पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण
आकुर्डी, पुणे-44, दुरध्वनी क्र.020-27166000, फॅ क्स : 020-27353670
_________________________________________________________________________________

जा. क्र. ववप्रा/भाांर्डार/प्र. 21/19

वदनाांक :- 25/02/2019

सूिंना

पपपरी-पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे-44 या कायालयातील पप्रटसस मिील
टोनर वरफीलींगसाठी नोंदणीकृ त उत्पादक / व्यावसायीक/ पुरवठादाराांकर्डू न दरपत्रके मागववण्यात येत
आहे त.
लेखन सामुग्रीसाठी एक वर्षािंा अांदाजीत खिंस रु. 1.40 लाख असून पुरवठयािंा कालाविी 1
वर्षस आहे . दरपत्रके स्वीकारण्यािंा कालाविी वद. 01/03/19 ते वद. 11/03/19 वेळ - सकाळी 10.00 ते
5.45 पयंत असून दरपत्रके वद. 12/03/2019 रोजी सकाळी 11 वाजता उघर्डण्यात येतील.
दरपत्रकाांबाबतिंी सववस्तर मावहती, अटी व शती सोबत जोर्डली आहे त. त्याांिंे काळजीपूवसक
वािंन करावे व त्यानुसार दरपत्रके सादर करावीत.

सही/मुख्य कायय कारी अविकारी
पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण

पिंिंरी -पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुडी, िंुणे -44.
-: दरिंत्रक अटी व शर्ती :पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण कायालयातील टोनरयाया वरफीलींगयाया कामासाठी
दरपत्रके भरण्याकवरता पुढील अटी व शती लागू राहतील.
1) दरपत्रके दोन वलफाफा पध्दतीने पुढीलप्रमाणे सादर करण्यात यावीत.
अ) विफाफा क्र. 1 :- र्ताांवत्रक विफाफा
1) पवरवशष्ट अ येथील ववहीत नमुन्यातील अजस.
2) शॉप ॲक्ट लायसन्स (अद्यावत).
3) प ॅन कार्डस .
4) वरफीलींगिंे टोनर पुरवठा केलेबाबतिंे अनुभव प्रमाणपत्र.
5) जी.एस.टी. प्रमाणपत्र.
6) मागील 3 वर्षािंे आयकर वववरणपत्र (2015-16, 2016-17, 2017-18 )
7) अटी व शती मान्य असल्याबाबतिंे हमीपत्र.
उपरोक्त कागदपत्राांयाया सत्यप्रती (साक्ाांवकत प्रती ) वलफाफा क्र. 1 मध्ये सीलबांद करुन
वलफाफ्यावर पुरवठादारािंे नाव , पत्ता नमूद करुन वलफाफा क्र. 1 टोनर वरफीलींग असा त्यावर उल्लेख
करावा.
ब) विफाफा क्र. 2 :- दरािंे प्रिंत्र.
पवरवशष्ट क मिील नमुन्यात दर नमूद करावेत. सदर दरपत्रक वलफाफा क्र. 2 मध्ये सीलबांद
करुन वलफाफ्यावर पुरवठादारािंे नाव पत्ता नमूद करुन वलफाफा क्र. 2 टोनर वरफीलींग
दरपत्रक असा त्यावर उल्ले ख करावा. दरपत्रकिारकाने सदर दोन्ही वलफाफे एका पाकीटात
घालून टोनर वरफीलींग असे पावकटावर वलहू न सीलबांद पाकीट वद. 11/03/2019 रोजी
सायांकाळी 5.30 पूवी भाांर्डार ववभाग, दुसरा मजला, पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास
प्राविकरण, आकुर्डी येथे सादर करावेत. पाकीटावर दरपत्रक िारकािंे नाव, पत्ता, मोबाईल
क्रमाांक नमूद करावा.
2) अ.क्र. 1 येथे नमूद कागदपत्रे उपलब्ि असलेल्या पात्र पुरवठादाराांनीिं दरपत्रके सादर
करावीत.
3) सदर टोनर वरवफलींगमध्ये ड्रम, पीसीआर, वाईपर ब्ले र्ड, र्डॉक्टर ब्लेर्ड, म ॅग्नेटीक टोनर,
टॅफलॉन स्लीव्ह, प्रेशर टोनर इ. भाग ( parts ) बदलण्यिंा समावेश करुन सवस कामायाया
एकवत्रत दरासवहत प्रवत टोनर वरफीलींगिंे दर मागववण्यात येत आहे त. त्यानुसार या बाबीिंा
वविंार करुन दर नमूद करावेत. उपरोक्त पाटस स बदलण्याबाबतिंा कोणताही अवतवरक्त
खिंस वदला जाणार नाही.

