महाराष्ट्र शासन

क्रमाांक : झे मख-2020/प्र.क्र.28/नोंदणी शाखा,
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
दिनाांक : 30.12.2020.

पुनर्ननदििा सूचना
उच्च व तंत्र शशक्षण शवभाग (खुद्द) कशरता, नामांकीत कंपनीच्या अत्यंत चांगल्या मॉडे लच्या ऑल इन वन
सुशवधेसह प्रशत शमशनट जास्तीत जास्त पाठपोट प्रती दे णाऱ्या एकूण िोन नशवन हे वी ड्युटी (Fast speed) ड्युप्ले क्स
शडजीटल कॉपीअर मशीन्स् शदनांक 08.01.2021 ते शदनांक 07.01.2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडे
तत्वावर (मशीन्सच्या िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी
मशीनचालकाच्या सेिेसह) पुरवण्याबाबत पुनर्ननशवदा मागशवण्यात येत आहे त.
2.

याबाबत पुनर्ननशवदा सादर करतांना खालील अटी व शती शवचारात घे ऊनच सादर करण्यात याव्यात.
1. नामांकीत कंपनीच्या अत्यंत चांगल्या मॉडे लच्या ऑल इन वन सुशवधेसह प्रशत शमशनट जास्तीत जास्त पाठपोट
प्रती दे णाऱ्या एकूण िोन नशवन हे वी ड्युटी (Fast speed) ड्युप्ले क्स शडजीटल कॉपीअर मशीन्स्
शदनांक 08.01.2021 ते शदनांक 07.01.2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडे तत्वावर (मशीन्सच्या
िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी मशीनचालकाच्या
सेिेसह) पुरशवणेचा करार करावा लागेल.
2. दिजीटल कॉपीअर मदशन्स ह्या सांपि
ू स निीन (New Brand) असाव्यात. (खरे दी वर्षग, MRP ककमत,
मॉडे ल क्रमांक व यंत्र क्रमांक, यंत्राच्या सुशवधेसह)
3. मशशनच्या छपाईचा दजा व कागद सवोत्तम व शटकाऊ असणे आवश्यक आहे .
4. मशशनचे माशसक भाडे व त्यामध्ये दे ण्यात येणाऱ्या प्रतींची संख्या नमूद करावी व शकमान प्रतींपेक्षा जादा
होणाऱ्या प्रतींचा प्रतीपृष्ठ सवलतीचा दर नमूद करण्यात यावा. दर सवग करांसह (Including GST) आहे
ककवा कसे हे स्पष्टपणे नमूद करावा.
5. शवभागातर्फे र्फक्त मशशन ठे वण्यासाठी जागा आशण वीजेचा पुरवठा करण्यात येईल.
6. मशशनच्या टोनरचा खचग , दुरुस्तीचा सुट्ट्या भागांसह खचग व इतर सवग आवती खचग पुरवठादाराने करावयाचा
आहे . त्याचे प्रदान शवभागामार्फगत केले जाणार नाही.
7. शनशवदा र्फॉमगमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या प्रशतपृष्ठ (पेपरसह) काढण्यासाठी नमूद करण्यात आलेले दर
(सवग करांसह) हे शनशवदा स्वीकृ तीनंतर एक वर्षासाठी कायम राहतील. तसेच, त्यामध्ये सदर शडजीटल
कॉपीअर मशशन्सस ची दे खभाल दुरुस्ती, त्यासाठी लागणारे आवश्यक सुट्टे भाग, टोनर इ. सवग बाबींचा समावेश
राहील. तसेच शवभागाच्या कामाची गैरसोय न होता, मशशनच्या दे खभाल/दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादाराची
राहील. कामाच्या शदवसांमध्ये मशशन बंद असल्यास तेवढ्या शदवसांचे भाडे माशसक सरासरीने कमी करण्यात
येईल. शवभागातील, अपवादात्मक पशरस्स्ितीत उद्भवणाऱ्या Urgent स्वरुपांच्या कामासाठी (उदा. कॅ बीनेट
प्रस्ताव, मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांकडील तातडीच्या बैठका इ.) मशीन ऑपरे टसगच्या सेवा
कायालयीन वेळेपव
ू ी तसेच कायालयीन वेळेनंतरही उपलब्ध झाल्या पाहीजेत. तसेच, अशा पशरस्स्ितीत सेवा
उपलब्ध न झाल्यास संबंशधत अशधकाऱ्यांना या कामापोटी उद्भवले ला खचग हा पुरवठादारांनी करणे
बंधनकारक राहील.
8. कॉपीअर मशशन ऑपरे टरने कायालयीन कामकाजाचे शदवशी (सकाळी 09.30 ते सायं. 06.00 वाजेपयंत)
कायालयात वेळेवर हजर राहणे अशनवायग राहील.

