महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक : संकीर्ण-2020/(प्र. क्र. 15/20)/नोंदर्ी शाखा,
उच्च व तंत्र शशक्षर् शवभाग,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -400 032.
शदनांक : 22.12.2020.
(Tender Notice)
दरपत्रकाबाबतच्या सूचना
उच्च व तंत्र शशक्षर् शवभाग (खुद्द), मंत्रालय, मुंबई या शवभागाच्या काययलयीन वापरासाठी लागर्ाऱ्या
खालील तक्तत्यात नमुद केले ल्या मॉडे लच्या शरसायकललग टोनरचा शद. 01.01.2021 ते शद. 31.12.2021 या
एक वर्षयच्या कालावधीसाठी पुरवठा करण्याकशरता मोहोरबंद दरपत्रके मागशवण्यात येत आहे त. पुढे उद्ध ृत
करण्यात आलेल्या दरपत्रकाच्या अटी व शती शवचारात घेऊन टोनर शरसायकललग करुन पुरशवण्याबाबतची
दरपत्रके शद.31.12.2020 रोजी दु. 03.30 वाजेपयंत मोहोरबंद शलफाफ्यात उप सशचव (नोंदर्ी शाखा), उच्च व
तंत्र शशक्षर् शवभाग, 4 था मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - 400 032 यांचे नावे पाठशवण्यात
यावीत.
2.

याबाबतच्या अटी व शतींचा तपशील खालीलप्रमार्े आहे .
I.

शद.01.01.2021 ते शद.31.12.2021 या कालावधीकरीता खालील संगर्क लप्रटर टोनर शरसायकललग
करण्याकशरता करार करावा लागेल.

II.
III.

अ. क्र.

टोनर क्रमाांक

1
2
3

HP 12A, 88 A, 36 A
Canon 337
Samsung 111 S

एका पुरवठादारास एकच शनशवदा सादर करता येईल.
शनशवदाकारांकडू न त्यांची दरपत्रके शद. 31.12.2020 रोजी दु. 03.30 वाजेपयंत मोहोरबंद शलफाफ्यात
उप सशचव (नोंदर्ी शाखा), उच्च व तंत्र शशक्षर् शवभाग, 4 था मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032 यांचे नावे पाठशवण्यात यावीत. त्यानंतर आलेली दरपत्रके शवचारात घे तली
जार्ार नाहीत.

IV.

मोहोरबंद शलफाफ्यावर “ररसायकलिंग टोनरचा पुरवठा करण्याबाबत दरपत्रक” असे शलशहर्े
आवश्यक आहे . या शलफाफ्यामध्ये भाग-1 “तांशत्रक” व भाग-2 “अतांशत्रक” असे दोन स्वतंत्र बंद
शलफाफे तशा स्पष्ट उल्ले खासह ठे वावेत. अशाप्रकारे दोन-शलफाफा पध्दतीने दरपत्रक सादर करावे
अन्यथा दरपत्रक ग्राह्य धरण्यात येर्ार नाही.

V.
VI.

दरपत्रक फॉर्मसणवर दरपत्रक धारकाची सही व शशक्तका असर्े बंधनकारक राहील.
प्राप्त दरपत्रक उघडण्याची तारीख व वेळ आपर् नमूद केले ल्या E-mail पत्त्यावर कळशवण्यात येईल.
त्यासाठी शलफाफ्यावर E-mail पत्ता स्पष्टपर्े नमूद करावा. याबाबतची जबाबदारी शनशवदाकाराची
राहील. दरपत्रक मोहोरबंद शलफाफे उघडते वेळी दरपत्रकधारक स्वत: लकवा त्याचा एकच प्रशतशनधी
उपस्स्थत राहू शकेल.

VII.

शनशवदा स्वीकृ त होऊन पुरवठा आदे श शनगणशमत केल्यांनतर मागर्ी करण्यात येर्ाऱ्या शरसायकलींग
टोनरचा पुरवठा उच्च व तंत्र शशक्षर् शवभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे तात्काळ व स्वीकृ त दरपत्रकानुसार
करर्े पुरवठादारावर बंधनकारक राहील.

VIII.

शरसायकललग टोनरचा पुरवठा केल्यानंतर दरमहा मुद्ांक पावतीसहीत दे यके सादर करावीत. दे यकाची
रक्तकम ECS द्वारे जमा करण्यासाठी ब ँक खात्याचा सशवस्तर तपशशल सादर करर्े आवश्यक राहील.
परीपूर्ण दे यके सादर करण्याची संपर्
ू ण जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. तसेच, प्रशासकीय कारर्ास्तव
दे यक अदा करण्यास शवलं ब झाल्यास त्यावर शवलंब आकार लकवा व्याज दे य राहर्ार नाही.

