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ú úमहाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, 
(शासनाचा सार्वजननक उपक्रम) 

५८३/ब, गुलटेकडी, माकेट याडव, पुणे -४११ ०३ 
                                                                                Email: - bdbranch.ho@mswc.in 

Website: mswarehousing.com 
 

सांगोला येथील शितगृह सुशिधा भाडे तत्िािर देणेबाबतची   
ई-शिशिदा सुचिा 

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, कृनि उत्पन्न बाजार सनमती आर्ार, साांगोला, नज. सोलापूर येथे रेल्वे 
मालधक्यापासून फक्त 3 किलो मीटर अंतरावरील कितगहृ एकूण 840 मे. टन  (प्रत्येिी 280 मे.टनाचे तीन चेंबसव) 
लॉि ॲण्ड िी तत्वावर िेतिरी, व्यापारी, िेतिरी उत्पादि िंपनी, आयातदार-कनयातदार इत्यादी सक्षम 
कनकवदािारास 36 मकहने िालावधीसाठी भाड्याने देण्याचा मानस आहे.  

इच्छुि कनकवदािार जे आधीच कितगृह व अनुषंकगि व्यवसायात आहेत त्याांनी दिन ांक 08.02.2023 ते 
17.02.2023 पयंत महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे याचं्यािडे ई-कनकवदा ऑनलाईनद्वारे सादर िरू िितात.  

* ई- निनिदा कार्यक्रम * 
1 ज दिर त क ल वधी 08.02.2023 ते 17.02.2023 
2 अजज स िर कर वय च  शेवटच  दिन ांक 17.02.2023 िपु री 3:00 व जत  फक्त ऑनल ईनद्व रे 
3 अजज उघडण्य च  दिन ांक 20.02.2023 िपु री 3.30 व जत  ककव  स्वतांत्रपणे ज िीर करण्य त येईल. 
4 अजासोबत स िर कर वय ची फी रू. Rs. 6,000/- + GST through the online e – payment gateway. 
5 बयाणा रक्कम रू. रू. 24,000/- through the online e – payment gateway. 

 

कामाचा प्रकार व तपशील E-Tender Notice No वखार कें द्र बयाणा रक्कम (रु.) 
साांगोला येथील शशतगहृ सशुवधा 
भाडे तत्वावर देणेबाबतची   

MSWC/BD & 

QC/SANGOLA/L&K/03/2023 
साांगोला  24,000/- 

 

कनकवदा दस्तावेज आकण कनकवदेची सकवस्तर तपिील अटी व ितींसह कनकवदा फॉमम िरीता महाराष्ट्र 
िासनाच्या www.mahatenders.gov.in या (Organisation Chain – Co-operation, Marketing and Textiles 
Dept, Mumbai) व महामंडळाचे www.mswarehousing.com या संिेत स्थळावर उपलब्ध आहे. प्रत्यक्ष अथवा 
पोस्टाने पाठकवलेल्या कनकवदा स्स्विारण्यात येणार नाही. दस्तावेज योग्य प्रिारे अचुि वाचनीय स्वरुपात, स्पष्ट्टपणे 
स्िॅन िरुन प्रत्येि पानावर कनकवदािारानें स्वाक्षरी िरुन अपलोड िरावे. कनकवदािारानें स्वत:ला किवा आपल्या 
फममला महाराष्ट्र िासनाच्या www.mahatenders.gov.in या संिेत स्थळावर नोंदणी िरुन घ्यावे.  

िोणतेही िारण न देता सदरच्या कनकवदा रद्द िरण्याचे सवम अकधिार अध्यक्ष व व्यवस्थापिीय सचंालि, 
महाराष्ट्र राज्य वखार महामडंळ, पुणे यानंी राखून ठेवले आहेत. 

