.म ािशप/सिश/खशा/हाऊस िक पग/2020-21/100

िद.13/01/2021

ित,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

िवषय: महारा

ाथिमक िश ण पिरषद काय लयातील

दै नंिदन साफसफाई कर यासाठी व काय लयाची

िनगा राखणे या कामी दरप के सादर करणेबाबत.
महारा

ाथिमक िश ण पिरषद, जवाहर बालभवन, नेताजी सुभाष माग, चन रोड,

मुंबई 400 004 या काय लयातील दै नंिदन साफसफाईकिरता 1 वष या कालावधीकिरता
सेवाकरार करणेबाबत दरप के मागिव यात येत आहे त. महारा

ाथिमक िश ण पिरषद

काय लयांतगत तळमज या या िज यालगतचा पिरसर, पिहला मजला, दु सरा मजला व
सभोवताल या पिरसरातील आिण बालभवन येथील पिह या मज यावरील मा यिमक
िवभागातील काय लयातील दै नंिदन साफसफाई या चटई

े फळाचा तपशील पुढील माणे

आहे .
अ)
.

तपशील

चटई े फळ (Carpet
Area) चौ.मी.

1 महारा

ाथिमक िश ण पिरषद काय लय (जवाहर बालभवन,

पिहला मजला)

2 मा यिमक िवभाग (जवाहर बालभवन, दुसरा मजला)
3 मा यिमक िवभाग (बालभवन, पिहला मजला)
4 जवाहर बालभवन इमारतीवरील छत
.

तपशील

601.72
148.37
75.35
656.53
चटई े फळ (Carpet
Area) चौ.मी.

5 तळमज यावरील िज यालगतचा पिरसर

E:\JYOTI\2020-21 P\PROCUREMENT\HOUSE KEEPING\webside
letter.docx

99.33
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6

व छतागृहे (एकूण 18) (जवाहर बालभवन येथील पिहला

60.06

मजला व दु सरा मजला, तसेच बालभवन येथील पिह या
मज यावरील)

7 इमारती या सभोवताचा पिरसर (5 मीटर) ं दी

789.56
एकूण

2430.92

वरील त यात नमूद के या माणे (चटई े फळातील) या काय लयातील दै नंिदन
साफसफाईकिरता साफसफाई सािह यासह 3 पूणवेळ व 3 अधवेळ कमचा यांची आव यकता
आहे . याबाबत आपले दर पुढील त या माणे सादर करावेत.
ब)
.

तपशील

सं या

कमचा यां या

साफसफाई सािह यासह एकूण सहा

कामाचे तास

कमचा यां या वेतन व इतर शासकीय खच चा
समावेशासह ितमिहना दर

1 पूणवेळ
कमचारी
2 अधवेळ
कमचारी

. (सव करांसिहत)

3 सकाळी 9.00 ते
सं याकाळी 06.00
3 सकाळी 07.00 ते
दुपारी 12.00

सदर सेवाकराराबाबत या इतर अटी व शत पुढील माणे आहे त.
1.

सदर सेवाकरारांतगत उपल ध क न दे यात येणा या कमचा यांचे वेतन, भ ा
इ यादी बाबतची सव वी जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. महारा

ाथिमक िश ण

पिरषद काय लय याबाबत जबाबदार राहणार नाही.
2.

पुरवठादारामाफत उपल ध क न दे यात येणा या कमचा यां या वेतनासंबंधी
Minimum Wages Act, Employees Provident Act, Employees Insurance Act
मधील इतर कायदे , िनयम इ. तरतुद चे पालन कर याची सव वी जबाबदारी
पुरवठादाराची राहील.

महारा

ाथिमक िश ण पिरषद काय लय याबाबत

जबाबदार राहणार नाही.
3.

पुरवठादारामाफत पुरिव यात येणा या कमचा यांना ओळखप

व गणवेश दे याची

जबाबदारी पुरवठादाराची राहील.
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4.

पुरवठादारामाफत पुरिव यात येणारे सफाईगार कमचा यांचे िद.31/10/2020 रोजी
वय 50 वष पे ा जा त नसावे व 18 वष पे ा कमी नसावे.

5.

सफाईगार कमचारी हा िन यसनी असावा. तसेच यास मराठी व हदी भाषा अवगत
असावी.

6.

