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¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ´ÉJÉÉ®ú ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý 

(¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ={ÉGò¨É) 

583/¤É, MÉÖ±É]äõEòb÷Ò, ¨ÉÉEæò]õ ªÉÉbÇ÷, {ÉÖhÉä -411 037 
 
 

 

Quotation Call Notice 
 कं्र. मरावम/प्रशासन/का.छा.ले.सा/02/2022-23 

कार्ाालर्ीन लेखन सामुग्री छपाई कामाची दरपत्रके (कालावधी 01/05/2022 ते 31/03/2023) 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामडंळ खालील तपशीलात नमदू केल्याप्रमाणे मुख्यकार्यालर्य 
/ विभागीर्य कार्यालर्यातील वखार कें द्रासाठी ननरननराळ्या प्रकरातील 27 प्रकारचे लखेन 
सामग्री छपाई करून घेणेबाबत अनुभव असणाऱ्या पणेु शहरातील मदु्रणालयाकडून विलबंद 
दरपत्रके वद 27.04.2022 ते 09.05.2022 िार्यकंाळी 5.00 िाजेपरं्यत मागविण्र्यात रे्यत 
आहे.प्राप्त दरपत्रके वद-10.05.2022 रोजी िारं्य. 5.00 िाजता इच्छुक अिललेे 
पुरिठादाराचंे उपस्थितीत उघडण्र्यात रे्यईल. 
 

EòÉ¨ÉÉSÉÉ |ÉEòÉ®ú iÉ{É¶ÉÒ±É Uô{ÉÉ<Ç EòÉ¨ÉÉSÉÒ  +ÆnÉVÉÒiÉ ÊEò¨ÉÆiÉù 

¨ÉÖJªÉÉ±ÉªÉ ´É Ê´ÉÊ´ÉvÉ ´ÉJÉÉ®ú EåòpÉºÉÉ`öÒ 

+É´É¶ªÉEò UôÉ{ÉÒ±É ±ÉäJÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒSÉÉ 

{ÉÖ®ú´É`öÉ Eò®úhÉä. 

Uô{ÉÉ<Ç EòÉ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSÉä {Éìb÷, 

xÉÉånù´É½þ¬É, ¤ÉÖCºÉ, {ÉÉ´ÉiÉÒ {ÉÖºiÉEò, 

¡òÉ<Ç±ºÉ <iªÉÉnùÓÆSÉÒ Uô{ÉÉ<Ç Eò®úhÉä. 

9,00,000/- (GST सह)  

(नऊ लाख फक्त) 

            

विप :– छपाई प्रपत्राची यादी ि अविकचा तपविल महामंडळाच्र्या िंकेतथिळािर 
www.mswarehousing.com र्या िाईििर उपलब्ि आहे. प्रत्र्यक्षात प्रपत्राचे नमुने 
मुख्र्यकार्यालर्य, 583/ गुलिेकडी, माकेर्याडड,  पुणे-37 रे्यिे कार्यालर्यीन िेळेत विनामूल्र्य 
उपलब्ि होईल. 
 

 

 

 

 

सहव्यवस्थापकीय संचालक व सचचवò   

http://www.mswarehousing.com/
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Annexture “A” 

 

Sr. 
No 

Description of Work / Item(s) Item Code Units 
No. of 

Qty 
Rate quoted 

1 Stack Register BM - 43 Reg 100   
2 Receipt Account slip BM - 46 Reg 500   
3 Issue order BM - 48 Reg 500   
4 Gate Pass BM - 49 Reg 500   
5 Issue A/c slip BM - 50 Reg 300   
6 Daily stock Register WHB-1 Reg 150   
7 Ledger of disinfectant WHB-2 Reg 150   
8 Insurance Register WHB-4 Reg 300   
9 Fumigation Register WHB-10 Reg 200   
10 Bin cards  WHB-14 Reg 10000   
11 Annual Inspection report WHB-20 Pad 50   
12 Periodical Insp. Report WHB-21 Reg 100   
13 Daily stock Book WHB-28 Book 200   
14 Money Value book WHB-30 Reg 50   

15 
Ware House receipt issue & 
canceled WHB-34 Reg 100   

16 Docket Sheets Files ADM-16 Reg 10000   
17 Noting Pad ADM-17 Pad 200   
18 Muster Roll ADM-19 Reg 25   
19 Inward Register  ADM-23 Reg 100   
20 Outward Register  ADM-24 Reg 100   
21 Letter Head (Big) ADM-26 Reg 30   
22 Causal Leave form EST-12 Reg 50   
23 Earned leave form  EST-21 Reg 50   
24 PF Loan Register ACT-29 Reg 5   
25 MB Register 200 Pages Con-15 Pad 200   

26 Application deposit of goods Form No. 
6/26 Pad 500   

27 Stack Register BM - 43 Reg 100   
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Annexture ‘B’ 

पुरवठादाांसाठी सुचना, अटी व शर्ती 

 महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे याचं्या येथील कायालयात ववववध प्रकारच्या 
छपाईच्या कामासाठी पुरवठादाराकंडून सीलबंद दरपत्रक मागववण्यात येत आहेत. दरपत्रक 
वद.09.05.2022 पयंत साय.ं5.00 वाजेपयंत सादर करणे आवश्यक राहील. 