9. कायालयीन सुट्टीच्या शदवशी आवश्यकतेनस
ु ार सेवा दे णे अशनवायग राहील. (कायालयीन कामकाजाच्या
आदल्या शदवशी त्याची पुवग कल्पना दे ण्यात येईल.)
10. कराराचा कालावधी संपष्ु टात आल्यानंतर पुढील करार अस्स्तत्वात येईपयंत पुरवठादाराला स्वीकृ त दराने
शडजीटल कॉपीअर मशशनचा व सेवेचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.
11. शडजीटल कॉपीअर मशशनवर काढलेल्या प्रतीमहा प्रतींचे दे यक संबंशधत अशधकारी/कमगचाऱ्यांकडू न प्रमाशणत
करुन लगतच्या मशहन्सयात 10 तारखेच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.
12. कायालयीन भाडे तत्वावर मशशन्ससचा पुरवठा केल्यानंतर कामाच्या शदवशी मशशनवर काढलेल्या प्रती
त्यासंबंधीचे दे यके आगाऊ मुद्ांक पावतीसह सादर करावे. दे यके प्राप्त झाल्यापासून तीन मशहन्सयात (90
शदवस) ककवा शनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार शबलाची रक्कम ECS सेवेद्वारे परस्पर पुरवठादाराच्या खात्यात जमा
करण्यात येईल. त्यासाठी कायासन अशधकारी, रोख कायासन, उच्च वच तंत्र शशक्षण शवभाग यांच्याकडे
बक
ँ े च्या खात्याचा तपशील सादर करणे आवश्यक राहील. प्रशासकीय कारणास्तव दे यक अदा करण्यास
शवलं ब झाल्यास, शवलं ब आकार ककवा व्याज दे य राहणार नाही.
13. प्रती पृष्ठ दराचे (Rate per copy) दरपत्रक सोबत जोडलेल्या भाग-1 (तांशत्रक शनशवदा) आशण भाग-2
(अतांशत्रक शनशवदा) अशा दोन स्वतंत्र पाकीटात भरुन ती दोन्सही पाकीटे एकाच शलर्फाफ्यात (Sealed
Envelopement) मोहारबंद करुन या शवभागातील, “कक्ष अदिकारी (नोंििी शाखा), िालन क्रमाांक
418 (दिस्तार), मांत्रालय दिस्तार इमारत, मािाम कामा मागस, हु तात्मा राजगुरु चौक, मां त्रालय,
मुांबई-400 032” यांचेकडे शदनांक 07.01.2021 पयंत कायालयीन वेळेत (सकाळी 10.30 ते दु. 04.30
वाजेपयंत) सादर करावीत. त्यानंतर आले ल्या पुनर्ननशवदा शवचारात घे तल्या जाणार नाहीत.
14. प्राप्त होणाऱ्या पुनर्ननशवदा उप सशचव (नोंदणी शाखा), उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, दालन क्र. 422, 4 िा
मजला, मंत्रालय शवस्तार इमारत, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मुंबई - 400 032 यांचे दालनात
शदनांक 08.01.2021 रोजी दु. 03.00 वा. उघडण्यात येतील. पुनर्ननशवदा उघडतेवेळी शनशवदाधारक स्वत:
ककवा त्यांचा एक अशधकृ त प्रशतशनधी उपस्स्ित राहू शकेल.
15. उद्योग संचालनालय ककवा माशहती व तंत्रज्ञान संचालनालयाचा दरकरार लागू करण्यात आल्यास त्या
शदवसापासून शनशवदाधारकाबरोबर केलेला दरकरार आपोआप संपष्ु टात येईल.
16. शडजीटल कॉपीअर यंत्राच्या सेवा समाधानकारक न आढळल्यास वा सेवा दे ण्यास कोणताही शवलंब केल्यास
करार रद्द करण्याचे संपण
ू ग अशधकार शवभागास राहतील.
17. शडजीटल कॉपीअर मशशन (पेपरसह) भाडे तत्वावर पुरशवण्याचा 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असून
शासकीय/शनमशासकीय कायालयात शकमान 10 कॉपीअर मशशन्स् वर क्र.1 मध्ये नमूद केले ल्या सेवेसह
कायगरत असल्याबाबतचे अनुभव प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक राहील.
18. मागील 3 वर्षांचे आयकर शववरणपत्र भरणा तसेच ताळे बंद कंपनी/आस्िापनाचे नावावर असावे.
19. GST नोंदणी प्रत तसेच मागील मशहन्सयातील भरणा केले ल्या GST Return ची प्रत सोबत जोडावी.
20. ISO/MSME (Micro, small and medium Enterprises) आवश्यक आहे .
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उप सदचि, महाराष्ट्र शासन

