जा. .म ािशप/सिश/खशा/टोनर का ज/2020-21/732

िदनांक -04/03/2021

ित,
--------------------------------------िवषय : या काय लयातील

टसकिरता लागणारे टोनर का जेस,

स

रोलस पुरवठा कर यासाठी वा षक दरकरार करणेबाबत.
महारा

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

मुंबई 400 004 या काय लयातील टोनर का जेस,

स, रोलस पुरवठा कर यासाठी वा षक दरकरार

एक वष या कालावधीकिरता सेवाकरार करणेबाबत दरप के मागिव यात येत आहे त. या
काय लयासाठी वषभराकरीता सुमारे 400 टोनर काटजची आव यकता आहे . सोबत जोडले या प अ म ये दर नमूद कर यात यावे. सदर सेवाकराराबाबत या इतर अटी व शत पुढील माणे आहे त.
1) संबंिधत कंपनीचा नवीन ँड हणून टोनर का ज, म आिण रोलस पुरवठा करावे लागतील.
2)

प

अ मधील टोनर का जेस,

स,रोलस यितिर त इतर टोनर का जेस,

काय लयास आव यकता अस यास बाजार भावा माणे सदर टोनर का जेस,

स,रोलस ची
स, रोलस

पुरवठादारास पुरवठा करावे लागतील.
5) 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.
6) पुरवठादारास दरप कासोबत इसारा रकमेपोटी (EMD)
मुंबई या नावाने कोणताही रा ीयकृत कवा शे

.2,469/- इत या रकमेचा - सम िश ा,

ूल कम शअल बँकेवर काढलेला (Payable at

Mumbai) चा धनाकष दरप कासोबत सादर करणे आव यक राहील. इसारा र कमे या
धनाकष सह दरप क िलफा याम ये बंद िलफाफा सीलबंद कर यात यावा व सदर िलफा यावर

टोनर का ज, म आिण रोलस खरे दी, िरसायक लग व िरिफ लग करीता िनिवदा असे िलिह यात
यावे.
7) िनवड झाले या पुरवठादास सेवाकरारा या एकूण रकमे या 5% माणे अनामत र कम (Security
Deposit) सादर करणे बंधनकारक राहील.
8) 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.

9) सदर दरप क या काय लया या संकेत थळ https://samagrashiksha.maharashtra.gov.in वर
िस

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

ा त क न घेऊन िविहत मुदती या आत यांचे दरप क या काय लयास सादर क
10) या काय लयातील टोनर का जेस,

स रोलस इ.

शकतील.

टे शनरी सािह य खरे दी करणे अथवा

िरसायक लग कवा िरिफल ग करणे किरता 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
ाथिमक िश ण पिरषद, मुंबई यांना राहतील.
11) पुरवठादास यायालयीन शु क 5०० / - या टॅ प पेपरवर अटी व शत सह करारनामा सादर
करावा लागेल.
12) ि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 क प संचालक, महारा
पिरषद, मुंबई यांना राहील.

ाथिमक िश ण

तथािप,आपणांस कळिव यात येते की, आपले दरप क िद. 15/03/2021 रोजी 15.00
वाजेपयत सीलबंद िलफा यात या काय लयास सादर कर यात यावे.
-SD(राहू ल ि वेदी, भा. .से.)
रा य क प संचालक,
म. ा.िश.प., मुंबई.

Annexure -A
State Project Director,
Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad,
Mumbai 400 004.
Quotation Form (For Toner Cartridges, Drums & Rollers Only)
No.
A

Particulars
Toner Cartridges

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
B
1
2
3
4
5
6
7
C
1
2
3

Brother MFC 8370
HP Laser Jet Pro 400 MFP m425dn
HP Laser Jet 1015
HP Laser Jet 1020
Samsung CLP 565 W
MFC L5900DW
HP Laserjet Pro MFP 435
Canon 4820D
Brother DCPB 7535DW
Epson L6190
HP 435DW
HP Deskjet ink Advantage 3545
Samsung Express M2876ND
Drums :
Brother MFC 8370
Samsung CLP 565 W
MFC L5900DW
MFC L5900DW
Canon 4820D
Brother DCPB 7535DW
Samsung Express M2876ND
Roller

Per Unit Cost Rs. (excluding GST)
New brand toner
Recycling
Reffling of
of Toner
Toner

Per Unit Cost Rs.
(excluding GST)

18 % of
GST

Total Cost Per
Unit Rs.

HP Deskjet ink
Advantage 3545

18 % of
GST

Total Cost Per
Unit Rs.

% of
GST

Samsung Express M2876ND
HP Laser Jet 1020
HP Laser Jet Pro 400 MFP m425dn

Signature of the Vender
with Official Rubber Stamp

