Directorate of Technical Education, Maharashtra State
3 Mahapalika Marg, Post Box No.1967, Mumbai 400 001.
Telehpone :022-68597411, 68597431, 68597470
E-mail:-desk11@dtemaharashtra.gov.in Web:- http://www.dtemaharashtra.gov.in
e-Tendering Parent Portal:https://mahatenders.gov.in/nicgep/app

E - Tender Notice – 01
Directorate of Technical Education, Government of Maharashtra, invites digitally sealed e
Tenders for providing the following services from reputed and experienced Service provider to be
supplied to this office as per Two Bid System:
Sr. Ten
N der
o No.

11/D
TE/
STA
TE/
1 ET01/0
1/20
222023

Name of Equipment /
Services required

Providing Human
Resources
Outsourcing Services
on contract basis as
per Minimum Wages
Act by registered
contractor / Service
Provider for Various
work at Directorate
of Technical
Education ,MS
Mumbai

QTY * Estimated
Cost of
Services (In
Rs.)

As per
tender
Docume
nt

60,00,000/

Pre-Bid
Meeting
Date &
Time

07/06/20
22 At
11.30 am

Tentative dates of
submission of
Tenders online
From

To

01/06/20
22

16/06/20
22

Price of EMD
Tender. (In Rs.)
Form
(In Rs.)

10,000
/-

1,00,00
0/-

online

*(Quantity Likely to be Changed )

Note : All relevant details for technical and commercial bid, tender form and specification of each item, terms and
conditions, tender fee required, E.M.D. to be paid, documents required, schedule of technical opening,
commercial opening etc. of each tender is available on Maharashtra Government e-tendering portal

https://mahatenders.gov.in/nicgep/app
Pre bid meeting will be conducted online. For attending the online pre bid meeting interested parties
should send request of email on desk11@dtemaharashtra.gov.in request should be sent till 5:00 pm on 6th
June, 2022.Link for the Video Conferencing meeting will be sent by email.

No: 11/DTE/2022-2023/ET-01
Dated - 01/06/2022

Sd/Director of Technical Education
Maharashtra State, Mumbai

Directorate of Technical Education,Maharashtra State
3 Mahapalika Marg, Post Box No.1967, Mumbai 400 001.
Telehpone :022-68597411, 68597431, 68597470
E-mail:-desk11@dtemaharashtra.gov.in Web:- http://www.dtemaharashtra.gov.in
e-Tendering Parent Portal:https://mahatenders.gov.in/nicgep/app
कर्मांक : 11 / तंिशस / मनु य बळ सेवा / 2022-23/

िदनांक :- 1/06/2022.

ई िनिवदा सूचना
महारा टर् शासनाच्या िनदशानुसार तंतर्िशक्षण संचालनालयातंगर्त सुरु असले या िविवध
क पांसाठी तात्पुरत्या वरुपात खालील माणे नमूद सेवा पुरिवण्यासाठी मान्यता

ा त सेवा

पुरवठादांकडू न दोन िलफाफे प तीने केवळ ऑनलाईन िनिवदा ( ई िनिवदा ) मागिवण्यात येत
आहे त. पूरिवण्यात येणाऱ्या सेवांचा तपशील खालील माणे.
1.
2.

पी. आर. पसर्नल आिण जनसंपकर् कामे
ोगर्ामींगची कामे

3.

नेटवकर् इंिज. कामे, हॉडवेअरइंिजनेअरचीकामे.

4.

डाटा एंटर्ीची कामे

5.

िलपीक टं कलेखक वगीर्य वरुपाची कामे

6.

चतुथर् ेणी कमर्चाऱ्यांकडू न करून घेयावयाची कामे

7.

कायार्लायातील व पिरसरातील साफसफाईची कामे

8.

कायार्लयाच्या आव यकतेनुसार लागणारे पद व त्याची कामे

िनिवदा पतर्, िनिवदे सोबत जोडावयाची कागदपतर्े, इसारा ठे व, िनिवदा शु क, िनिवदाकाराने
पालन

करावयाच्या

अटी

व

शतीर्

यांचा

तपिशल

तंतर्िशक्षण

संचालनालयाच्या

dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर व mahatenders.gov.in वर उपल ध आहे .

िनिवदे चा कालावधी िदनांक

िद. 1/06/2022 ते16/06/2022

िनिवदांची तांितर्क िलफाफा उघडण्याचा

िद. 17/06/2022 रोजी सकाळी 11.30 वा.

िदनांक
िनिवदांची तांितर्क छाननी िदनांक

िद. 17/06/2022 ते 22/06/2022

तांितर्क दृ

याबाबत िनिवदाकारांना वतंतर्पणे सूिचत केले

ा पातर् िनिवदे तील यापारी

िलफाफा उघडण्याचा िदनांक

जाईल.

िनिवदा पुवर् बैठक (ऑनलाईन)

िदनांक 7/06/2022 11:30 वाजता

विरलवेळापतर्कात काही बदल झा यास त्याबाबत संचालनालयाच्या संकेत थळावर (
www.dtemaharashtra.gov.in) सुचीत करण्यात येईल.

सवर् पातर् िनिवदाकांरानी िनिवदा व वािणिज्यक िनिवदांची वेगवेगळी िडजीटल (Digital Sign) वाक्षरीने
सीलबंद पािकटे तयार करून केवळ ऑनलाईन प तीने mahatenders.gov.in या संकेत थळावर
सादर करा यात. इतर अन्य प तीने सादर केले या िनिवदा तसेच कागदपतर्ाच्या माध्यमातून या
कायार्लयास सादर केले या िनिवदांचा व अपूणर् िनिवदांचा िवचार केला जाणार नाही, याची कृपया न द
घ्यावी.