1. सववसाधारण अटी 

(1) महामंडळामार्फ त ववववध प्रकारची छापील लेखन सामग्रीची छपाई करण्यात येते. 
त्यामध्ये पॅडस्, रवजस्टसफ, बीनकाडफस्, वेअरहाऊस वरसीट बुक, कॅश वरसीट बकु, 
याचंा समावेश होतो. छपाई प्रपत्राचंे नमनेू प्रशासन शाखते पहाणेसाठी उपलब्ध आहे. 
सदर नमुन्याप्रमाणे व नमुन्यात वापरलेला कागदच संबंधीत छापील लेखन सामग्रीसाठी 
वापरावायाचा आहे. 

(2) छपाई प्रपत्राचं्या पवरमाणाची हमी देता येणार नाही. आवश्यकतेनुसार प्रपत्राचंी छपाई 
करून घेण्यात येईल. पवरमाण कमी अगर जास्त होण्याची शक्यता आहे. तसेच नमदू 
छापील लेखन सामग्री वनवीदा कालावधीत महामंडळाच्या गरजेनुसार महामंडळास 
आवश्यक असणाया परीमाणामध्ये पुरवठादाराला छपाई करून देणे बंधनकारक 
राहील. या कालावधीत नमदू असलेल्या कोणत्याही ककवा सवफ छापील लेखन सामग्री 
(र्ॉमफ ककवा रवजस्टर) याचं ेसंख्येत वाढ झाल्यास मान्य दरानुसार छपाई करून देणे 
पुरवठादारास बधंनकारक राहील. 

(3) पुरवठादाराने छापील लेखन सामग्रीचे सवफ प्रपत्राचंे दर, छपाई व कागद, तसेच 
छपाईसाठी लागणारे इतर बाबी, सवफ करासवहत (GST सह) व महामंडळाचे मुख्य 
कायालय पणेु येथे पोहचसहीत नमूद करावायचे आहेत. छपाई झालेली लेखन 
सामग्री महामंडळाच्या मुख्य कायालय, पुणे येथे स्वखचाने पोहोचवावी लागेल. 
त्यासाठी वेगळा खचफ वदला जाणार नाही. 

(4) खालील कागदपते्र दरपत्रकासोबत सादर करावीत. 

(1) मावहती प्रपत्र सुचना व अटी व शती स्वाक्षरीत केलेला र्ॉमफ व कंपनीने प्रावधकृत 
केलेल्या आवधकाऱयाचंे सहीचे कव्हरींग लेटर. 

(2) GST नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक 

(3) शॉप अॅक्ट परवाना प्रमाणत्राची प्रत 

(4) पॅन काडफची झेरॉक्स 

(5) मागील तीन वर्षाच ेIncome Tax Return च ेर्ॉमफ 

(6) शासकीय संस्थानंा मागील पाच वर्षामध्ये लेखन सामग्री पुरवठा केल्याचे वकमान 3 
वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे.  

त्यानुसार सदर संस्थेचे पत्र सादर करावे. 



4 
 

(5) दरपत्रक मान्य झालेल्या परुवठादारास महामंडळाबरोबर सोबत जोडलेल्या वववहत 
नमुन्यानुसार मुद्ाकंशुल्क अवधवनयमानुसार आवश्यक रकमेच्या स्टॅम्प पेपरवर 
करारनामा करून द्यावा लागेल.  

(6) दरपत्रके स्वीकारणे ककवा नाकारण्याचे ककवा त्यासंबधंीचे अवधकार पूणफपणे 
महामंडळाने राखून ठेवले आहे. 

(7) न्यूनतम L-1 पूरवठादार ठरववताना नमूद 27 प्रकारचे छापील सामुग्रीबाबत L-1 दर 
स्वतंत्रवरत्या ठरववण्यात येईल जर एकापेक्षा जास्त पूरवठाधारक यानंी एकाच प्रकारच े
दर नमूद केले असतील तर असे पूरवठादाराचंे इतर छापील सामुग्रीसाठी नोंदवलेले 
दर ववचारात घेतले जातील. 