उच्च ि तांत्र दशक्षि दिभाग,
मािाम कामा मागस, हु तात्मा राजगुरु चौक,
420, दिस्तार इमारत, मां त्रालय,
मुांबई - 400 032.
िूरध्िनी क्र. : 022-22025281.
उच्च ि तांत्र दशक्षि दिभागातील कायालयीन कामकाजाच्या छायाांकीत प्रती काढण्यासाठी
नामाांकीत कांपनीच्या अत्यां त चाांगल्या मॉिे लच्या ऑल इन िन सुदििे सह प्रदत दमदनट जास्तीत
जास्त पाठपोट प्रती िे िाऱ्या एकू ि िोन नदिन ड्युप्लेक्स दिजीटल कॉपीअर मशीन्स
दिनाांक 08.01.2021 ते दिनाांक 07.01.2022 या 1 िर्षाच्या कालाििीसाठी भािे तत्िािर
(िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी यां त्रचालकाच्या सेिेसह)
पुरिठा करण्याबाबत पुनर्ननदििा मागदिण्याचा कायस क्रम :
अ.क्र.

तपशील

दिनाांक ि िेळ

1

पुनर्ननशवदा प्रशसध्द करण्याचा शदनांक

शद. 30.12.2020

2

पुनर्ननशवदा सादर करावयाचा कालावधी

शद. 30.12.2020 ते शद. 07.01.2021

3
4
5

पुनर्ननशवदा भरुन सादर करण्याचा अंशतम
शदनांक
पुनर्ननशवदा उघडण्याचा शदनांक
(तांशत्रक व अतांशत्रक दोन्सहीही)

शद. 07.01.2021 (दुपारी 04.30 पयंत)
शद. 08.01.2021 (दुपारी 03.00 वाजता)

पुनर्ननशवदा भरण्यासाठी व त्या भरताना येणाऱ्या 1800 3070 2232 व
अडचणीसाठी टोल फ्री संपकग दूरध्वनी क्रमांक
7878107985/86