4) पुरवठादारामाफसत पुरववण्यात येणा-या टोनर माफसत 12A क्रमाांकायाया Cartridge कर्डू न
1800 ते 2000 पृष्ठे ( pages ) तर 88 A व 78A क्रमाकाांयाया Cartridge कर्डू न 1000 ते
1200 पृष्ठे ( pages ) पप्रट होणे आवश्यक आहे .
5) वलफाफा क्र. 1 मिील आवश्यक कागदपत्रे व अटी शतींिंी पूतसता केलेल्या पात्र
दरपत्रकिारकािंे िं वलफाफा क्र. 2 उघर्डण्यात येईल.
6) दरायाया प्रपत्रामध्ये टोनर वरफीलींगिंे दर नमूद करताना त्यात GST व इतर सवस शासकीय
कराांिंा समावेश करुन हे दर नमूद करावेत. नमूद केलेले दर हे सवस करासवहत असतील.
7) वरफीलींग टोनर पुरववण्यािंा कालाविी पुरवठा आदे श वमळाल्यापासून 1 वर्षे पयसत राहील.
पुरवठा समािानकारक असल्यास 1 वर्षािंी मुदतवाढ दे ण्यात येईल. पुरवठा सेवा
समािानकारक नसल्यास कोणत्याही वेळी करार रद्द करण्यात येईल. याबाबत 15 वदवस
अगोदर पूवस सूिंना दे ण्यात येईल.
8) पुरवठादारास दर करार रद्द करावयािंा असल्यास 2 मवहने अगोदर त्याबाबतिंी नोटीस
कायालयास दयावी लागेल.
9) दरायाया प्रपत्रायाया वदलेल्या नमुन्यामध्येिं दरपत्रक सादर करावयािंे आहे . पुरवठादाराने नमूद
केलेले दर हे आदे श वदल्यापासून दर एका वर्षाकवरता बांिनकारक राहतील.
10) दरपत्रक उघर्डतेवेळी फक्त दरपत्रक िारक पकवा प्राविकृ त प्रवतवनिी याांनािं उपस्स्थत
राहणेिंी परवानगी वदली जाईल. दरपत्रके वद. 12/3/2019 रोजी सकाळी 11 वाजता
उघर्डण्यात येतील.
11) केंद्र पकवा राज्य शासनायाया पकवा प्राविकरण कायालयायाया सेवेशी सांबांवित असलेल्या
कोणत्याही पुरवठादाराकर्डू न / इसमाकर्डू न दरपत्रक स्स्वकारले जाणार नाही.
12) एकदा भरलेले दरपत्रक रद्द केले जाणार नाही, असे झाल्यास दरपत्रक भरलेल्या
व्यक्तीिंे / फमसिंे नाांव काळ्या यादीत समाववष्ट केले जाईल.
13) दरपत्रक मांजरू ीनांतर यशस्वी पुरवठादारास 8 वदवसात रू.500 याया स्टॅम्प पेपरवर
करारनामा करून द्यावा लागेल. आठ वदवसायाया आत करारनामा न केल्यास अथवा
टाळाटाळ केली तर पुरवठा आदे श वदले जाणार नाहीत. करारनामा जरी एक वर्षािंा केला
असला तरी प्राविकरणास वाटल्यास त्यािंा कालाविी कमी करता येईल अथवा मुदतवाढ
दे ण्यात येईल.
14) यशस्वी पुरवठादारास सुरक्ा अनामत रक्कम रू. 10,000/- DD व्दारे कायालयाकर्डे जमा
करावी लागेल. पुरवठयािंा कालाविी पूणस झाल्यानांतर ही रक्कम पुरवठादारास ववनाव्याज
परत केली जाईल. या रक्कमेवर व्याज वदले जाणार नाही.
15) कायालयीन आदे शािंे तारखेपासून 2 वदवसाांत टोनरिंा पुरवठा करावा लागेल. पुरवठा
करण्यास ववलांब लागला तर दररोज रू.100/- (अक्री रूपये - शांभर फक्त) प्रमाणे प्रवतवदन
दां र्ड आकारणेत येईल. दां र्डात्मक कायसवाही 10 वदवसाांपेक्ा जास्त झाल्यास दरपत्रक करार