वाक्षरी /(डॉ. अभय वाघ)
संचालक, तंतर्िशक्षण, महारा टर् राज्य, मुंबई

िनिवदाकारांसाठी अटी व शतीर्
1. िनिवदाकार सं था ही खालीलपैकी िकमान एका काय ांतगर्त न दणीकृत असणे आव यक आहे . (न दणी
माणपतर्ाची त सोबत जोडणे आव यक आहे .)
 मुंबई दु काने व आ थापना िवभाग.
 भागीदारी सं था अिधिनयम.
 सहकारी सं था अिधिनयम.
 कंपनी अिधिनयम.
 महारा टर् िव

त यव था अिधिनयम, १९५० व सं था न दणी अिधिनयम, १९६०

2. िनिवदाकार महारा टर् शासनाच्या रोजगार व वयंरोजगार िवभाग िंकवा राज्य / कदर् शासनाच्या
सेवापुरवठादारांच्या न दणीसाठी ािधकृत सं थांकडे न दणीकृत असला पािहजे.

3. िनिवदे त भाग घेणा-या सेवा पुरवठादार सं था यांना यापूवीर् िकमान तीन वषर् राज्य शासन / कदर्
शासन अथवा त्यांची अंगीकृत मंडळे यांना मनु यबळ सेवा पुरिवण्या बाबतचा अनुभव असणे आव यक

आहे .

4. या संचालनालयास आव यक असणा-या (सेवा पुरिवण्याबाबतच्या )
पिरिश ट अ मध्ये दशर्िवण्यात आलेला आहे .

कामाचा सिव तर तपिशल

5. िनिवदा भरण्यापूवीर् िनिवदाकाराने वत त्यक्ष या कायार्लयात भेट दे वून सवर् इमारतीची व पिरसराची
पाहणी करुन नंतरच िनिवदा दाखल करावी.

6. सेवा पुरवठा करण्याच्या कामास (मनु यबळ ) चिलत धोरणानुसार GST लागू राहील .
7. कोणतेही कारण न दे ता एखादी अथवा सवर् िनिवदा नाकारण्याचा तसेच िनिवदे संबध
ं ी िनणर्य घेण्याचे
सवर् अिधकार मा.संचालक, तंतर्िशक्षणसंचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई यांचक
े डे राहतील.
8. िनिवदा

िकर्येमध्ये फक्त िनिवदा धारकांच्या अिधकृत

ितिनधीनांच सहभागी होता येईल. तसेच

ू र् अहर् ताधारक मािहती तसेच यापारी
सेवापुरवठादारांना सेवा पुरिवण्याचे आदे श दे ताना त्यांची संपण
दर यांचा िवचार केला जाईल.

9. सेवा पुरिवण्याचे कंतर्ाट साधारणपणे कायार्लयीन आदे शाच्या िदनांकापासून तीन वषार्साठी असेल.

थम वषर् १ वषार्चा करारनामा करण्यात येईल. सेवच
े ा दजार् व इतर बाबतीत तकर्ारी ा त झा यास

पंधरा िदवसांची पूवर् सूचना दे ण्यात येवून कंतर्ाट रदद करण्यात येईल व याबाबत चे सवर् अिधकार

मा.संचालक, तंतर्िशक्षण संचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई यांना असतील. तसेच सेवा पुरवठादार

यांचे काम समाधानकारक अस यास कंतर्ाटाचा कालावधी पुढील एक वषार्साठी (एकुण कालावधी 3
वषर्) वाढिवता येईल.
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10.

त्येक िनिवदाकारास िनिवदा शु क हणून रुपये १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) ची ना

11.

त्येक िनिवदाकारास बयाना रक्कम हणून रुपये २,००,०००/- (रुपये दोन लाख रुपये फक्त)

परतावा रक्कम ऑनलाईनपध्दतीने जमा करावी लागेल.

ऑनलाईन पध्दतीने जमा करावी लागेल. वािणिज्यक िनिवदा उघड यानंतर न्युनतम दराच्या

िनिवदाकारां यितिरक्त इतर सवार्ंची बयाना रक्कम त्याच वेळी परत करण्यात येईल. आिण न्युनतम

दर धारकाची बयाना रक्कम त्यांनी पुरवठा आदे शाचा ि वकार के यावर व सुरक्षा रक्कम व करार
पतर् सादर के यावर परत करण्यात येईल. ज्या िनिवदाधारकास सेवा पुरवठा करण्याचे आदे श
दे ण्यात येतील त्याने कामास नकार िद यास त्याची बयाणा रक्कम ज त करण्यात येईल.

12.

न्युनतम दराच्या िनिवदाकारास संचालनालयाच्या सेवा पुरवठा आदे शाच्या तारखेपासून सात

िदवसांच्या आत,अकरा मिहन्यांच्या कराराच्या एकूण रक्कमेच्या ३% रक्कम सुरक्षा ठे व हणून बँक

गॅरंटी अथवा FDR वरुपात जमा करावी लागेल. संबिधत कंतर्ाटी कमर्चा-यांच्या मानधनाची हमी
हणून सदर रक्कम जमा करणे आव यक आहे . त्यात कोणतीही सूट दे ण्यात येणार नाही. तसेच सेवा

पुरवठा आदे शातील तरतूदींचे पालन करणेबाबत एक बंधपतर् 100 रुपयांच्या टॅ पपेपरवरभरुन
लागेल.

13. सेवा पुरवठादारास राज्य

ावे

शासनाच्या कामगार कायदयांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.

