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ित,
1. नोटीस बोड, काय सन

.11, मु य काय लय, मुंबई

2. संकेत थळ, तं िश ण संचालनालय, म.रा., मुंबई
3. ______________________

िवषय :-

काय लयासाठी झेरॉ स मिशनसह झेरॉ स,

ट ग या सेवा

घे याकरीता दरकरार कर यासाठी बंद लखोटयात दरप के
मागिव याबाबत.

या संचालनालयातील आ थापना िवभागासाठी झेरॉ स मिशनसह, झेरॉ स,
ट ग या सेवा घे याकरीता दर करार कर यासाठी बंद लखोटयात दरप के मागिव यात
येत आहे त. दरप के

िद.25/02 /2022 पयत काय सन

.11 म ये ठे वले या पेटीम ये

दु . 4.00 वाजेपयत सादर करावयाची आहे त. ा त झालेली दरप के िद. 25/02 /2022
रोजी सकाळी 11.30 वाजता उघड यात येतील. उिशरा आले या दरप कांचा िवचार
केला जाणार नाही.
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अटी व शत
1.दरप के सोबत या नमु यात (form) म येच िनिवदा/दरप के सादर करावीत. वत:चा
नमूना वाप

नये. मा

वत: या काय लयीन लेटरहे डसह या काय लयाने िदलेला

िवहीत नमूना सादर करता येईल. तसेच दरप के इ-मेल दारे सादर क नये.
2. दरप का या कमती व अ य़ संदभ चा वैधता कालावधी प टपणे नमूद केला पािहजे.
दरप के िनिवदा उघड या या तारखेपासून 90 िदवसापयतचे असावे.
3. दे यके काम समाधानकारिर या पूण के यानंतर अदा केली जातील.
4. दरप के कोणतेही कारण न दाखवता र

कर याचा ह क या काय लयाने राखून

ठे वला आहे .
5.सदर दर पुरवठा आदे श िद या या िदनांकापासून 1 वष कालावधीकरीता

थर

असावेत व ते 1 वष कं ाट कालावधीम ये संबंिधत पुरवठादारास बंधनकारक
असतील.
6. कोणतेही कारण न दे ता एक कवा अनेक िनिवदा नाकार याचा ह क हे काय लय
राखून ठे वीत आहे .
7. करारा या कालावधीसाठी झेरॉ स मिशनची िनयिमत व सुरळीत दे खभाल व
दु

ती,सुटे भाग पुरवठा व झेरॉ स ऑपरे टरसह पुरिव यात यावे.

8. निवन

ु लेक स िडजीटल झेरॉ स मिशन आदे शा या िदनांकापासून 7 िदवसा या

कालावधीत

वखच ने या काय लयात चालकासह उपल ध क न दे णे आव यक

रािहल.
9. करारा या कालावधीत हे वी
भाग व तं

ुटी फोटो कॉपीयरकिरता लागणारे इंक टोनर, म, सुटे

चालक इ यादी बाब चा पुरवठा कर याची जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची

असेल.
10. कामा या िदवसाम ये मिशन बंद रािह यास ते ता काळ दु

त न के यास तेव

ा

बंद असले या िदवसाचे भाडे मािसक सरासरीने कमी कर यात येईल.
11. काय लयास पुरिवले या झेरॉ स

ित अथवा

ट

त ची न द ठे वून

यावर

संबंिधतांची वा री यावी. दर मिह याचे दे यक अदा करताना या न दीचा ताळमेळ
मशीन री डगसोबत घेतला जाईल.
12. उ ोग संचालनालय कवा मािहती व तं

ान संचालनालयाचा दर करार लागू

कर यात आ यास या िदवसापासून िनिवदाधारका बरोबर केलेला दरकरार संपु टात
येईल.
13. युनतम दर नमूद करणा या सेवा पुरवठादारास या काय लयासोबत करारनामा
करावा लागेल. कराराचा नमुना या काय लयात उपल ध आहे .
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14. सेवा पुरवठादाराकडू न िवभागाकडे

ितमहा सादर कर यात येणा या दे यका या

र कमेतून उ प ् कर (Income Tax) यावरील अिधभार आिण या दो हीवरील
शै िणक कर हा िवभागाकडू न कापून उविरत दे यक अदा केले जाईल.
15. यं
दु

नादु

त झा यास ते ता काळ िवनािवलंब दु

त कर याची आिण यामधील

त न हो यासारखे भाग बदलून दे याची जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची राहील.

याकरीता त ार िद यानंतर 24 तासा या आत सुरळीत सेवा उपल ध क न
लागेल.मिशन दु

ावी

त हो यासारखी नस यास, ता काळ नवीन मशीनचा पुरवठा करणे

आव क राहील.
16. कामा या िदवसांम ये यं
ता काळ दु

24 तासांपे ा जा त कालावधीकरीता बंद रािह यास व ते

त न के यास तेवढया बंद असले या िदवसांचे भाडे मािसक सरासरीने

कमी कर यात येईल.
17. दरप क सादर करताना या

काय लया यितिर त इतर कोण याही शासकीय

/िनमशासकीय काय लयास अशाच कारची सेवा दे या या पूव या कामाचा अनुभव
अस यास याबाबतची कागदप े / माणप े जोडावीत.

वा री/-

( डॉ. अभय वाघ )
संचालक,
तं िश ण संचालनालय, म.रा.,मुंबई.
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झेरॉ स मिशनकरीता दे खभालव दु

1) कं ाटदाराचे नाव व प

तीसाठी दरप काचा िविहत नमुना

यवहाराचा प ा :- ______________________

__________________________________________
__________________________________________
2) दू र वनी / मोबाईल

मांक :- ____________________________

3) इ कमटॅ स पॅन नंबर (झे रॉ स जोडावी) :- ______________________
4) उदयोग आधार / मुब
ं ई महानगरपािलका न दणी

मांक (झे रॉ स जोडावी): -________

__________________________________________
5) जीएसटी नंबर : - _________________________________
अ.

कार

ित नग दर . (सव कर समािव ट)
Rates

1.

3.

B/W Paper Xerox / Print Out A3 Size.
Machine All Maintenance
(Toner, Drum, Cartridge and Repairs,
Spare Parts & Maintenance free of
cost)
B/W Paper Xerox / Print Out A4 Size.
Machine All Maintenance
(Toner, Drum, Cartridge and Repairs,
Spare Parts & Maintenance free of
cost)
Spiral Binding A4 Size

4.

Spiral Binding A3 Size

2.

4

ित ाप
मी खालील सही करणार,या ारे घोिषत करतो की, या दरप कासाठी तं िश ण
संचालनालय यांनी िविहत केले या सव अटी व शत वाच या असून या मला मा य आहे त. मी या
दरप कासोबत िदलेली सव मािहती खरी असून, सोबत जोडलेली सव कागदप े मूळ
माणप ा या / कागदप ा या स य ित आहे त. मला / मी

ितिनधी व करीत असले या सं थेस

गोपनीय कागदप े हाताळ याचा अनु भव असून मी िदलेली सव मािहती /सोबत जोडलेली
कागदप े खोटी अस याचे आढळू न आ यास याब ल मा यावर कायदे शीर कायवाही होऊ शकते
याची मला पूण जाणीव आहे व याब लची सव वी जबाबदारी माझी राहील.
सही :- _______________
नांव :- _______________
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