(8) पुरवठादाराचंी स्वत:ची छपाईची व बाधंणीची सुववधा उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक 
आहे याची पुरवठाधारक मदु्णालयाने नोंद घ्यावी. 

(9) Annexture ‘A’ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सवफ 27 प्रपत्राचंे दर भरणे बंधनकारक आहे. 
तसेच सदर दर नमूद करताना छपाईच्या प्रपत्राप्रमाणे एकूण सखंेचे मूळ दर (Basic 
Pride) GST सह वदलेल्या कॉलम मध्ये दशफववण्यात यावे त्यानुसार भरलेले दरपत्रक 
ग्राह्र धरले जातील. 

(10) मंजूर केलेल्या दराचा कालावधी कायादेशाच्या वदनाकंापासूपन पुढील एक वर्षासाठी 
राहील कालावधी संपल्यावर पुरवठादाराने सामाधानकारक परुवठा केल्यास पुढील 6 
मवहण्यासाठी मुदत वाढ देण्यात येईल. 

(11) ज्या पुरवठादाराचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यानंी रक्कम रु.50,000/- सुरक्ष तारण ठेव 
म्हणून महामंडळाच्या खात्यावर NEFT / RTGS व्दारे भरणे आवश्यक आहे. 

(12) दरपत्रक धारक यानंी Annexture ‘A’ ‘B’ ‘C’ आवण ‘D’ मध्ये नमूद अटी शती मान्य 
असल्याबाबत सवफ पानावर सही वशक्का नोंदवावे. 

(13) दरपत्रक सादर करताना अगे्रवर्षत पत्र र्मफ / कंपनीच्या Letter Head वर प्रावधकृत 
अवधकारी याचंे स्वाक्षरीने सादर करावा. 

 

2. छपाई व बार्इंडिंग बाबर्त 

(1) मुद्णालयाची स्वत:च्या मालकीची डीटीपी यंत्रणा, ऑर्सेट छपाई बाइकंडग व 
अनुर्षावंगक यंत्रसामुग्री असणे आवश्यक आहे.  

(2) छपाई मजकुराचे वनश्श्चतीकरण कायालयाकडूनच करण्यात येईल. त्यामध्ये 
कोणताही बदल मुद्णालयाकडून करण्यात येणार नाही. 

(3) मुवद्ताचंे प्राथवमक मुवद्त शोधन (पु्रर् वरकडग) करूनच मुवद्ते कायालयास दोन 
प्रतीतच सादर करण्यात यावीत. 

(4) सुचववलेल्या सवफ दुरूस्त्या, ले-आऊट, सूचनाचंी पूतफता करून मवुद्ते कायालयास 
ककवा कायालय ठरवून देईल त्या मवुद्त शोधकाकडे (पु्रर् वरडर) देण्यात यावीत. 
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3. छपाई कामाचा आदेश 

(1) ठेकेदाराच्या मुद्णालयाची क्षमता, छपाईची गुणवत्ता, छपाईबाबतचा अनुभव इ. 
बाबींचा ववचार करून छपाईचे काम देण्याचे आदेश देण्यात येतील. 
 

4. देयकाची रक्कम अदा करणे. 

(1) ठेकेदाराने केलेल्या छपाई कामाबद्दल देयक महामंडळास सादर करावे. 

(2) झालेल्या कामाची गुणवत्ता व पूणफता याबाबत पडताळणी झाल्यानंतरच देयक अदा 
करण्यात येईल. 

(3) आयकर व इतर कराचंी वनयमानुसार कपात करून महामडंळ देयक अदा करेल. 
 

5. दांिंात्मक कारवाई 

(1) मान्य मुद्णालयाने (पुरवठादार) काम करण्याचे नाकारल्यास / असमथफता 
दशफववल्यास सुरक्षा ठेव जप्त केली जाईल व सदर मदु्णालयास काळ्या यादीत 
टाकले जाईल. 

(2) जर मान्य मदु्णालयाने (पुरवठादार) अधफवट काम करून छपाई करण्यास 
असमथफता दशफववल्यास सदर काम अन्य वठकाणाहून पूणफ करून घेण्यात येईल व 
यासाठी आलेला खचफ नकार वदलेल्या मदु्णालयाकडून वसूल करण्यात येईल. 

(3) छपाईबाबत मदु्णालयाकडून मुद्ण दोर्ष झाल्यास सदर छापील लेखन सामग्रीची 
छपाई परुवठादारस स्वखचाने करून द्यावी लागेल. 

(4) पुरवठा कायादेश वदनाकंापासून 15 वदवसात छापील लेखन सामग्री पुरवठा करणे 
आवश्यक आहे. 
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Annexture ‘C’ 

 

½þ¨ÉÒ{ÉjÉ 

 

 

पुरवठादार ¸ÉÒ./¨Éä.....................................................................