कायदयांचे पालन करण्यात कुचराई होत अस याचे लक्षात आ यास सेवा पुरवठयाचे कंतर्ाट

तात्काळ रदद करण्यात येईल व कायदा उ ंघनाच्या संदभार्तील कायदे शीर कायर्वाहीस

सेवापुरवठादार वतः जबाबदार असेल.
14. िनवड झाले या सेवापुरवठादार सं थे दारे काम करणाऱ्या मनु यबळास ओळखपतर् असणे आव क

आहे . त्यांनी युिनफॉमर् िंकवा डर्ेसकोडमध्ये कायार्लयात उपि थत असणे आव यक आहे . सदर
साहीत्य सेवापुरठादाराने च त्याच्या मनु यबळास

ावयाचे आहे .

15. तसेच वरील कामांकरीता दे ण्यात आले या सेवा योग्य पध्दतीने झा या नस याचे आढळ यास

संबध
ं ीत िदवसाचा मोबदला दे य राहणार नाही.
16. नेमलेला एखादा उमेदवार कामाच्या वरूपानुसार व अकायर्क्षम आढळ यास त्यास त्विरत बदलून
त्यांचे जागी पयार्यी उमेदवार उपल ध करून दे ण्याची जबाबदारी यश वी िनिवदाधारकाची राहील.
उमेदवाराची उपि थती िंकवा अकायर्क्षमतेमुळे कामकाजात िढलाईपणा अथवा िदरं गाई झा यास
दं डात्मक कारवाई करण्यात येईल .

17. सदर कामासाठी िनयुक्त केले या मनु यबळाने काम करताना कायार्लयाच्या कुठ याही कायार्लयीन

मालमतेचे नुकसान के यास त्यांची भरपाई करण्यासाठी जबाबदारी यश वी िनिवदाधारकाची
(िनयुक्त केले या सेवा पुरवठादाराची) राहील.

18.

सदर िनिवदा mahatenders.gov.in

ा संकेत थळावर ऑनलाइन भरवायची आहे . इतर

मागार्ने वा िविहत केले या कालावधी पेक्षा िवलंबाने सादर केले या िनिवदा वीकार या जाणार
नाही.
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19. िनिवदाधारकाने

ा कायार्लयास दे यक सादर के यानंतर तांितर्क अडचणीमुळे दोन-तीन मिहन्याचा

कालावधी लागला तरी मनु यबळ उपल ध करून िदले या कमर्चाऱ्यांचे पारी मीक दरमहा िदनांक
१० तारखेपयत अदा करणे बंधनकारक आहे .

20. िनिवदे नुसार 3 वषार्चा कंतर्ाट कालावधी संप या नंतर नवीन िनिवदा

िकर्या पूणर् होईपयतच्या

कालावधीत, या कायार्लयाने मागणी के यास जुन्याच दराने मनु यबळ पुरवठाकरणे बंधनकारक

राहील.

21. िनिवदाधारकाने कंतर्ाटाचा1 वषार्चा कालावधी यश वीरीत्या पूणर् के यानंतर पुन

मुदतवाढ दे ण्याचा

अिधकार मा.संचालक, तंतर्िशक्षण संचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई यांना राहतील.

22. िनिवदा कर्ीयेमध्ये एका पेक्षा जा त सं थांचे दर न्यूनतम व समान आ यास त्या सं थांचे थापनेचे
वषर् ( सं था िकती वषार्पासुन कायर्रत आहे ) टनर्ओ हर, िविवध शासकीय सं था, शासकीय कायार्लय,
शासकीय शैक्षिणक सं थेत काम केले याचा अनुभव तसेच तंतर्िशक्षण संचालनालय व त्यांचाशी
सलग्न असणार्या सं थामध्ये काम करणार्या कंपनीला ाधान्य दे ण्यात येईल

23. कदर् शासनाच्या 'िमनि टर् ऑफ फायनान्स' चे िद.28/01/2014 चे ज्ञापन कर्.29(1)/2014-PPD
ज्ञापनामध्ये नमूद के यानुसार An Agreement without consideration becomes null and void.

त्यामुळे सवर् मनु यबळाच्या एकितर्त िकमान दे य वेतनावर शून्य / िनरं क सेवा शु क आकारून सेवा
पुरिवण्याचे

तािवत करणाऱ्या िनिवदाधाराकाची िनिवदा अगर्ा

ठरिवली जाईल व बाद केली

जाईल. ' शून्य सेवा शु क' या संक पनेत / याख्येत ० ते ०.९९९९ या मयार्देचा समावेश असेल.

24. मिहन्यातील कामाच्या मोबद याची रक्कम तो मिहना पूणर् झा यानंतर दे यक ितमहा 5 तारखेपयत

कायार्लयास सादर करावे.त्यानंतर अनुदान उपल धते नुसार लवकरात लवकर दे यक पािरत करून

मोबदला रक्कम कंतर्ाटदाराचे बँक खात्यात जमा करुन अदा करण्यात येईल.तसेच कंतर्ाटदाराचे
दे यक अदा करण्यास दे ण्यास काही कारणा तव उशीर झाला तर त्यावर कोणत्याही कारचे याज
दे ण्यात येणार नाही.
25. कंतर्ाटदारा

ारे बा

ोत कमर्चा-यांच्या मानधनातून (िव ल धीतून ) िविहत वजावटी यितिरक्त

अन्य कपात के याचे आढळू न आ यास सुरक्षा ठे वीतून सदर रक्कम वजा केली जाईल. या िशवाय
त्यांचे कंतर्ाटही र केले जाईल.

26. उ ोग, ऊजार् व कामगार िवभागाच्या िदनांक २२.०२.२०१९ च्या शासन पिरपतर्कात नमूद तरतुदी
नुसार शासनाने िनधार्िरत केले या वेतन दरा माणे वेतन तसेच वेळोवेळी लागू असलेले कर व

अनुज्ञय
े भ े अदा करणे सं थेस बंधनकारक राहील. उपल ध करून िदले या मनु यबळाला दे य

असले या कायदे शीर आिर्थक वेतनात अंतभूर्त दाियत्व उदा. इ.पी.एफ.ओ., इ.एस.आय.एस.
कामगार वे फेअर फंड इत्यादी बाबी वेतनातून कपात करून संबिं धत ािधकरणांकडे जमा करण्याची

जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची राहील.