 
अध्यक्ष ि व्यिस्थापकीय संचालक 
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महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, 
(शासनाचा सार्वजननक उपक्रम) 

583/ब, गलुटेकडी, माकेट याडड, पणेु -411037 
प्रस्ताििा : 

मि र ष्ट्र र ज्य वख र मि मांडळ ि  श सन च  स वजजदनक उपक्रम आिे. मि मांडळ ने र ष्ट्रीय कृषी दवक स योजने 

अांतर्जत साांगोला येथील र्ोि म क्रम ांक 1 चे रूप ांतरण शितगहृामध्ये शिमाण केले आिे. सिर दशतर्िृ मध्ये प्रत्येकी 280 मे.टन 

स ठवणकू क्षमतेचे 40C ते 180C त पम नचे 3 चेंबसड  दनमाण करण्य त आले आिेत. त्य पैकी 3 चेंबसड (एकूण 840 मे.टन 

स ठवणकू क्षमत ) लॉक ॲण्ड की तत्व वर 36 मदिनय ांस ठी  िेतिरी, व्यापारी, िेतिरी उत्पादि िंपनी, आयातदार-

कनयातदार इत्यादी सक्षम कनकवदािारास भ ड्य ने िेणेब बत इच्छुक ांकडून ई-दनदविेद्व रे अजज दिन ांक  17.02.2023 पयंत 

म र्दवण्य त येत आिेत.  

* ई- निनिदा कार्यक्रम * 

1 ज दिर त क ल वधी 08.02.2023 ते 17.02.2023 
2 अजज स िर कर वय च  शेवटच  दिन ांक 17.02.2023 िपु री 3:00 व जत  फक्त ऑनल ईनद्व रे 
3 अजज उघडण्य च  दिन ांक 20.02.2023 िपु री 3.30 व जत  ककव  स्वतांत्रपणे ज िीर करण्य त येईल. 
4 अजासोबत स िर कर वय ची फी रू. Rs. 6,000/- + GST through the online e – payment gateway. 
5 बयाणा रक्कम रू. रू. 24,000/- through the online e – payment gateway. 

 

❖ साांगोला येथील दशतर्िृ सदुवधचे्य  प िणी करण्य स ठी इच्छुक दनदवि क र कें द्रप्रमखु, मर वम, साांगोला वख र कें द्र 
(भ्रमणध्वनी क्रम ांक- 9421619421 व दवभ र्ीय व्यवस्थ पक, मर वम, पणेु दवभ र्, पणेु (भ्रमणध्वनी क्रम ांक -
9158001476 य ांचेकडे सांपकज  स ध ूशकत त. 

अटी ि शती : 

1. यशस्वी दनदवि क र य ांची दनदवि  प्र प्त झ ल्य नांतर त्य ची छ ननी व िर ांची तुलन  केल्य नांतर त ांदत्रक अटी व शती 
आदण उच्चतम िर प्र प्त दनदवि क र ची दनदवि  म नय करण्य त येईल. 
 

2. अ) शिशिदाकारािे एकूण तीिही चेंबसड करीता दर िमदू करणे आिश्यक आहे. तीिपेक्षा कमी चेंबसड करीता दर िमदू     
      केल्यास शिशिदा स्विकारली जाणार िाही. महत्तम प्राप्त होणाऱ्या दराच्या शिशिदा शिचारात घेतल्या जातील.     
 ब) शिशिदाकारिे शिशिदेचे दर भरतािा सदर ई-शिशिदेबाबत जोडलेल्या Price Schedule ( BOQ Format) मधेच  
      भरूि ऑिलाईि सादर करणे अशििायड आहे.      
 

3. प्रत्यक्ष त ब  दिल्य च्य  दिन ांक प सनू पढुील 36 मदिने क ल वधीकरीत  साांगोला येथील दशतर्िृ मधील एकूण 3 
चेंबसज लॉक ॲण्ड की तत्व वर भ ड्य ने िेण्य च  दनणजय घेण्य त येतील.  
 

4. यशस्वी दनदवि क र याांच्या आरक्षण/ भाडे कालािधी सांपषु्टात आल्यािांतर, तयाांचा मळू कालािधीतील व्यिसाय 
सांबांधाांचा आढािा घेिूि 6 + 6 मशहिे मदुतिाढ देणेबाबत अांशतम शिणडय मा. अध्यक्ष ि व्यिवथापकीय सांचालक, 
महाराष्र राज्य िखार महामांडळ, पणेु याांचा राहील. 

5. आरक्षण/भाडे कालािधी 36 मशहिे असिू तयामधील 12 मशहिे लॉक इि कालािधी असणार आहे. लॉक इि 
कालािधी मध्ये आरक्षण रद्द करता येणार िाही. तसेच दरिर्षी 6 % प्रमाणे भाडेिाढ देणे  बांधिकारक राहील .   
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6. आरक्षण रद्द करणेसाठी लॉक इि कालािधीिांतर  शकमाि 90  शदिसाांची पिूड िोटीस देणे बांधिकारक राहील. 
 

