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िद.10/08/2022

ित,

---------------------------------------------

िवषय:- उ म शै िणक गुणव ा असले या िज हा पिरषदे या ाथिमक शाळांचे उप मांचे
अहवाल छपाई क न पुरवठा कर यासाठी दरप के मागिव याबाबत.
रा यातील 35 िज हयांतील ( येकी १) उ कृ ट शाळांनी राबिवले या उप मांचे अहवाल
सं िहत क न पु तक

पाने कािशत कर याचा या काय लयाचा मानस असून सदर पु तकाचा

उपयोग रा यातील सव शाळांना शै िणक गुणव ा वाढीसाठी मागदशक ठरेल. यानुषंगाने
रा यातील सव िज हयांतील

येकी एक या माणे उ कृ ट शाळांनी राबिवले या उप मांचे

अहवालांचे एकि करण क न पु तक पात छपाई क न पुरवठा करावयाचे आहे. पु तक पात
सदर एकि त अहवाल छपाई करणसाठी पुढील माणे पेिशिफकेशन राहील.
Sr. no.

Specifications

01

No. of Copies required
(Number of copies required may be variable as per need)

02

No. of Pages
Cover Pages
Total Pages
Paper Size

116
4
120
8.5 x 11

Paper Material

Maplito

03

Inside Paper GSM

5000

90 GSM

Cover GSM

216 GSM

04

Printing Side

Both Side

05

Printing Colour

06

Binding

4 Colour
Perfect

उपरो त नुसार 5,000 पु तके छपाई क न िज हा तरावर पुरवठा कर यासाठी दर प के
मागिव यात येत आहे. याबाबत या अटी व शत पुढील माणे1.

पुरवठादाराने सोबत जोडले या

प ात यांचे दर नमूद क न, सदर दरप क पािकटात

िसलबंद करावे. यावर उ म शै िणक गुणव ा असले या िज हा पिरषदे या

ाथिमक

शाळांचे उप मांचे अहवाल छपाई क न पुरवठा कर यासाठी दरप के असे प ठ अ रात
नमूद करावे.
2.

पुरवठादाराने दरप कासोबत पुढील द तावेज जोडावेत.
a) जीएसटी रिज

ेशनची त

b) पॅन काडची त.
c) इसारा रकमेपोटी (EMD)

.20,000 /-इत या रकमेचा SAMAGRA SHIKSHA

SECURITY DEPOSIT ACCOUNT या नावाने कोणताही रा ीयकृत कवा शे

ूल

कम शअल बँकेतून काढलेला व Payable at Mumbai असणारा धनाकष.
3) पुरवठादाराने सम बाब चा िवचार क न दरप के सादर करावीत. दरप कात नमूद केलेलया
दरां यितरी त कोणतीही र कम या काय लयाकडू न मा य केली जाणर नाही.
4) िनवड झाले या पुरवठादास सेवाकरारा या एकूण रकमे या 5%

माणे अनामत र कम

(Security Deposit) सादर करणे बंधनकारक राहील
5) पा

ठरले या पुरवठादाराची इसारा र कम (EMD) यां याकडू न अनामत सुर ा र कम

(Security Deposit) सादर के यानंतर एक मिह या या आत यांना परत कर यात येईल.
तसेच अपा

असले या (Unsuccessful) पुरवठादारांची इसारा र कम (EMD) िनवड ि या

पूण झा यानंतर दोन आठव

ा या आत यांना परत कर यात येईल.

6) पुरवठा आदे श िद यापासून पुरवठादास सदर अहवाल छपाई क न 45 िदवसांत
तालुका तरावर पोहोच करावे लागतील.
7) सव अहवालांवर महारा

ाथिमक िश ण पिरषदे चा लोगो व सम

िश ा असे ठळक

अ रांम ये छापून पुरवठा करावयाचा आहे.
8) पुरवठा आदे शाम ये नमूद पुरवठयापे ा जादा पुरवठा के यास, जादा या पुरव

ाबाबत या

रकमेची अदायगी या काय लयाकडू न केली जाणार नाही.
9) सदर अहवालांचा पुरवठा करतेवळ
े ी याम ये शु दलेखन / याकरणा या चुका व सदोष मु ण
राहणार नाही याची द ता पुरवठादारास यावी लागेल.

10) आदे शा माणे अहवालां या पुव

ाबाबत, िविहत कालावधीपे ा िवलंब झा यास िवलंबाने

पुरवठा केले या अहवालां या गणनामाफत काढले या कमतीवर ित आठवडा 0.5% िवलंब
शु क आप या दे यकामधून कपात कर यात येईल.
11) सदर पुरव

ाबाबत कायदे शीर सम या िनम ण झा यास, फ त उ च यायालय, मुंबई येथे

अज सादर करता येतील.
12) पुरवठादाराने पुरवठयाअंती दे यके सादर करावी. सदर दे यकातून िनयमानुसार TDS (IT+GST)
व इतर करांची र कम कपात क न दे यके अदा कर यात येतील.
13) पुरवठादारास दे यके सादर के यानंतर एकूण दे यक रकमे या 80% र कम अदायगी कर यात
येईल. तदनंतर पुरवठयाबाबत या काय लयाची संपण
ू खा ी झा यानंतर उवरीत 20%
र कमेची अदायगी कर यात येईल.
14) दे यके अदायगीस

शासकीय कारणा तव िवलंब झा यास दे यक रकमेवर याज अनु य
े

असणार नाही.
15) पुरवठादास, यायालयीन शु क 5००/- या टॅ प पेपरवर अटी व शत सह करारनामा सादर
करावा लागेल.
16) उ म शै िणक गुणव ा असले या िज हा पिरषदे या

ाथिमक शाळांचे उप मांचे अहवाल

छपाई क न पुरवठा कर यासाठी दरप के किरता मागिव यात आलेली दरप के कोणतेही
कारण न दे ता कोणतेही दरप क कवा सव दरप के र कर याचे अिधकार मा. रा य क प
संचालक, महारा

ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना राहतील.

17) उ म शै िणक गुणव ा असले या िज हा पिरषदे या ाथिमक शाळांचे उप मांचे अहवाल
छपाई क न पुरवठा कर यासाठी उपरो त
मा. रा य क प संचालक, महारा

पेिशिफकेशनम ये बदल कर याचे अिधकार

ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना राहतील.

18) िनवड कर यात येणा या पुरवठादाराची सेवा समाधानकारक नस यास , पुरवठादारास
कोणतेही कारण न दे ता पुरवठा आदे श के हाही र
संचालक, महारा

कर याचा अिधकार मा. रा य

ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना राहील.

क प

तथािप, आपणांस कळिव यात येते की, आपले दरप के िद. 18/08/2022 रोजी दुपारी
15.00 वाजेपयत िसलबंद िलफा यात या काय लयास सादर कर यात यावे.
-Sd(डाँ वैशाली वीर)

काय लयीन िटपणी मा.रा. .संचालक यांचे मा यतेने

उपसंचालक ( शासन/ क प)
म. ा.िश. प., मुंबई
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शै िणक

गुणव ा असले या
िज हा

पिरषदे या

ाथिमक

शाळांचे

उप मांचे

5,000

अहवाल

छपाई

क न
िज हा तरावर
पुरवठा करणे.

पुरवठादाराची वा री व हु ा