IX.

कोर्तेही 1 अथवा सवण दरपत्रके नाकारण्याचा, शनशवदा प्रशक्रया पूर्णपर्े लकवा दरपत्रक स्वीकृ तीच्या
कोर्त्याही टप्प्यावर कोर्तेही कारर् न दे ता थांबशवण्याचा लकवा रद्द करण्याचा तसेच शदले ले
काययदे श रद्द करण्याचा अशधकार शासन राखून ठे वत आहे .

X.

दरपत्रक स्वीकृ त केल्यानंतर रु. 10,000/- (रु. दहा हजार फक्तत) इतक्तया रकमेचे ब ँक हमीपत्र द्यावे
लागेल.

XI.

संगर्क लप्रटरच्या शरसायकललग टोनरबाबत पुढील बाबीची पूतणता करर्े आवश्यक राहील.
a. शरसायकललग टोनर पुरवण्याबाबत Standardized Test Method Committee कडील
प्रमार्पत्र सादर करावे.
b. टोनरच्या आतील भाग ड्रम, पीसीआर, वेब रोलर, वायपर ब्ले ड, डॉक्तटर ब्ले ड हे प्रत्येक
शरसायकललग टोनर मध्ये वापरण्यात येतील.
c. शरसायकललग टोनरमध्ये ब्र ँडे ड पावडर मशशनद्वारे भरण्यात येईल.
d. शरसायकललग टोनर मधून लप्रट होर्ाऱ्या प्रतीची संख्या मूळ टोनर मधून लप्रट होर्ाऱ्या
प्रतीच्या 90 टक्तके पेक्षा अशधक असेल.
e. लप्रटीगचा दजय उत्तम असेल.
f.

शरसायकललग टोनर वापरामुळे शवभागास नशवन टोनर खरे दी करण्याची आवश्यकता पडर्ार
नाही.

g. शवभागाच्या मागर्ीनुसार शरसायकललग टोनर तात्काळ पुरशवण्यात यावे.
h. शरसायकललग टोनर मध्ये काही दोर्ष आढळू न आल्यास पुरवठादाराकडू न टोनर शन:शुल्क व
तात्काळ बदलून दे ण्यात येईल.
i.

सदोर्ष टोनरमुळे लप्रटर ना दुरुस्त झाल्यास लप्रटर दुरुस्तीचा खचण पुरवठादाराच्या दे यकामधून
कपात करण्यात येईल/लप्रटर पुरवठादाराकडू न दुरुस्त करुन घेण्यात येईल.

j.

करार कालावधीमध्ये शरसायकललग ऐवजी शरफीललग टोनर पुरवठा केल्याचे शनष्पन्न झाल्यास
पुरवठादार कंपनीस सुयोग्य दं ड आकरण्याचे व शशक्षा करण्याचे अशधकार शासनास
असतील.

3.

वरील “a” ते “j” बाबींची पूतणता न झाल्यास पुरवठादार योग्य त्या कायणवाहीस पात्र असेल व त्यास

काळ्या यादीत टाकले जाईल.
4.

सदर शरसायकललग मशशन कायणपध्दतीबाबत पशररक्षर् केल्याबाबत Standardized Test Method

Committee कडील प्रमार्पत्र सादर करावे.
5.

उपरोक्तत अटी व शती मान्य असल्याचे भाग-1 “तांशत्रक” दरपत्रक फॉमण “अ” मध्ये नमूद असेल तरच

शनशवदाकराच्या दरपत्रकाचा शवचार करण्यात येईल.

DATTATRAYA
RAMBHAU KAHAR
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8dd386c5d3f42e79b10, cn=DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR
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( द. रा. कहार )
उप सशचव, महाराष्र शासन

उच्च व तांत्र रशक्षण रवभाग,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
420, रवस्तार इमारत, मां त्रािंय,
मुांबई - 400 032.
दूरध्वनी क्र. : 022-22025281.
उच्च व तांत्ररशक्षण रवभागात रद.01.01.2021 ते रद.31.12.2021 या एक वर्षाच्या
कािंावधीसाठी िंागणाऱ्या टोनर ररसायकिंींगचा पुरवठा करण्याबाबत
रनरवदा मागरवण्याचा कायग क्रम :
अ.क्र.