7. साांगोला येथील शितगहृामधील चेंबर लॉक ॲण्ड की शदल्यािांतर यिविी शिशिदाकारािे तेथे 40C ते 18 0C या 
तापमािा मध्ये साठिणकू योग्य फक्त कृर्षी उतपादिे प्राधान्यािे साठिणकू करणे बांधिकारक राहील. (उदा. फळे, 

भाजीपाला, कडधाने्य, मिरची, सुकािेवा, इत्यादी) 
 

8. साांगोला येथील शितगहृामधील चेंबर लॉक ॲण्ड की शदल्यािांतर यिविी शिशिदाकारािे प्रतयेक मशहन्याचे गोदाम भाडे 
ि GST रक्कम अग्रीम विरूपात (मशहन्याच्या पशहल्या सप्ताहामध्ये) RTGS/NEFT द्वारे महामांडळाच्या खातयािर 
जमा करणे बांधिकारक राहील. शिलांबािे भाडे जमा केल्यास प्रतयेक 30 शदिसाांपयंत (प्रशत माशसक) 2% प्रम णे दवलांब 
िांड आक रणी करण्य त येईल. 
 

9. यशस्वी दनदवि र क र ने साठिणकुीतील मालाचा शिमा उतरशिणे ि तयाची प्रत महामांडळास सादर करणे बांधिकारक 
राहील. इमारत ि मशििरी याांचा शिमा महामांडळाकडूि उतरशिण्यात येईल.  
 

10. साठिणकूीतील मालाचा शिमा ि उतरिल्यास भाडे करार रद्द करण्याचा अशधकार महामांडळाकडे राखिू ठेिण्यात 
आले आहे. तसेच साठिणकूीतील मालाचे िकुसाि झाल्यास ि तयाचा शिमा िसल्यास तया िकुसािी पोटी 
महामांडळाकडूि कोणतीही  िकुसाि भरपाई  देण्यात येणार िाही.  
 

11. सदर लॉक अणॅ्ड की ततिाच्या आरक्षणापोटी/भाडे ततिापोटी दनदवि क र ने स िर केलेल्य  िर प्रम णे सहा मशहन्याचे 
भाडे एिढी समतलु्य रक्कम शििा व्याज सरुक्षा ठेि रकमेपोटी  साांगोला िखार कें द्रािर जमा करणे बांधिकारक राहील. 
सरुक्षा तारण ठेि रक्कम जमा केल्यािांतरच चेंबसडचा ताबा देण्यात येईल. 
 

12. सरुक्षा तारण ठेि रक्कम कायादेि पत्राच्या शदिाांकापासिू ७  शदिसाांत जमा ि केल्यास, शिशिदा रद्द करण्यात येिूि, 
बयाणा रक्कम जप्त करण्यात येईल. 
 

13. लॉक ॲण्ड की ततिािर शदलेल्या चेंबरचा ताबा कायडदेिाच्या शदिाांकापासिू ७  शदिसात ि घेतल्यास सदरची शिशिदा 
रद्द ठरिण्यात येऊि बयािा रक्कम जप्त करण्याची कारिाई करण्यात येईल. 
 

14. शितगहृामधील चेंबरमध्ये थांड िातािरणातील हाताळणी (उतराई-चढाई इतयादी) याची जबाबदारी यिविी शिशिदाकार 
याांची राहील. तसेच  हाताळणीचे पयडिेक्षण  यिविी शिशिदाकार अथिा तयाांिी प्राशधकृत केलेला प्रशतशिधी याांच्या 
शिगरािी खाली करण्यात येईल तयाची जबाबदारी महामांडळाची राहणार िाही. 
 

15. शितगहृाच्या चेंबरमध्ये साठिणकूीसाठी आिश्यक साशहतय (डिेज, के्रट, पलेॅट इतयादी) यिविी शिशिदाकारास 
विखचािे करणे आिश्यक राहील. सदर साशहतय अथिा तयापोटी येणार खचड महामांडळाकडूि उपलब्ध करुि देण्यात 
येणार िाही. 
 