पुरवठादारामाफत उपल ध क न दे यात येणा या सफाईगार कमचा याची वैय तक
मािहती पुरिवणे आव यक राहील. उदा.शै िणक अहता, कायम व स याचा प ा,
अिलकडे काढलेले पासपोट साईज फोटो.

7.

सफाईगार कमचा यांची काय लयातील साफसफाईबाबत कामाचे व प (Scope of
Work) सोबत जोडले या पिरिश ट-अ म ये दे यात आला आहे . यानुसार सफाईगार
कमचा यास काय लयातील साफसफाईची कामे पार पाडणे आव यक राहील.

8.

पुरवठादारास दरमहा मािसकिर या दे यके सादर करावी लागणार आहे त. सदर
मािसक दे यकातून िनयमानुसार TDS (IT+GST) व इतर करांची र कम कपात क न
दे यके अदा कर यात येतील.

9.

पुरवठादारांनी यांचे मािसक दर सादर करताना कमचा यांचे वेतन, साफसफाई
सािह यांचा खच (उदा.झाडू , डांबर गो या, िफनेल व इतर साफसफाईचे सािह य)
शासकीय खच इ. बाब चा िवचारात घेऊन सव करांसिहत यांचा मािसक दर सादर
कर यात यावा.

10.

पुरवठादार यांचे दर सादर कर यापूव सदर प ात त ता-अ म ये नमूद केलेले चटई
े फळ आिण काय लयातील पिरसराची पाहणी क

11.

शकतात.

पुरवठादाराने यां या दरप कासोबत पुढील माणे नमूद केलेली कागदप े जोडणे
आव यक आहे .
a) दु काने व आ थापना न दणीचे माण ाची प .
b) पी.एफ. (P.F.) न दणीची त.
c) ई.एस.आय.सी. (ESIC) रिज
d) जीएसटी रिज

ेशनची

ेशनची त.

त (वा षक उलाढाल

.40.00 लाखापे ा जा त

अस यास).
e) वा षक उलाढाल

.40.00 लाखापे ा कमी अस यास से फ िड लरे शनचे प .
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f) मागील 3 वष या वा षक उलाढालीबाबतचे सनदी लेखापालांनी मािणत केलेले
माणप

(सन 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).सन 2019-20 चे

सनदी लेखापालाने

मािणत केलेले माणप

उपल ध नस यास Provisional

Balance sheet सादर करावे.
g) पॅन काडची त.
12.

पुरवठादारास दरप कासोबत इसारा रकमेपोटी (EMD)
रकमेचा - सम

.19,440/- इत या

िश ा, मुंबई या नावाने कोणताही रा ीयकृत कवा शे

ूल

कम शअल बँकेवर काढलेला (Payable at Mumbai) चा धनाकष सादर करणे
आव यक राहील.
13.

िनवड झाले या पुरवठादास सेवाकरारा या एकूण रकमे या 5%

माणे अनामत

र कम (Security Deposit) सादर करणे बंधनकारक राहील.
14.

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 एक आठव

ा या आत यांना परत

कर यात येईल.
15.

सदर दरप क या काय लया या संकेत थळ www.ssampsp.org वर

िस

कर यात आले आहे . इ छू क पुरवठादार सदर संके थळाला भेट दे ऊन आव यक ती
मािहती
सादर क
16.

ा त क न घेऊन िविहत मुदती या आत यांचे दरप क या काय लयास
शकतील.

या काय लयातील दै नंिदन साफसफाईकिरता मागिव यात आलेली दरप के
कोणतेही कारण न दे ता कोणतेही दरप क कवा सव दरप के र कर याचे अिधकार
रा य क प संचालक, महारा

17.

ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना आहे त.

तसेच िनवड कर यात येणा या पुरवठादाराची सेवा समाधानकारक नस यास याचा
सेवाकरार कोणतेही कारण न दे ता के हाही र कर याचा अिधकार रा य
संचालक, महारा

क प

ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना राहील.
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तथािप,आपणांस कळिव यात येते की, आपले दरप क िद.21/01/2021
रोजी 15.00 वाजेपयत सीलबंद िलफा यात या काय लयास सादर कर यात यावे.

(राहू ल ि वेदी, भा.

.से.)

रा य क प संचालक,
म. ा.िश.प., मुंबई.
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