिाल विभागातील वनयकु्त केलेल्या विवशष्ठ कममचा-याच्या स्िाक्षरीसह सादर करणे 
बंिंनकारक रावहल.  
21. िषातनू दोन िेळा म्हणजेच उन्हाळी ि वहिाळी सटुटीमध्ये ज्या िेळेस विदयाथी रूम सोडतात तया िेळेस 
इ        िसवतगहृाच्या खोल्यांची स्िच्छता करणे,             बंिंनकारक रावहल. 
22. िरील कामाच्या व्यवतवरक्त मा. प्राचायम,           व संस्थे   िसवतगहृ प्रमखु र्ाचंकेडून िेळोिेळी 
प्राप्त् सचुनेचे पालन करणे बंिनकारक रावहल. 
23. कोणतयाही करणास्ति कोणतयाही िेळी पिूमसचुना न देता ि कोणतेही कारण न देता सदर कंत्राट रदद 
करण्याचे अविकार संस्थाप्रमखुांकडे राहतील. 
24. अांतिम स्स्िकृिी तनतिदाधारकास त्यानी  नमदु केलेल्या दरामध्ये कां त्राटी सेिा परुतिणे बांधनकारक 
रातहल, त्याबाबि सदर अटी ि शिी मान्य असलेचे हमीपत्र रूपये 500 च्या बा ाँडिर तलहून दयािे 
लागेल. िसेच कां त्राटी सेिा सरुू केल्यानांिर कोणत्याही कारणास्िि सेिा परुतिणे बांद केल्यास त्याची 
अनामि रक्कम जप्ि करण्याि येईल ि त्या सांस्थेचे नाि काळया यादीि (Black List) टाकून त्याांना 
या सांस्थेिील तनतिदा िरण्यास बांदी करण्याि येईल. 
25. उपरोक्त भियम ि अटींमध्ये बदल करण्याचे सितस्िी अभधकार प्राचायांकडे राखिू ठेिलेले          
      आहेत. 
 
              प्राचायय 
       शासकीय अनभयाांनत्रकी महानवद्यालय, कराड. 
 
वरील प्रमाणे 01 ते 24 नियम व अटी मी वाचल्या-असिू त्या मला मान्य आहेत त त्याांचे काटेकोरपणे पालि 
करणे मला (कां त्राटदार सांस्थेस) बांधिकारक राहील याची मी सांस्थेच्या वतीिे हमी देत असिू मी माझी  स्वाक्री 
करीत आहे. 
            सही ि पदनाम 
         संस्थेचे नांि ि पत्ता 



    
शासकीय अभभयांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 

 
कां त्राटी सेिा परुतिणा-या सांस्थेचा अनिुिाचा िपतशल 

प्रपत्र-ड 
अ. क्र. या पिूी काम केलेल्या संस्थेचा तपशील कालाििी संबंवित संस्थेचा 

दरुध्िनी क्रमांक पासनू पयंत 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

वदनांक 

          सही ि पदनाम 
                 संस्थेचे नांि ि पत्ता 
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