रद्द करून सुरक्ा अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल व पुरवठादारािंे नाव काळ्यायादीत
समाववष्ट करणेत येईल.
16) टोनर स्स्वकारण्यापूवी त्यािंी या कायालयाकर्डू न तपासणी/खात्री केली जाईल. पुरवठा मान्य
पवरमाण, दजा व गुणवत्तेनस
ु ार असेल तरिं ते स्स्वकारले जाईल. अन्यथा ते नाकारले
जाईल व झालेल्या खिंास स्वत: पुरवठादार जबाबदार राहील.
17) पुरवठादारास टोनर स्वखिंाने प्राविकरण कायालयात पोहोिं करावे लागतील.
मागणी केलेल्या पवरमाणात (Quantity) सावहत्यािंा पुरवठा ववहीत कालाविीत
करावा लागेल.
18) बाजारात तुटवर्डा, नैसर्गगक आपत्ती अथवा इतर कोणत्याही कारणास्तव पुरवठा करणेिंी
मुदत वाढववली जाणार नाही. टोनरिंा पुरवठा मुदतीत न झाल्यास अन्य पुरवठा दाराांकर्डू न
टोनर वरफीलींग केले जातील व त्यासाठी जर जादा आकार द्यावा लागला तर ती रक्कम
मूळ दरपत्रक िारकाकर्डू न वसूल करण्याांत येईल पकवा त्याांयाया अनामत रकमेतन
ू वसुल
केली जाईल.
19) पुरवठादाराने पवरवशष्ट अ नुसार सादर केलेल्या अजात नमूद केलेला पत्ता हािं
पत्रव्यवहारािंा पत्ता समजला जाईल व त्या पत्यावर पोस्टाने पाठववलेले पत्र पुरवठादारास
वमळाले असे गृहीत िरले जाईल. त्या पत्यावर पाठववलेले पत्र, आदे श पुरवठादारास
वमळाले नाही, हे स्पष्टीकरण स्वीकारले जाणार नाही. यास्तव पत्रव्यवहारािंा पूणस पत्ता
पीनकोर्ड सह नमूद करावा.
20) पुरवठादारास वेळोवेळी दे ण्यात येणारे पुरवठा आदे श पुरवठादाराने नमूद केलेल्या मोबाईल
व ईमेलवर कळववले जातील व त्यानुसार पुरवठादारास सावहत्यािंा पुरवठा 2 वदवसाांयाया
आत करावा लागेल. यास्तव अिंूक मोबाईल नांबर व Email Adress नमूद करावा.
21) दरपत्रक

स्स्वकारणे अथवा नाकारणे याबाबतिंे सवस अविकार मा.मुख्य कायसकारी

अविकारी, पपपरी

पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे - 44 याांनी

राखून ठे वलेले आहे त. कमी दरािंे दरपत्रक स्वीकारण्यािंे बांिन सक्म प्राविका-यावर
नाही.
22) अविक मावहतीसाठी 020 - 27166009 या दूरध्वनी क्रमाांकावर सांपकस सािावा.

सही/मुख्य कायय कारी अविकारी
पिंिंरी पिंिंवड नवनगर ववकास प्राविकरण

िंवरवशष्ट अ
दरपत्रक िारकािंे नाव :पत्ता :- -------------------------------------------------------------------------------------------पीनकोर्ड :मोबाईल क्रमाांक :Email ID :प्रवत,
मुख्य कायसकारी अविकारी ,
पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण,
आकुर्डी, पुणे-44.
ववर्षय :- प्राविकरण कायालयासाठी टोनर वरफीलींगयाया कामासाठी दरपत्रके सादर
करण्याबाबत.
सांदभस :- ---------------- वतसमान पत्रामिील जाहीरात वदनाांक- -----------------महोदय,
मी प्राविकरण कायालयासाठी टोनर वरफीलींगिंे काम करु इस्याितो त्याकवरता
आवश्यक कागदपत्रािंा वलफाफा क्र. 1 व दरािंा वलफाफा क्र. 2 भरुन सादर करीत आहे .
मी मावहती पत्रकातील अटी व शतीिंे वािंन केले असून पात्रतेयाया अटीनुसार वनववदा
भरण्यास मी पात्र असून माझ्या पात्रतेबाबत खालील पुराव्यािंी कागदपत्रे सादर केली आहे त.
1) शॉप ॲक्ट लायसन्स (अद्यावत)
2) प ॅनकार्डस
3) लेखनसामुग्री पुरवठा केल्या बाबतिंे अनुभव प्रमाणपत्र.
4) G. S. T. प्रमाणपत्र.
5) मागील 3 वर्षािंे आयकर वववरणपत्र (2015-16 , 2016-17 , 2017-2018 )
दरपत्रकायाया सवस अटी व शती मला मान्य आहे त व त्या सांबिीिंे हमी पत्र दरपत्रका
सोबत सादर केले आहे .

दरपत्रक िारकािंी स्वाक्री
दरपत्रक िारकािंे नाांव

िंवरवशष्ट ब
हमीिंत्र
पपपरी-पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे - 44 याांनी
टोनर वरफीलींगयाया कामासाठी मागववलेल्या दरपत्रकातील सवस अटी व शती
मला / आम्हाला मान्य आहे त.

वदनाांक :वठकाण :स्वाक्री :दरपत्रक िारकािंे नाांव :पत्ता:------------------------------------------------------------------------दुरध्वनी / मोबाईल क्र. :-

िंवरवशष्ट क
पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरण, आकुर्डी, पुणे या कायालयासाठी पुरवावयायाया
टोनर वरफीलींगसाठीिंे दरपत्रक
अ.क्र.

टोनर प्रकार

1

12 A

2

88 A

3

78 A

पुरवठादारािंा दर

दरपत्रक िारकािंी सही :नाव :पत्ता :मोबाईल क्रमाांक :ई मेल :-