उच्च ि तांत्र दशक्षि दिभाग,
मािाम कामा मागस, हु तात्मा राजगुरु चौक,
420, दिस्तार इमारत, मां त्रालय,
मुांबई - 400 032.
िूरध्िनी क्र. : 022-22025281.
उच्च ि तांत्र दशक्षि दिभागातील कायालयीन कामकाजाच्या छायाांकीत प्रती काढण्यासाठी
नामाांकीत कांपनीच्या अत्यां त चाांगल्या मॉिे लच्या ऑल इन िन सुदििे सह प्रदत दमदनट जास्तीत
जास्त पाठपोट प्रती िे िाऱ्या एकू ि िोन नदिन ड्युप्लेक्स दिजीटल कॉपीअर मशीन्स
दिनाांक 08.01.2021 ते दिनाांक 07.01.2022 या 1 िर्षाच्या कालाििीसाठी भािे तत्िािर
(िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी यां त्रचालकाच्या सेिेसह)
पुरिठा करण्याबाबत पुनर्ननदििा :भाग-1 : ताांदत्रक दनदििा (फॉमस -अ)
1. शनशवदाधारकाचे /संस्िेचे नांव
2. संपण
ू ग पत्ता - कायालय

:
:

3. दूरध्वनी - (कायालय)
र्फॅ क्स
ई-मेल
4. पुनर्ननशवदा प्रपत्र भरुन दे ण्याचा
अंशतम शदनांक
5. आयकर नोंदणी क्रमांक (पनॅ )
6. GST नोंदणी

:

:
:
:

प्रमाणपत्र दे णारे कायालय
प्रमाणपत्राचा नोंदणी क्रमांक
वैधतेची मुदत

सूचना : दरांमध्ये तसेच शनशवदा कागदपत्रांत कोठे ही खाडाखोड, ओव्हररायटींग (शगरवणे), पांढरी शाई लावणे
टाळावे. चुकून तसे करावे लागल्यास पूणग स्वाक्षरी करावी. तसे न केल्यास पुनर्ननशवदा रद्द करण्याचे अशधकार
शासनाने राखून ठे वले आहे त.

दिनाांक :
स्थळ :