तपशीिं

रदनाांक व वेळ

1

शनशवदा प्रशसध्द करण्याचा शदनांक

शद. 22.12.2020

2

शनशवदा सादर करावयाचा कालावधी

शद. 22.12.2020 ते शद. 31.12.2020

3

शनशवदा भरुन सादर करण्याचा अंशतम शदनांक

शद. 31.12. 2020 (दुपारी 03.30 पयंत)

4

शनशवदा उघडण्याचा शदनांक

शद. 01.01.2021 दुपारी 03.00 वाजता

शनशवदा भरण्यासाठी व शनशवदा भरताना येर्ाऱ्या
अडचर्ीसाठी टोल फ्री संपकण दूरध्वनी क्रमांक

1800 3070 2232 व
7878107985/86

5

उच्च व तांत्र रशक्षण रवभाग
नोंदर्ी शाखा,4 था मजला, शवस्तार इमारत,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-400 032,
दुरध्वनी क्र. 022-22025281.
उच्च व तांत्ररशक्षण रवभागात रद.01.01.2021 ते रद.31.12.2021 या एक वर्षाच्या
कािंावधीसाठी िंागणाऱ्या टोनर ररसायकिंींगचा पुरवठा करण्याबाबत रनरवदा
रनरवदा मागरवण्याचा कायग क्रम :
भाग-1 : ताांरत्रक दरपत्रक (फॉमग -अ)
1. पुरवठादाराचे /संस्थेचे नाव

:

2. संपर्
ू ण पत्ता/काययलय

:

3. दूरध्वनी (काययलय)

:

मोबाईल क्रमांक

:

फॅ क्तस

:

ई-मेल

:

4. शनशवदा प्रपत्र भरुन दे ण्याचा अंशतम शदनांक

:

शद.31.12.2020 रोजी दु.3.30 वाजेपयणत.

5. आयकर नोंदर्ी क्रमांक (प ॅन)

:

6. वस्तू व सेवा कर (GST) क्रमां क

:

प्रमार्पत्र दे र्ारे काययलय

:

प्रमार्पत्राचा नोंदर्ी क्रमांक

:

वैधतेची मुदत

7. व्यवसाय चालशवण्यासाठी आवश्यक असर्ाऱ्या शवशवध नोंदण्या :
दुकाने व संस्था अशधशनयम 1948

: प्रमार्पत्र दे र्ारे काययलय........
: प्रमार्पत्राचा नोंदर्ी क्रमांक.......
: वैधतेची मुदत.............

8. शरसायकललग टोनर पुरवण्याबाबत Standardized Test Method Committee कडील प्रमार्पत्र
सादर करावे.
9. दरपत्रकाच्या सूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले ल्या सवण अटी व शती मला मान्य आहे त.

रदनाांक :
स्थळ :

रनरवदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व रशक्का

(सूचना : दरामध्ये तसेच शनशवदा कागदपत्रात कोठे ही खाडाखोड, शगरवर्े (ओव्हररायलटग), पांढरी शाई लावर्े
टाळावे. चुकून तसे करर्े आवश्यक असल्यास त्या ठीकार्ी पूर्ण स्वाक्षरी करावी, तसे न केल्यास शनशवदा रद्द
करण्याचे अशधकार शासनाने राखून ठे वले आहे त.)

उच्च व तांत्र रशक्षण रवभाग
नोंदर्ी शाखा,4 था मजला, शवस्तार इमारत,
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई-400 032,
दुरध्वनी क्र. 022-22025281.
उच्च व तांत्ररशक्षण रवभागात रद.01.01.2021 ते रद.31.12.2021 या एक वर्षाच्या
कािंावधीसाठी िंागणाऱ्या टोनर ररसायकिंींगचा पुरवठा करण्याबाबत रनरवदा
भाग-2 : अताांरत्रक दरपत्रक (फॉमग-ब)

1. पुरवठादाराचे पूर्ण नाव
2. पत्रव्यवहाराचा पत्ता
3. दूरध्वनी (काययलय)
4. ई-मेल
अ.क्र.
1
2
3

:
:
: (अ) काययलय :
(ब) मोबाईल :
:
टोनर क्रमाांक
HP 12A, 88 A, 36 A
Canon 337
Samsung 111 S

रदनाांक :
स्थळ : मुांबई

रनरवदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व रशक्का

(सूचना : दरामध्ये तसेच शनशवदा कागदपत्रात कोठे ही खाडाखोड, शगरवर्े (ओव्हररायलटग), पांढरी शाई लावर्े
टाळावे. चुकून तसे करर्े आवश्यक असल्यास त्या शठकार्ी पूर्ण स्वाक्षरी करावी, तसे न केल्यास शनशवदा रद्द
करण्याचे अशधकार शासनाने राखून ठे वले आहे त.)