27. यश वी िनिवदाकार सं थे माफर्त पुरिवण्यात येणाऱ्या उमेदवारांचे मािसक पािर िमक अिनवायर्
वजाती (EPFO अंतगर्त वगर्णी व इतर) करून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये अथवा संबिं धत यंतर्णा ( उदा .
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भिव य

िनवार्ह

िनधी

कायार्लय,

कामगार

िवमा

पूवीर्

सादर

के याचाकमर्चारीिनहायपुरावा माणपतर्ासह(Bank
कायार्लयासदरमहा

िदनांक

२५

योजना

Statement

,Challan

करावालागेल.

सं थेचप
े ढ
ु ीलमिहन्याचे दे यक पारीतकरण्यातयेईल.
28.

कायार्लय

यांना

)

etc.)

अदा
या

तद्नंतरचकंतर्ाटदार

िदनांक १ िडसबर २०१६ च्या शासन िनणर्यानुसार सू म व लघु मध्यम उ ोग िवकास अिधिनयम

२००६ अंतगर्त

नोदणी झाले या िनिवदा धारकास िनवदा शु क व बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट

दे ण्यात आलेली आहे या संबिं धत

आव यक कागदपतर्े तांितर्क िलफा यात जोडणे आव यक आहे

न जोड यास त्यांना तांितर्क दृ टीने अपातर् ठरिवण्यात

येईल .

29. सेवापुरवठादाराने सेवा पुरिवण्यासाठी िनयुक्त केले या मनु यबळाने कोणत्याही

कारचे धु पान

िंकवा नशापाणी वा गैरवतर्न करणार नाहीत याबाबत त्यांचे हमीपतर् सादर करावे लागेल. या

अनुषंगाने उदभवणाऱ्या सवर् घटनांस व पिरणामांस सेवापुरवठादार हे संपण
ू र्तः जबाबदार राहतील.
त्यास तंतर्िशक्षण संचालनालय कोणत्याही कारे जबाबदार असणार नाही.
30. सेवा कंतर्ाट रक्कमे बाबतचा GST,आयकर व इतर कायदे शीर बाबींची पूतर्ता सेवा पुरवठादाराने
करणे आव यक राहील व याची संपण
ू र् जबाबदारी सेवा पुरवठादार सं थेचीच राहील.

31. सेवा पुरवठादाराने पुरिवले या मनु यबळाच्या कायदे शीर रक्कमा( उदा. वेतन , पीएफ, िवमा इ.)
कामगारास िनयमा

माणे अदा करण्याची व त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची जबाबदारी सेवा

पुरवठादाराची राहील. सदर बाबत कामगांराना दे य रक्कमांची कोणतीही जबाबदारी या
संचालनालयावर राहणार नाही.
32. सेवा पुरवठादार यांनी रु 100/ - च्या बॉण्ड पेपरवर( द तऐवज) वरील

माणे अटी व शतीर् मान्य

अस याचा करारनामा न दणीकृत नोटरी यांचे कडू न करुन सादर करणे आव यक रािहल.

33. सेवा पुरवठादाराने िनयुक्त केले या कामगारांनी कामाचे वेळी शासकीय मालम च
े ी काळजी घेणे
आव यक असून शासकीय नुकसान झा यास त्याची भरपाई सेवा पुरवठादारांकडू न करण्यात येईल.
34. सेवा पुरवठादाराने िनयुक्त केले या कामगारांनी काम करताना कायार्लय, कायार्लय पिरसरात

सुरक्षेचे व आव यक िनयमांचे पालन करावे. काम करताना काही अपघात, इ झा यास त्याची
जबाबदारी या कायार्लयाची राहणार नाही.

35. सेवा ठे का रकमे िशवाय कोणत्याही वरुपाची अन्य रक्कम सेवा पुरवठादारास दे य राहणार नाही.
तसेच भिव यात काही आिर्थक बाबी िनमार्ण झा यास त्याची जबाबदारी कंतर्ाटदाराची राहील. या

कायार्लयाकडे कोणत्याही कामगारास वैयिक्तक वरुपाचे वेतन व अन्य सवलती संदभार्त मागणी
करता येणार नाही.

36. शासनामाफर्त होणारी सवर्

दानेNEFT / ECS / RTGS

सेवापुरवठादारास या Online पध्दतीनेच दे यक अदा करण्यात येईल.

ारे केली जात अस याने

37. बा यंतर्णे ारे उपल ध होणाऱ्या उमेदवारांची सेवा पूणर्पणे कंतर्ाटी व तात्पुरत्या वरूपाची असून
त्यांना भिव यात या पदावर िनयुक्तीचा अिधकार ा त होणार नाही. तसेच त्यांच्या सेवच
े े कोणतेही
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उ रदाियत्व शासनावर /या संचालनालयावर असणार नाही. सेवा पुरवठादाराने सेवा दे ण्यासाठी

िनयुक्त केले या कोणत्याही यक्तीस या संचालनालया माफर्त िनयिमत करण्या करीता व
भिव यातील भरावयाच्या िरक्त पदांवर कोणताही दावा अथवा हक्क सांगता येणार नाही.

38. रोजगार व

वयं रोजगार िवभाग, शासन िनणर्य कर्. रो वरो2002/ .कर्.267/रो वरो-1, िदनांक

17.08.2002 मधील अ कर्8 अन्वये शासकीय कायार्लयांमध्ये िंकवा िनमशासकीय आिण वाय

सं थांच्या कायार्लयांमध्ये सेवच
े ा पुरवठा करण्या किरता िनिवदा भरताना अनामत रक्कम भरण्याच्या
अटीतून न दणीकृत बेरोजगारांच्या सहकारी सेवा सं थांना /लोकसेवा कदर्ांना सूटदे ण्यात आली
आहे .