दनदििा िारकाचे नाांि, स्िाक्षरी ि दशक्का

भाग-2 : (अताांदत्रक दनदििा) (फॉमस -ब)
दनदििा सूचना
उच्च ि तांत्र दशक्षि दिभागातील कायालयीन कामकाजाच्या छायाांकीत प्रती काढण्यासाठी
नामाांकीत कांपनीच्या अत्यां त चाांगल्या मॉिे लच्या ऑल इन िन सुदििे सह प्रदत दमदनट जास्तीत
जास्त पाठपोट प्रती िे िाऱ्या एकू ि िोन नदिन ड्युप्लेक्स दिजीटल कॉपीअर मशीन्स
दिनाांक 08.01.2021 ते दिनाांक 07.01.2022 या 1 िर्षाच्या कालाििीसाठी भािे तत्िािर
(िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी यां त्रचालकाच्या सेिेसह)
पुरदिण्याबाबत पुनर्ननदििा मागदिण्यात ये त आहे त.
1. नामांकीत कंपनीच्या अत्यंत चांगल्या मॉडे लच्या ऑल इन वन सुशवधेसह प्रशत शमशनट जास्तीत जास्त पाठपोट
प्रती दे णाऱ्या एकूण िोन नशवन हे वी ड्युटी (Fast speed) ड्युप्ले क्स शडजीटल कॉपीअर मशीन्स्
शदनांक 08.01.2021 ते शदनांक 07.01.2022 या 1 वर्षाच्या कालावधीकरीता भाडे तत्वावर
(मशीन्सच्या िे खभाल-िुरुस्तीसह सुटे भाग पुरिठा, पेपसस, टोनरची शाई आदि खाजगी
मशीनचालकाच्या सेिेसह) पुरशवणेचा करार करावा लागेल.
2. दिजीटल कॉपीअर मदशन्स ह्या सांपि
ू स निीन (New Brand) असाव्यात. (खरे दी वर्षग, MRP ककमत,
मॉडे ल क्रमांक व यंत्र क्रमांक, यंत्राच्या सुशवधेसह)
3. मशशनच्या छपाईचा दजा व कागद सवोत्तम व शटकाऊ असणे आवश्यक आहे .
4. मशशनचे माशसक भाडे व त्यामध्ये दे ण्यात येणाऱ्या प्रतींची संख्या नमूद करावी व शकमान प्रतींपेक्षा जादा
होणाऱ्या प्रतींचा प्रतीपृष्ठ सवलतीचा दर नमूद करण्यात यावा. दर सवग करांसह (Including GST) आहे
ककवा कसे हे स्पष्टपणे नमूद करावा.
5. शवभागातर्फे र्फक्त मशशन ठे वण्यासाठी जागा आशण वीजेचा पुरवठा करण्यात येईल.
6. मशशनच्या टोनरचा खचग , दुरुस्तीचा सुट्ट्या भागांसह खचग व इतर सवग आवती खचग पुरवठादाराने करावयाचा
आहे . त्याचे प्रदान शवभागामार्फगत केले जाणार नाही.
7. शनशवदा र्फॉमगमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या प्रशतपृष्ठ (पेपरसह) काढण्यासाठी नमूद करण्यात आलेले दर
(सवग करांसह) हे पुनर्ननशवदा स्वीकृ तीनंतर एक वर्षासाठी कायम राहतील. तसेच, त्यामध्ये सदर शडजीटल
कॉपीअर मशशन्सस ची दे खभाल दुरुस्ती, त्यासाठी लागणारे आवश्यक सुट्टे भाग, टोनर इ. सवग बाबींचा समावेश
राहील. तसेच शवभागाच्या कामाची गैरसोय न होता, मशशनच्या दे खभाल/दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादाराची
राहील. कामाच्या शदवसांमध्ये मशशन बंद असल्यास तेवढ्या शदवसांचे भाडे माशसक सरासरीने कमी करण्यात
येईल. शवभागातील, अपवादात्मक पशरस्स्ितीत उद्भवणाऱ्या Urgent स्वरुपांच्या कामासाठी (उदा. कॅ बीनेट
प्रस्ताव, मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री महोदयांकडील तातडीच्या बैठका इ.) मशीन्सस ऑपरे टरच्या सेवा
कायालयीन वेळेपव
ू ी तसेच कायालयीन वेळेनंतरही उपलब्ध झाल्या पाहीजे. तसेच, अशा पशरस्स्ितीत सेवा
उपलब्ध न झाल्यास संबंशधत अशधकाऱ्यांना या कामापोटी उद्भवले ला खचग हा पुरवठादारांनी करणे
बंधनकारक राहील.
8. कॉपीअर मशशन ऑपरे टरने कायालयीन कामकाजाचे शदवशी (सकाळी 09.30 ते सायं. 06.00 वाजेपयंत)
कायालयात वेळेवर हजर राहणे अशनवायग राहील.
9. कायालयीन सुट्टीच्या शदवशी आवश्यकतेनस
ु ार सेवा दे णे अशनवायग राहील (कायालयीन कामकाजाच्या
आदल्या शदवशी त्याची पुवग कल्पना दे ण्यात येईल.)

