जिल्हाधिकारी कार्ाालर्,विाा
फोि िं. ०७१५२-२४३४४६/२४०८७२.

सिजहहल लाईन,विाा

फँक्स िं.- ०७१५२-२४०५३३.

िेब साईङ – WWW.Wardha.nic.in
ई-मेल – Wardhardc@gmail.com.

जिआव्यअ/प्रशिक्षण/कावि - 241/2017.

ददिांक – 30 मे,2017.

िाहहरात

महाराष्ट्र आपत्ती धोके व्यिस्थापि (MDRM) काययक्रमांतर्यत, िधाय जिल्हा आपत्ती व्यिस्थापि

प्राधधकरण माफयत जिल्हा ि तालक
ु ा स्तरािरील आपत्ती व्यिस्थापि विषयािर स्ियंसेिकांचे (काययिाळा)
प्रशिक्षण, बोट चालक प्रशिक्षण, िोध ि बचाि प्रशिक्षण, प्रथमोपचार प्रशिक्षण, आर् व्यिस्थापि प्रशिक्षण इ.
विविध विषयांचे, विविध र्टांिा जिल््र्ातील िरण पररिरात
मोहरबंद निविदा मार्विण्यात येत आहे .

ननवािी (कार्ाशाळा) प्रसशक्षण दे ण्याकरीता

निविदा अटी ि िती www.wardha.inc.in या संकेत स्थळािर उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहे त.
कामाचे नाव - आपत्ती हर्वस्थापन प्रसशक्षण (कार्ाशाळा) ननववदा िाहहरात.
कोरा निविदा फॉमय

रु. 500/-

इसारा रक्कम 1%

रु. 2,000/-

सरु क्षा अिामत रक्कम 3%

रु. 20,000/-

निविदा अिय उपलब्ध कालािधी

दद. - 01 िूि, 2017 रोिी सकाळी 11.00 िािेपासि
ु ते

निविदा प्रशसध्द करणे

ददिांक – 01 िि
ू , 2017. सकाळी – 11.00 िा.

दद. - 07 िूि, 2017 दप
ु ारी 02.00 िािेपयंत (सुटीचे ददिस
िर्ळता)

निविदा पि
ु य बैठक

ददिांक - 02 िि
ू , 2017 ला दप
ु ारी 1.00 िा.

संपकय अधधकारी

नििासी उप-जिल्हाधधकारी तथा सदस्य सधचि, जिल्हा आपत्ती व्य.

निविदा सादर करण्याचा अंनतम दद.

ददिांक - 07 िि
ू , 2017 ला दप
ु ारी 02.00 िािेपयंत

निविदा उघङण्याचा ददिांक/िेळ
निविदा उघङण्याचे दठकाण

(नििासी उप-जिल्हाधधकारी िधाय, यांचे दालिात)

प्राधधकरण सशमती, िधाय. दरु धििी क्र. 07152-240872
ददिांक - 09 िि
ू , 2017 ला दप
ु ारी 03.00 िािता.
नििासी उप-जिल्हाधधकारी, िधाय यांचे दालि.

ननवािी उप-जिल्हाधिकारी
तथा िदस्र् िधचव,

जिल्हा आपत्ती हर्वस्थापन प्राधिकरण,विाा.
प्रनतलीपी –

१) जिल्हा मादहती अधधकारी, िधाय यांिी सदर निविदा िादहरात ित्ृ तपत्ांमध्ये िेळेत प्रकाशित करुि प्रकाशित
निविदा िादहरात चे कात्ण या कायायलयास सादर करािे.

२) जिल्हा िाझर,िधाय यांिी सदर निविदा िादहरात प्रशसजध्दकरीता कायायलयीि िोटीस बोर्य िर लािण्यात यािी.
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३) जिल्हा सच
ु िा ि विज्ञाि अधधकारी (NIC) िधाय यांिी सदर निविदा िादहरात िधाय जिल्हा िेबसाईर् िर
अपलोर् करुि प्रशसध्द करािी.

अटी व शती -

१) सिय प्रशिक्षण (काययिाळा) प्रात्याक्षक्षकासह घेणे आिश्यक रादहल.
२) प्रशिक्षण नििासी रादहल. प्रशिक्षणा दरम्याि नििास, भोिि, चहा, िास्ता इ. ची उत्तम
प्रनतची व्यिस्था करण्याची िबाबदारी निविदा धारकाची रादहल.
३) प्रशिक्षणा दरम्याि आपत्ती व्यिस्थापि बाबत प्राथशमक मादहती, कायायलयीि फायर

सेफ्टी ऑडर्ट, पुर ि आर् व्यिस्थापि, बोटींर्, स्रे चर ि शलफ्ट मेककंर् र्ेमो, योर्ा, िाटर
राप्ट मेककंर्, िोध ि बचाि प्रात्याक्षक्षक, र्ट चचाय, रस्ते अपघात, बोट चालक प्रशिक्षण
इ. विविध विषयांचा अंतभायि करािा लार्ेल.