39. यश वी िनिवदाकाराने कंतर्ाट कालावधीत जे मनु यबळ पुरिवले असेल अशा सवर् कमर्चा-यांना

शासन िनणर्य उ ोग व कामगार िवभाग कर्. काआआ-2013 .कर्.233 8, िद. 18.6.2014नुसार

िनि त केले या िकमान वेतनानुसार िव ल धी अदा करणे आव यक आहे . राज्य शासनाने वेळोवेळी
िकमान वेतनात / भत्त्यांमध्ये व करांमध्ये केलेले बदल लागू राहतील .
40. कराराच्या अनुषंगाने यश वी िनिवदाकार व तंतर्िशक्षण संचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई यांच्यात
न्यायालयीन करण उ व यास ते मुंबई ि थत न्यायालयाच्या अिधकार क्षेतर्ात राहील व त्याबाबतची
त्याची सवर् वी जबाबदारी व खचर् संबिं धत पुरवठादाराची राहील.
41. शासकीय कामकाजाचे अनुषंगाने आव यक गोपिनयतेचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी सेवा
पुरवठादाराने नेमलेले उमेदवार तसेच पुरवठादाराची असेल. अशा गोपनीयतेचा भंग झा यास
पुरवठादार तसेच उमेदवारावर कायदे शीर कारवाई करण्याचे हक्क संचालक,तंतर्िशक्षण
संचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई यांना असतील.

42. ई-िनिवदा भरताना िनिवदाकार सं थेने जािहरातीत दशर्िवण्यात आले या पदांसाठीच्या एकितर्त
वेतनावरील एकूण रकमेच्या सेवाकराचा दर नमूद करणे आव यक राहील.
43. उ ोग , उजार् व कामगार िवभाग , महारा टर् शासन यांचे िदनांक २२ / २/ २०१९ च्या पिरपतर्कातील
जोडपतर् अ मध्ये नमूद केले या अटी व शतीर्ं सदर िनिवदा द त ऐवजाच्या परीिश ठ फ मध्ये

दशर्िवले या आहे त. या अटी सदर िनिवदे चाच एक भाग आहे त. या अटी व शतीर्ंचे अनुपालन करणे

कंतर्ाटदारास आव यक राहील.

44. मनु यबळ पुरवठादार सं थेस अन्य सेवापुरवठादार सं थेशी उपकरार करता येणार नाही.

45. एकदा िनिवदा भर यावर िनिवदाकाराला िनिवदे च्या सवर् अटी व शतीर् मान्य अस याचे समजण्यात
येईल.

46. िनिवदा

िकर्या सुरु करण्यापूवीर्, सुरु असताना िंकवा त्यानंतरच्या कालावधीत त्यात काही बदल

करणे/ िनिवदे च्या अटी व शतीर्/तांितर्क बाबींमध्ये बदल करावयाचे झा यास त्याबाबतची मािहती
शुध्दीपतर्का ारे िसध्द करण्यात येईल. त्याचे अिधकार पूणर्त: संचालक, तंतर्िशक्षण संचालनालय,

महारा टर् राज्य, मुंबई यांना असतील.
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47. िनिवदापुवर् बैठक िदले या वेळापतर्कानुसार ऑनलाईन पदध्तीने घेण्यात येईल. ऑनलाईन बैठकीस
उपि थत राहु

इिच्छणा-या

िनिवदादारांनी त्यासंबध
ं ीचा िवनंती इमेल या कायार्लयास

desk11@dtemaharashtra.gov.in या प यावर िद. 6 जून २०२२ संध्या 5.00 वाजेपयत िनि तपणे
पाठवावा. सवर् संबिं धतांना ऑनलाईन बैठकीची िंलक इमेल ारे पाठिवण्यातयेईल.

वाक्षरी /(डॉ. अभय वाघ )
संचालक, तंतर् िशक्षण, महारा टर् राज्य, मुंबई
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पिरिश ट अ

तंतर्िशक्षण संचालनालय, महारा टर् राज्य, मुंबई
कामाचा सिव तर तपिशल
िविवध कामांसाठी सेवापुरवठादारांनी सेवा पुरिवण्यास िनयुक्त यक्तीनी खालील माणे शैक्षिणक अहर् ता धारण करणेआव यक
असूननेमन
ू िदलेले काम व विर ठांनी वेळोवेळी सूिचत केलेले कामकाज करणे बंधनकारक राहील.
अ.कर्.

कामकाजाचे वरुप

सेवा उपल ध

आव यक िकमान शैक्षिणक व अनुषंिगक अहर् ता

करून ावयाचेअंदा
जे मनु यबळ*

1

पीपसर्नल

आिण

.आर.

जनसंपकार्ची कामे

1.Graduate in any discipline from a recognized
University

and

Degree/Diploma

in

01

Journalism/Mass Media Communication
2. Proficiency in Language (Marathi, Hindi,
English)Good

Knowledge

of

Computer-MS

Officer

2

1.Graduate

ोगर्ामींगची कामे

in

Computer

Engg.

Computer

Science Engg/MCA and
2.

Knowledge

of

Computer

02

Programming

DotNet/JAVA and VB Programme etc.

3

1.Graduate in any discipline from a recognized

नेटवकर् इंिज कामे.

University.

01

2. Diploma in Hardware / Software Networking.
3. Minimum 2 Years of Experience.

4

हाडर् वअ
े र इंिज. कामे
कायार्लयाअंतगर्त सवर् संगणक,
लॅपटॉप, िं टर,

ोजेक्टर यांची

वेळोवेळी दे खभाल व दु रु ती तसेच

1. Graduate in any discipline from a recognized
University.
2. Diploma in Computer Hardware or Diploma
Engg. (Polytecnic) in Computer Engg.