10. कराराचा कालावधी संपष्ु टात आल्यानंतर पुढील करार अस्स्तत्वात येईपयंत पुरवठादाराला स्वीकृ त दराने
शडजीटल कॉपीअर मशशनचा व सेवेचा पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.
11. शडजीटल कॉपीअर मशशनवर काढलेल्या प्रतीमहा प्रतींचे दे यक संबंशधत अशधकारी/कमगचाऱ्यांकडू न प्रमाशणत
करुन लगतच्या मशहन्सयात 10 तारखेच्या आत सादर करण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.
12. कायालयीन भाडे तत्वावर मशशन्ससचा पुरवठा केल्यानंतर कामाच्या शदवशी मशशनवर काढलेल्या प्रती
त्यासंबंधीचे दे यके आगाऊ मुद्ांक पावतीसह सादर करावे. दे यके प्राप्त झाल्यापासून तीन मशहन्सयात (90
शदवस) ककवा शनधीच्या उपलब्धतेनस
ु ार शबलाची रक्कम ECS सेवेद्वारे परस्पर पुरवठादाराच्या खात्यात जमा
करण्यात येईल. त्यासाठी कायासन अशधकारी, रोख कायासन, उच्च वच तंत्र शशक्षण शवभाग यांच्याकडे
बक
ँ े च्या खात्याचा तपशील सादर करणे आवश्यक राहील. प्रशासकीय कारणास्तव दे यक अदा करण्यास
शवलं ब झाल्यास, शवलं ब आकार ककवा व्याज दे य राहणार नाही.
13. प्रती पृष्ठ दराचे (Rate per copy) दरपत्रक सोबत जोडलेल्या भाग-1 (तांशत्रक शनशवदा) आशण भाग-2
(अतांशत्रक शनशवदा) अशा दोन स्वतंत्र पाकीटात भरुन ती दोन्सही पाकीटे एकाच शलर्फाफ्यात (Sealed
Envelopement) मोहारबंद करुन या शवभागातील, “कक्ष अदिकारी (नोंििी शाखा), िालन क्रमाांक
418 (दिस्तार), मांत्रालय दिस्तार इमारत, मािाम कामा मागस, हु तात्मा राजगुरु चौक, मां त्रालय,
मुांबई-400 032” यांचेकडे शदनांक 07.01.2021 पयंत कायालयीन वेळेत (सकाळी 10.30 ते दु. 04.30
वाजेपयंत) सादर करावीत. त्यानंतर आले ल्या पुनर्ननशवदा शवचारात घे तल्या जाणार नाहीत.
14. प्राप्त होणाऱ्या पुनर्ननशवदा उप सशचव (नोंदणी शाखा), उच्च व तंत्रशशक्षण शवभाग, दालन क्र. 422, 4 िा
मजला, मंत्रालय शवस्तार इमारत, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागग, मुंबई - 400 032 यांचे दालनात
शदनांक 08.01.2021 रोजी दु. 03.00 वा. उघडण्यात येतील. पुनर्ननशवदा उघडतेवेळी शनशवदाधारक स्वत:
ककवा त्यांचा एक अशधकृ त प्रशतशनधी उपस्स्ित राहू शकेल.
15. उद्योग संचालनालय ककवा माशहती व तंत्रज्ञान संचालनालयाचा दरकरार लागू करण्यात आल्यास त्या
शदवसापासून शनशवदाधारकाबरोबर केलेला दरकरार आपोआप संपष्ु टात येईल.
16. शडजीटल कॉपीअर यंत्राच्या सेवा समाधानकारक न आढळल्यास वा सेवा दे ण्यास कोणताही शवलंब केल्यास
करार रद्द करण्याचे संपण
ू ग अशधकार शवभागास राहतील.
17. शडजीटल कॉपीअर मशशन (पेपरसह) भाडे तत्वावर पुरशवण्याचा 3 वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक असून
शासकीय/शनमशासकीय कायालयात शकमान 10 कॉपीअर मशशन्स् वर क्र.1 मध्ये नमूद केले ल्या सेवेसह
कायगरत असल्याबाबतचे अनुभव प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक राहील.
18. मागील 3 वर्षांचे आयकर शववरणपत्र भरणा तसेच ताळे बंद कंपनी/आस्िापनाचे नावावर असावे.
19. GST नोंदणी प्रत तसेच मागील मशहन्सयातील भरणा केले ल्या GST Return ची प्रत सोबत जोडावी.
20. ISO/MSME (Micro, small and medium Enterprises) आवश्यक आहे .
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