४) प्रशिक्षणा दरम्याि प्रात्याक्षक्षका करीता प्रात्याक्षक्षक सादहत्य, प्रशिक्षक ि इतर सिय
आिश्यक सादहत्य इ. ची व्यिस्था निविदा धारकास स्ितः करािी लार्ेल त्या कररता
जिल्हा प्रिासिाचे कोणत्यादह प्रकारचे सहकायय शमळणार िादह अथिा अन्य भत्ते दे य
राहणार िाही.
५) संस्था िोंदणीकृत असल्याबाबतचे कार्दपत्े िोर्ािी.

६) आपत्ती व्यिस्थापि प्रशिक्षण (प्रात्याक्षक्षकासह) दे ण्याबाबतचा अिुभि असणे आिश्यक.
तसेच त्याबाबतचे प्रमाणपत् िोर्ािे.

७) सि २०१६-१७ चे संस्थेचे आधथयक वििरणपत् (ताळे बंदपत्क ३१/०३/२०१७) िोर्ािे. तसेच,
अद्याित लेखापररक्षण अहिाल प्रत िोर्णे आिश्यक आहे .
८) संचालक मंर्ळ यादी (संपूणय िाि, पत्ता, संपकय क्रमांक सह) िोर्णे आिश्यक.

९) निविदे सोबत राष्ट्रीयकृत बँकेचा रु. २०००/- (रु. दोि हिार फक्त) धिाकषय (DD)
जिल्हाधधकारी, िधाय यांचे िािे िोर्णे आिश्यक रादहल.

१०) संस्थाविरुध्द कोणत्याही प्रकारचे फौिदारी, न्यायालयीि, ब्लॅ क शलस्ट इत्यादी बाबत
काययिाही िसल्यबाबत संस्था अध्यक्षांचे हमी पत् िोर्ािे.
११) तांत्रत्क बाबी पुणय केल्यािंतर निविदाधारकांिा पािर पाईंर् प्रेझेंटेिि करुि दाखविणे
बंधिकारक असूि त्यात पात् निविदाधारकांचेच दर पत्क उधर्ण्यात येईल.

१२) िररल सिय बाबींची पत
ु यता करणे बंधिकारक रादहल अन्यथा निविदा विचारात घेतली
िाणार िादह.

१३) प्रशिक्षण कालािधीमध्ये िैसधर्यक, माििनिमीत आपत्ती मळ
ु े िसे अपघात, आर् ि इतर
कारणास्ति कोणत्यादह प्रकारचे िक
ु साि झाल्यास सियस्िी िबाबदारी निविदाधारकाची
रादहल.
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१४) सिय प्रशिक्षणाचा अहिाल हार्य ि स्िॉफ्ट कॉपी मध्ये ( िसे जव्हर्ीओ िुटींर्, फोटो ि
उपजस्थतांच्या

पुराव्यासह)

प्रशिक्षण

झाल्यािंतर

दोि

ददिसांचे

आत

सादर

करणे

बंधिकारक रादहल.

१५) आदे ि ददल्यािंतर कायायची अंमलबिािणी ि केल्यास जिल्हाधधकारी निजश्चत करे ल त्या
दरािे दं र्ाची आकारणी करण्यात येईल.
१६) प्रशिक्षणादरम्याि सिय उपजस्थत प्रशिक्षणाथी यांिा दोि िेळा िेिण/ चहा, एक िेळ िास्ता
तथा बैठक, नििास, ध्ििी प्रक्षेपण, पािर पाईंर् प्रेझंिटे िि इ. ची व्यिस्था ि तत्संबंधी
सिय बाबींची व्यिस्था निविदाधारक यांिी करणे बंधिकारक रादहल.
१७) प्रशिक्षणा दरम्याि होणा-या सिय बाबीं िरील खचायची दे यके सिय प्रशिक्षण काययक्रम
झाल्यािंतर एकत्रत्त या कायायलयास सादर करािी. सदर दे यकाचे भर्
ु ताि जिल्हाधधकारी
यांचे मंिरु ीिंतर धिादे िाव्दारे करण्यात येईल.

१८) प्राप्त निविदां पैकी कोणतीही निविदा जस्िकृत करण्याचा अथिा कोणतीही निविदा कारण
ि दे ता निविदा रद्द करण्याचा अधधकार जिल्हाधधकारी यांिा राहील.