नवीन टे क्नॉलॉजीनुसार अदयावत
C:\Users\TEQIP\Downloads\31May2022_11PM_Tender Document_3PM.docx

01

4

ठे वणे.

3. Minimum १ Years of Experience.

डाटा एंटर्ीची कामे

1.Diploma

in

Computer

Engg/

Computer

Science and Engg. and Excellent speed of keys

02

depression (data entry speed around 1000)
2. Knowledge of BCA / Computer Programming
DotNet/JAVA and VB Programme etc.)

5

िलिपक

टं कलेखक

वगीर्य

मान्यता ा त िव ापीठाची कोणत्याही शाखेतील पदवी

18

व संगणकीय कामकाजाचे उ म ज्ञान, मराठी 30

वरुपाची कामे

श व इंगर्जी .िम. .40 शगतीचे टं कलेखन

.िम. .

माणपतर्

6

चतुथर्

ण
े ी कमर्चाऱ्यांकडू न करून

7

कायार्लयातील

माध्यिमक शालांत माणपतर् परीक्षा अनु ीणर् (दहावी)

13

सातवी उ ीणर्

05

ावयाची कामे
व

पिरसरातील

साफसफाईची कामे.

अ कायार्लयातील व पिरसरातील

हरांडे झाडणे.,

िफनेल टाकून पोछा करणे पयत व 10.00 सकाळी )
वच्छता कमर्चाऱ्याचीकामे

1.00 उवर्िरत काम दु पारीपयत पूणर् करणे(.
ब सवर् इमारतीतील . साधनगृहे व बाथरुम िफनेल
ॲिसडने वच्छ करणे
क सवर् इमारतीतील . साधनगृहे व बाथरुम िफनेल
ॲिसडने वच्छ करणे
डसवर् इमारतीच्या दशर्नी भाग व सभोवतालचा पिरसर .
वच्छ ठे वणे
इसवर् इमारतीचे मीटर रुम तथा टोरे जची साफस .फाई
करणे.
ईजमा केलेला कचरा ., ओला व सुका वेगवेगळा करुन
कचऱ्याची योग्य िव हे वाट लावणेकॅरी बॅग्ज व

.

इतर ला टीक सािहत्य जाळू नये
उ .पाणी गळती होत अस यास त्विरत सूचीत करणे .
यासाठी लागणारे अनुषंिगक सािहत्य उदा

िफनेल,

झाडू

वखचार्ने

व

इत्यादी

सेवापुरवठादाराने

उपल धकरावयाचे आहे .
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(*आव यकतेनुसारमनु यबळाचेसंख्येत २५टक्केवाढ/ घट होऊ शकते.)

सूचना :- िनिवदाकाराने वतच्या लेटरहे डवर खालील नमुन्यात सवर् आव यक मािहती भरुन सहीिशक्का करून सदर नमुना

scan करून महाटडर संकेत थळावर तांितर्क िलफाफयामध्ये सादर करावीतसेच त्या सोबत या िनिवदासूचनेमध्ये मागणी .
केले या सवर् आव यक कागदपतर्ांच्या

माणपतर्ांच्या

तीscan करून महाटडर संकेत थळावर तांितर्क िलफाफयामध्ये

सादर करणे आव यक आहे अपूणर् िनिवदा िवचा .रात घेत या जाणार नािहत.
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पिरिश ट ब

तांितर्क िनिवदा िववरण पतर्

.1कंतर्ाटदाराच्या सं थेचे नांव व संपण
ू र् कायार्लयीन प ा

.2सं थेचा नोदणी कर्मांक व न दणीकृ

प ा

.3ज्या ािधकरणाकडे न दणी केलेली आहे त्याचा संपण
ू र् प ा

.4िनिवदाधारकसंचालकांचे नांव/, प ा, दू रध्वनी, मणध्वनी व ईमेल प ा

.5अनुभवाचा तपिशल (आव यक माणपतर्े जोडावीत)

.6सं थेचे SHOP ACT / PAN CARD :-

.7इतर मािहती ( आव यक माणपतर्ांच्या छायांिकत ती)
.8िनिवदाकारास या पूवीर् कोणत्याही शासकीय न /ि◌मशासकीय आ थापने ारा दं डात्मक कायर्वाही का या यादीत नाव )
टाकणे.केली नस याब लचे हमीपतर् वक्षांिकत करून जोडावे (.िन कासन इ ,
मी खाली सही करणार असे शपथपूवक
र्

मािणत करतोकी वर नमूद करण्यात आलीली मािहती खरी असून खोटी ,

आढळ यास होणाऱ्या पिरणामांची जबाबदरी माझी राहीलतसेच सादर कंतर्ाटासाठी आपण नमूद केले या सवर् अटी व शतीर् .
.मला मान्य आहे त
थळ :
िदनांक :
सही :
नाव :
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पिरिश ट क

तांितर्क िलफाफा (T1) (अहर् ता माणपतर्े)

अ.कर्.