........... Ê±É½ÚþxÉ näùiÉÉä EòÒ, ¨ÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ दरपत्रके ´É ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±Éä±ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ ´É +]õ 

´É ¶ÉiÉÔ ´ÉÉSÉ±ªÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉ +xÉÖ¹ÉÆMÉÉxÉä ÊxÉÊ´ÉnùÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ{ÉhÉä ¦É°üxÉ Ê±É½ÚþxÉ ºÉÉnù®ú 

Eäò±ÉÒ +É½äþ. ªÉÉ¤ÉÉ¤ÉiÉ ¨ÉÉZÉÒ / +É¨ÉSÉÒ EòÉähÉiÉÒ½þÒ iÉGòÉ®ú / ½þ®úEòiÉ xÉÉ½þÒ. 

 

 

पुरवठादार úEòÉSÉÒ ºÉ½þÒ -------------------- 

xÉÉ´É : 

{ÉkÉÉ : 
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Annexture ‘D’ 

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ®úÉVªÉ ´ÉJÉÉ®ú ¨É½þÉ¨ÉÆb÷³ý 

(¶ÉÉºÉxÉÉSÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò ={ÉGò¨É) 

¨ÉÉÊ½þiÉÒ |É{ÉjÉ 
 

Ê´ÉÊ´ÉvÉ |ÉEòÉ®úSªÉÉ UôÉ{ÉÒ±É ±ÉäJÉxÉ ºÉÉ¨ÉOÉÒ Uô{ÉÉ<Ç¤ÉÉ¤ÉiÉ `äöEäònùÉ®úÉÆxÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉºÉ tÉ´ÉªÉÉSÉÒ ¨ÉÉÊ½þiÉÒ 

 

(1)  ¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ  : --------------------------------------------- 

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

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

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

 nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò   :  EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 

     :  ÊxÉ´ÉÉºÉ 

:  ¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉ 

     :  BºÉ.]õÒ.b÷Ò. EòÉäb÷ xÉÆ. 

     :  ¡ìòCºÉ xÉÆ. 

     :  §É¨ÉhÉv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 

     :  <Ç-¨Éä±É 

 

 

(2)  ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò/¨ÉÉ±ÉEòÉSÉä xÉÉ´É ´É {ÉkÉÉ : --------------------------------------------- 

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

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

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

 nÚù®úv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò   :  EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ 

 (Ê´ÉxÉÆiÉÒ nÚù®úv´ÉxÉÒ +ºÉ±ªÉÉºÉ  :  ÊxÉ´ÉÉºÉ 

iÉºÉä º{É¹]õ xÉ¨ÉÚnù Eò®úÉ´Éä)  :  ¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉ 

     :  BºÉ.]õÒ.b÷Ò. EòÉäb÷ xÉÆ. 

     :  ¡ìòCºÉ xÉÆ. 

     :  §É¨ÉhÉv´ÉxÉÒ Gò¨ÉÉÆEò 

     :  <Ç-¨Éä±É 

 

 

(3)  ¡ìòC]õ®úÒ +ìC]õJÉÉ±ÉÒ±É xÉÉånùhÉÒ Gò¨ÉÉÆEò  

EòÉªÉ¨ÉSÉÉ {ÉkÉÉ   :  --------------------------------------------- 

iÉÉi{ÉÖ®úiÉÉ {ÉkÉÉ   

xÉÉånùhÉÒ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ  : --------------------------------------------- 

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

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

 

 

(4)  ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ xÉÉånùhÉÒSÉÉ Gò¨ÉÉÆEò  : --------------------------------------------- 

EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉSÉÉ {ÉkÉÉ ´É IÉäjÉ  : --------------------------------------------- 

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

--------------------------------------------- 
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(5)     जी. एस. टी. क्र.   : --------------------------------------------- 

 

 

(6)  {ÉìxÉ EòÉbÇ xÉÆ.   : --------------------------------------------- 

 

 

 

+É{É±ÉÉ / +É{É±Éä Ê´É·ÉÉºÉÚ, 

 

 

Ê`öEòÉhÉ :     (1) {ÉÚhÉÇ xÉÉ´É : -------------------- º´ÉÉIÉ®úÒ : ------- 

 

ÊnùxÉÉÆEò :     (2) {ÉÚhÉÇ xÉÉ´É : -------------------- º´ÉÉIÉ®úÒ : ------- 

 

     (3) {ÉÚhÉÇ xÉÉ´É : -------------------- º´ÉÉIÉ®úÒ : ------- 

 

(¨ÉÖpùhÉÉ±ÉªÉÉSÉÉ ®ú¤É®úÒ Ê¶ÉCEòÉ) 