१९) प्रशिक्षणात आिश्यक िाचि सादहत्य स्ितः उपलब्ध करुि द्यािे.
२०) प्रशिक्षण या कायायलयाच्या नियोििाप्रमाणे करणे आिश्यक राहील.

२१) सदर काम दस
ु -या व्यक्तीस/ संस्थेस दे ता येणार िादह. ककंिा एिेंट िेमता येणार िाही.

२२) निविदा धारकास अदा करण्यात येणा-या रक्कमेिररल नियमािुसार आयकर/ दटर्ीएस
कपात करण्यात येईल.

२३) निविदे मध्ये प्रती प्रशिक्षणाथी खचय (दोि ददिस नििास, भोिि, चहा, िास्ता ि इतर
प्रशिक्षण आणण प्रात्याक्षक्षक खचायसह िमुद करािे.)

२४) निविदा तांत्रत्क शलफापा (पररशिष्ट्ट “अ”) ि दर पत्क (पररशिष्ट्ट “ब”) असे दोि स्ितंत्
मोहरबंद शलफापे तयार करुि एका मोहरबंद शलफाप्यामध्ये सादर करािी.

२५) िदर ननववदा (ककिंमत रुपर्े ५००/-) पाचशे रुपर्े फक्त जिल्हाधिकारी कार्ाालर्, विाा
र्ेथील नाझर र्ािंचक
े डे उपलब्ि राहील.

जिल्हाधिकारी तथा अध्र्क्ष
जिल्हा आपत्ती हर्वस्थापन प्राधिकरण,विाा.
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पररसशष्ट “अ”
तािंत्रिक सलफाप्र्ािोबत िोडावर्ाचे
प्रनत,
मा. जिल्हाधधकारी तथा अध्यक्ष,
जिल्हा आपत्ती व्यिस्थापि प्राधधकरण सशमती,
िधाय.
विषय – आपत्ती व्यिस्थापि प्रशिक्षण (काययिाळा) निविदा िादहरात.
संदभय – आपले कायायलयािे प्रशसध्द केलेली िादहरात ददिांक ०१ िूि, २०१७.
िरील विषयाचे अिष
ु ंर्ािे सादर करण्यात येते की, प्रशसध्द िादहर निविदे मधील

सच
ु िेच्या अटी ि िती प्रमाणे तांत्रत्क शलफाप्यामध्ये संस्थेबध्दल द्याियाची मादहती पढ
ु ीलप्रमाणे.
अ.क्र.
1.
2.
3.

तपसशल

शेरा

संस्थेचे पुणय िांि

संस्थेचा पत्व्यिहाराचा पुणय पत्ता(ई-मेल ि संपकय क्रमांकासह)
संस्था िोंदणी क्रमांक तथा यापुिीचा काही अिुभि असल्यास

त्यािस
ु ार, प्रशिक्षण सादहत्य/बक
ु लेट उपलब्ध असल्यास सादर
करािे.
4.

जिल््यातील धरण परीसरात काययिाळा आयोििाबाबतचे
नियोिि ि उपलब्ध सादहत्य सेट-अप बाबत मादहती.

5.

र्ी.र्ी.क्रमांक ि ददिांक बँकेचे िािासह.

6.

अटी ि िती मध्ये िमुद केल्याप्रमाणे सिय बाबींची पुतत
य ा
तांत्रत्क शलफाप्यात असणे आिश्यक आहे .

िर दियविलेली मादहती ही पुणप
य णे खरी आहे तथा मला निविदे मधील सिय अटी ि िती

पुणय पणे मान्य आहे .
ददिांकःदठकणः-

स्िक्षरी /अध्यक्ष / सधचि
संपुणय िांि ि पत्ता
(संपकय क्रमांकासह)
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पररसशष्ट “ब”
दर पिक

आपत्ती व्यिस्थापि प्रशिक्षण (काययिाळा) निविदा िीदहरात.
अ.क्र.
1.

तपसशल

दर (प्रती हर्क्ती दोन हदविीर्)

प्रशिक्षण प्रात्याक्षक्षक खचय ि नििास, भोिि, चहा,
िास्ता ि इतर व्यिस्था.
(प्रती प्रशिक्षणाथी दोि ददिसीय खचय – प्रशिक्षण,
हॉल, ध्ििीक्षेपक, प्रोिेक्टर, खच
ु ी, फोटो, िुटींर्,
प्रात्याक्षक्षक, बोट चालक प्रशिक्षण ि इतर सिय
आिश्यक खचय, िाचि सादहत्यासह.)

2.

एकूण

ददिांकःदठकणःस्िक्षरी /अध्यक्ष / सधचि
संपण
ु य िांि ि पत्ता
(संपकय क्रमांकासह)
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