तपशील

पृ ठ कर्मांक

१

िनिवदा धारकाचे नाव, प ा, संपकर् कर्मांक व ईमेल-

२

िनिवदाधारकाचे PAN न दणीचे माणपतर् अिनवायर्

३

िनिवदाधारकाचे GST न दणीचे माणपतर् अिनवायर्

४

िनिवदा धारकाने मागील एक वषार्चे GST-R3B
जोडणे अिनवायर्

५

िनिवदाधारकाचे

Professional

Tax

न दणीचे

माणपतर् अिनवायर्
६

िनिवदाधारकाचे EPF न दणीचे माणपतर् अिनवायर्

७

िनिवदाधारकाने EPF भर याचे मागील एक वषार्चे
िकमान २०० कमर्चाऱ्यांचे चलन व ECR जोडणे
अिनवायर् आहे

८

िनिवदाधारकाचे ESIC न दणीचे माणपतर् अिनवायर्

९

िनिवदाधारकाने ESIC भर याचे मागील एक वषार्चे
िकमान २०० कमर्चाऱ्यांचे चलन व ECR जोडणे
अिनवायर् आहे

१०

कामगार कायदा 1970 अंतगर्त लेबर कॉन्टर्क्ट
लायसन्स मनु यबळ पुरिवण्याचा वै

परवाना अथवा

न दणी माणपतर् अिनवायर्
११

मागील ३ वषर् मध्ये २०१८-१९ , २०१९-२०, २०२०-२१
मध्ये

ितवषीर् सरासरी २.०० कोटी पेक्षा जा त

उलाढाल अस याचे सनदी लेखापाल यांचे माणपतर्
आव यक .
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तपशीलशेरा

१२

िनिवदा धारकाच्या सं थेची न दणी िकमान 3 वषार्
पूवीर्ची असणे अिनवायर्

१३

शासकीय

िनमशासकीय

सं थेत

मागील

तीन

वषार्पासून कुशल व अकुशल मनु यबळ पुरिवत
अस याचे िकमान १.०० कोटी रकमेपेक्षा जा त
रकमेचे काम के याचे पुरावे जोडणे आव यक .

(

कामचे आदे श / अनुभव माणपतर् )
१४

मागील तीन वषार्चे यवसाय कर भर याचे ना दे य
)No Dues Clearance) माणपतर् वPTRC, PTEC
माणपतर् संबिं धत कायार्लायाचे िडसबर २०२१ पयतचे
जोडने अिनवायर्

१५

मागील तीन वषार्चे आिर्थक वषर् २०१८-१९ व २०१९२०, २०२०२-१IT Return भर याचे िववरणपतर् व
ताळे बद
ं अिनवायर्

१६

कामगार क याण मंडळ न दणी

माणपतर् व मागील

तीन वषार्चे चलने अिनवायर् .
१७

शासकीयिनमशासकीय कायार्लयात किन ठ िलपीक
तथा डाटा एन्टर्ी ऑपरे टर, ोगर्मार, PRPersonal,
िशपाई मनु यबळ पुरिवण्याचा कमीत कमी तीन वषार्चा
अनुभव असणे अिनवायर् आहे

१८

िनिवदा शु करुपये १०,०००/-ची पावती

जोडणे

अिनवायर्
१९

िनिवदा अनामत रक्कम २.०० लाख रुपये ऑनलाईन
पध्दतीने भरलेची पावती जोडणे अिनवायर्

२०

िनिवदाधारकाचे मागील ६ मिहन्या मधील पोलीस
खात्याचा

चािरत्र्य

पडताळणी

दाखला

असणे

आव यक
२१

GSTNo

Dues

Clearance

माणपतर्

संबिं धतकायार्लयाचे िडसबर २०२१ पयतचे असणे
अिनवायर्
२२

मनु यबळ िनयिमत पुरवठा करण्याबाबतचे हमीपतर्
जोडणे अिनवायर् १- पतर्) माणे .(
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िटप- िनिवदाधारकास िनिवदा सादर करते वेळी

तक्त्या मधील अ.कर्. १ ते २२ मध्ये दिर्शिवण्यात आलेली सवर् अिनवायर्

कागदपतर्े तांितर्क िलफाफामध्ये ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक राहील, न जोड यास िनिवदाधारकास अपातर् करण्यात
येईल.

िनिवदाधारकाची वाक्षरी व िशक्का
िठकाण

-:

िदनांक
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-:

पिरिश ट ड

पतर्१िनिवदाधारकाचे हमीपतर्
१मी ./ आ ही, _____________________________________
खालील सही करणार, हमीपतर्िलहू नदे तो की, तंतर्िशक्षण संचालनालय, म. रा. मुंबई या कायार्लयानेबाहययंतर्णे ारेमनु य
बळपुरिवण्यासाठी िसध्दकेले या ई-िनिवदे मधील सवर् अटी व शतीर्काळजीपुवक
र् वाच या असुन त्या सवर् अटी व शतीर् मला /
आ हाला मंजूर आहे ततसेचत्या मला / आ हाला बंधनकारक राहतील.
१िनिवदे मध्ये माझी . / आमची व सं थेबाबत िदलेली पुणर् मािहती सत्य व अचुक आहे .
२. मी / आ ही िनिवदे मध्ये चुकीची मािहती िद यास अथवा आपली िदशाभुल के यास माझी / आमची िनिवदा फेटाळली जाऊ
ु र् क पना आहे .
शकते तसेच मी / आ ही कायदे शीर कायर्वाहीस पातर् असु याची मला / आ हाला संपण
३ कायार्लयास आव यकतेनुसार िनयिमतपणे मनु यबळ पुरवठा करण्याची जबाबदारी आमची .राहील .

िनिवदाधारकाची वाक्षरी व िशक्का

िठकाण-

िदनांक-
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पिरिश ट इ

वािणिज्यक िनिवदा िववरण पतर्.
िनिवदाकाराने वत:च्या लेटरहे डवर खालील नमुन्यात यापारी दरांची माहीती भरुन सही / िशक्का करुन सदर नमुना Scan
करुन महाटडर संकेत थळावर यापारी दरांच्या िलफाफयामध्ये सादर करावी.
(तांितर्क िनिवदांमधे पातर् ठरणा-या िनिवदाधारकांची यादी या संचालनालयाच्या संकेत थळ
www.dtemaharashtra.gov.inवर िसध्द करण्यात येईल. तांितर्क िनिवदांमधुन पातर् वािणिज्यक िनिवदा सुिचत केले या
िदनांकास िनिवदाधारकांच्या उपि थतीत तंतर्िशक्षण संचालनालय, मुख्य कायार्लय, मुंबई येथे online उघडण्यात येईल.)
1.