16. शितगहृाचा मशििरी ऑपरेट करण्याची जबाबदारी शिशिदाकाराकडे राहील. तसेच तयापोटी येणारे  शिज देयक अदा 
करण्याची जबाबदारी शिशिदाकाराकडे राहील.  
 

17. शिशिदाकाराकडे GST अथिा PAN अथिा दोिही उपलब्ध िसल्यास कायादेि पत्राच्या शदिाांकापासिू 7 शदिसात 
GST अथिा PAN अथिा दोिही सादर करणे बांधिकारक राहील तसे ि केल्यास  अट क्र. 22 मध्ये िमदू 
केल्याप्रमाणे कायडिाही करण्यात येईल.  
 

18. सदर आरशक्षत जागेतील साठिणकूी मळेु ककिा इतर कोणतयाही कारणामळेु यशस्वी दनदवि क र याांिा तोटा झाल्यास 
तयास महामांडळ जबाबदार राहणार िाही. तसेच त्य  सबबी ख ली भ डे न क रत  / थकदवत  येण र न िी.  
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19. सदर आरशक्षत जागेत न शवांत शेतम ल साठिणकूी मळेु  साांगोला िखार कें द्रािर शिमाण होणा ऱ्या कचऱ्याची 
शिल्हेिाट लािण्याची जबाबदारी यशस्वी दनदवि क र याांची राशहल . तसेच िखार कें द्र पशरसरात घाण होणार िाही 
याची  यशस्वी दनदवि क र याांिी काळजी घेऊि आिश्यक ती उपाययोजिा करािी. 

20. यशस्वी दनदवि क र य ांनी मि मांडळ शी दवदित नमनुय त आरक्षण/भाडे कालािधीचा साठिणकू करारिामा िोंदणी 
करणे बांधिकारक राहील.  
 

21. करारिामा िोंदणीचा ि मदु्राांक िलु्काचा ि तया अिरु्षांगीक बाबींचा सिड खचड यशस्वी दनदवि क र याांिा करािा लागेल. 
 

22. अजजि र दनदवि क र ने ई-दनदविेद्व रे स िर केलेली म दिती खोटी अथव  दिश भलू करण री आढळून आल्य स सिर 
दनदवि क र ने मि मांडळ कडे जम  केलेली बय ण  रक्कम जप्त करण्य त येईल. तसेच सिर दनदवि क र स पढुील 3 
वषे क ल वधीस ठी मि मांडळ कडून क ळ्य  य िीमध्ये सम दवष्ट्ट करण्य त येईल. 
 

23. साांगोला दशतर्िृ मधील चेंबसज लॉक ॲण्ड की तत्व वर भ ड्य ने घेणेस ठीच  अजज/ई-दनदवि  श सन चे दनदवि  
सांकेतस्थळ www.mahatenders.gov.in वर फक्त ऑनल ईनद्व रे स िर करत  येईल.  ई-दनदवि  स िर करण्य ची 
सदवस्तर म दिती व पद्धत सोबतच्य  स्वतांत्रपणे जोडली आिे. 
 
 -सही/- 

अध्र्क्ष ि व्र्िस्थापकीर् सचंालक 
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अर्जाचा िमिुा : 

नििंती अर्जय 

1. अजजि र दनदवि क र चे न व : 

2. क यालय च  पत्त  : 

3. जीएसटी क्रम ांक : 

4. पनॅ क्रम ांक : 

5. ई-मेल : 

6. फोन नांबर : 

7. सांपकास ठीच्य  व्यक्तीचे न व व मोब ईल नांबर : 

8. इतर म दिती : 

 

 

अर्जासोबत सादर करािर्ाची कागदपते्र : 

1. मुांबई प्र ांदतक िकु ने व आस्थ पन  परव न ची छ य ांकीत प्रत 

2. कां पनी नोंिणी प्रम णपत्र 

3. जीएसटी नोंिणी प्रम णपत्र 

4. पनॅ नोंिणी प्रम णपत्र 

5. दनदवि क र स कोणत्य िी श सकीय / दनमश सकीय आस्थ पनेकडून क ळ्य  य िीमध्ये सम दवष्ट्ट केलेले न िी 

य ब बतचे लेटरिेडवर स्वयांघोषण पत्र (रू. 500 च्य  स्टमॅ्प पेपर वर स िर करण्य त य वे.) 

 

****** 
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