सेवापुरवठादाराच्या सं थेचे नांव

:-

2.

कामाचे वणर्न

:-

कामाचे वणर्न

ितमहा ित माणसी सेवा शु क टक्केवारी.

पी. आर. पसर्नल आिणजनसंपकार्ची कामे
ोगर्ामींगची कामे
नेटवकर् इंिज.कामे
हाडर् वअ
े र इंिज. कामे
डाटा एंटर्ीची कामे
िलिपक टं कलेखक वगीर्य वरुपाची कामे
चतुथर् ेणी कमर्चा-यांकडु न करुन

ावयाची कामे

कायार्लयातील व पिरसरातील साफसफाईची कामे
(साफसफाई साहीत्यासह)
थळ

:-

िदनांक :-

सही

:-

नाव

:-

िशक्का / मोहर
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पिरिश ट फ

या पिरिश टा मधील खालील अटी व शतीर् दे िखल सदर िनिवदा िकर्येसाठी लागू असतील आिण या
िनिवदा द त ऐवजाचा ( Tender Document) भाग आहे त
(उ ोग , उजार् व कामगार िवभाग , महारा टर् शासन यांचे िदनांक २२ / २/ २०१९ च्या पिरपतर्कातील
जोडपतर् “अ” )

General Terms & Conditions for RFP regarding payment to the vendor for the
Deployment of Contractual Manpower at Government Department.
1. After selection of the “outsourcing agency” as Contractor, a price schedule shall be
annexed to the Articles of Agreement according to which all payments shall be made to the
contractor by the “Department” (Government Department/State Government
PSU/Autonomous Body/Board formed by Act of State Government of Maharashtra) for the
services rendered.
2. After signing of the agreement, the outsourcing agency shall deploy the competent
manpower at the required office of Department or any other site mentioned by the
Department. On rendering his/her services to the Department every month, the outsourcing
agency shall pay the wages/salaries to the manpower resource by mode of e-payment
directly in the account of the manpower resource. At the time of raising any invoice, the
details of the previous month’s payments done along with the reference to transaction
details of RTGS/NEFT shall be attached along with the invoices. The contractor has to
raise invoice with all supporting documents.
3. The outsourcing agency should make the payment to the deployed manpower through
NEFT/ RTGS Bank transfer only. All payment made to the manpower resources deployed
shall be mandated through bank account of the personnel by the outsourcing agency.
4. The outsourcing agency shall be wholly and exclusively responsible for payment of
wages to the persons engaged by it in compliance of the statutory obligation under all
related legislations as applicable to it from time to time including Minimum Wages Act,
Contract Labour, Provident Fund, ESIS, Gratuity, Bonus, leave & Professional Tax etc.
Department shall not incur any liability for any expenditure whatsoever on the manpower
resources deployed by the outsourcing agency on account of the obligation. The
outsourcing agency shall be required to provide particulars of documentary proof/papers
deposited to the respective statutory bodies/Government departments, i.e., Employees State
Insurance, Provident Fund and Service Tax of its manpower resources deployed under the
agreement while submission of invoice.
5. The outsourcing agency shall pay the deployed manpower resources as per the latest
revised rates of wages fixed by the “Government” along with all statutory obligations. The
Actual rates of wages for the manpower resources shall be fixed at the time of the
C:\Users\TEQIP\Downloads\31May2022_11PM_Tender Document_3PM.docx

execution of the agreement with the outsourcing agency with the approval of the
Government and the wage rates so decided should fulfil all statutory norms issued by
Government for example Wages Act; Minimum Wages Act; Employer’s Liability Act; the
workmen compensation Act; Industrial Dispute Act; Maternity Benefit Act.
6. The outsourcing agency shall ensure that the wages/salaries of the manpower resources
deployed to the Department are released latest by dated5th of every month, irrespective of
receipt of payment from Department.
7. The variation in statutory compliances such as minimum wages, EPF, ESIS etc. will be
considered on production of the documentary evidences by the outsourcing agency and
upon approval of the Department.
8. The outsourcing agency shall issue his / her Company’s salary slip to all manpower
resources deployed at Department’s office on monthly basis. It shall be outsourcing
agency’s duty to pay monthly salary and other dues as applicable directly into manpower
resources bank account. The leaves pre-approved by concerned authority of the
Department shall be allowed to the deployed manpower as per the prevailing statutory
provisions. No wage /remuneration shall be paid to any manpower resources for the days of
unauthorized absence from duty. No wage / remuneration shall be paid to any manpower
resources for the days of unauthorized absence from duty.
9. The manpower resource deployed by outsourcing agency under the agreement shall not
claim nor shall be entitled for any perks and other facilities admissible to permanent
employees of the Department during or after contractual period. These manpower
resources shall not have right to demand for any type of permanent employment with the
Department or its allied offices. These manpower resources shall not claim any benefit /
compensation /absorption/ regularization of services with Department.
10. The outsourcing agency shall comply with all the applicable law and rules of the
Government of India, Government of Maharashtra and the Local Bodies. The outsourcing
agency should at all times indemnify the Department against all claims, damages and
compensations against the provision of Payment of Wages Act; Minimum Wages Act;
Employer’s Liability Act; the workmen compensation Act; Industrial Dispute Act;
Maternity Benefit Act; or any modification thereof or any other law relating thereto and
rules made hereunder from time to time. The Govt. department will not own any
responsibility in this regard. Any failure to comply with any of the above regulation or any
deficiency in service will render this contract liable for immediate termination without
anyprior notice .
*************************
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