
                                 Directorate of Technical Education,  
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E - Tender Notice – 09 
 
 

Directorate of Technical Education,  Government of Maharashtra, invites digitally sealed e-Tenders from 
the  firms/agencies registered with  Employment  department of  Government of Maharashtra or departments of 
Central /State Government , for  providing the various  manpower services to this office as per Two Bid System:  
 
 

Sr. 
No 

Tender No. Description  of the 
Services required 

 QTY 
* 

 Estimated 
Total  

 Cost of 
Human 

Resources 
Outsourcing 

Services  
 (In Rs.) 

Pre-Bid 
Meeting Date 

& Time 

 Tentative dates of  
submission of  
Tenders online 

Price of 
Tender. 
Form 

(In Rs.) 

EMD     
(In Rs.) 

 From To  

1 11/DTE/STATE/ET-
9/27/2018-2019 

Providing  Human 
Resources Outsourcing 
Services on contract basis 
as per Minimum Wages 
Act by registered 
contractor / Service 
Provider for  Directorate of 
Technical Education ,MS 
Mumbai  
  

As per 
tender 

60,00,000/
- 

17/11/2018 
At 11.30am 

 
13/11/2018 28/11/2018 2,000/- 

 
10,000/

- 

 

 
 

Note : All relevant details for technical and commercial bid, tender form and description of services required , the 
qualification and experience of the manpower to be provided, terms and conditions of the contract, tender 
fee required, E.M.D. to be paid, documents required, schedule of technical opening, commercial opening 
etc. of each tender is available on Maharashtra Government e-tendering portal 
https://mahatenders.gov.in/nicgep/app 

 
  
                                                                                                                           Sd/- 
No: 11/DTE/2018-2019/ET-09                                                          Director of Technical Education 
Dated -  12/11/2018                                                    Maharashtra State, Mumbai 
 
 
  



 
 

तं  िश ण संचालनालय, महारा  रा य, 
3, महापािलका माग, प  पेटी मांक 1967, मंुबई 400 001. 
दूर वनी - 30233470/30233431   फॅ स - 22692102. 

E-mail : desk11@dtemaharashtra.gov.in  Website:www.dtemaharashtra.gov.in 
 

 मांक : 11/ई-िनिवदा-09/27/2018-19/     िदनांक:-12/11/2018 
 

िनिवदा सूचना 
 महारा  शासना या िनदशानुसार तं िश ण संचालनालयातंगत सु  असले या िविवध क पांसाठी ता पुर या व पात 
खालील माणे नमूद सेवा पुरिव यासाठी मा यता ा त सेवा पुरवठादांकडून दोन िलफाफे प दतीने केवळ ऑनलाईन िनिवदा 
मागिव यात येत आहेत. पुरिव यात येणा या सेवांचा तपिशल खालील माणे  
 

1. पी.आर.पसनल आिण जनसंपक ची कामे 
2. ो ामीगंची कामे 
3. नेटवक इंिज.कामे 
4. डाटा एं ीची कामे 
5. िलिपक टंकलेखक वग य व पाची कामे 
6. चतुथ ेणी कमचा यांकडून क न यावयाची कामे 
7. काय लयातील व पिरसरातील साफसफाईची कामे 

 
िनिवदा प . िनिवदेत जोडावयाची कागदप े, िनिवदाकाराने  पाठावया या अटी व शत  यांचा तपिशल तं िश ण संचालनालया या 
dtemaharashtra.gov.in या संकेत थळावर व mahatenders.gov.in वर उपल ध आहे. िनिवदा सादर कर यात काही शंका 
अस यास याचे िनराकरण िनिवदापूव बैठकीत कर यात येईल. 
 
िनिवदेचा कालावधी िदनांक - िद.13/11/2018 ते िद.28/11/2018 
िनिवदापूव बैठक िदनांक - िद.17/11/2018 रोजी सकाळी 11.30 वा. 
िनिवदापूव बैठकीच े थळ  -  तं िश ण संचालनालयाचे सभागृह 
िनिवदा उघड याचा िदनांक - िद.28/11/2018 रोजी सकाळी 11.30 वा. 
िनिवदांची तांि क छाननी िदनांक - वतं पण ेसूिचत केले जाईल   
तांि क टया पा  िनिवदेतील दरांची छाननी िदनांक - वतं पण ेसूिचत केले जाईल   
 
 सव पा  िनिवदाकांरानी तांि क िनिवदा व वािण यक िनिवदांची वेगवेगळी िडजीटल वा रीने  सीलबंद पािकटे तयार 
क न  ऑनलाईन प दतीने  mahatenders.gov.in या संकेत थळावर सादर करा यात.इतर अ य प दतीने सादर केले या िनिवदा 
तसेच कागदप ा या मा यमातून या काय लयास सादर केले या िनिवदांचा िवचार केला जाणार नाही, याची कृपया न द यावी.  
 
 

 ( डॉ. अभय वाघ ) 
संचालक, तं िश ण, महारा  रा य, मंुबई 

 

 



 
िनिवदाकारांसाठी अटी व शत  

 
1. िनिवदाकार महारा  शासना या रोजगार व वयंरोजगार िवभाग कवा रा य / क  शासना या सेवा 

पुरवठादारां या न दणीसाठी ािधकृत सं थांकडे न दणीकृत असला पािहज.े 
2. सेवा  पुरवठादार  सं था यांनी यापूव  कमान एक वष  रा य शासन / क  शासन अथवा यांची अंगीकृत मंडळे 

यांना सेवा पुरिव याबाबतचा  अनुभव असण ेआव यक आहे. 
3. सेवा पुरिव याबाबतचा कामाचा सिव तर तपिशल पिरिश ट अ म ये दशिव यात आलेला आहे. 
4. िनिवदा भर यापूव   िनिवदाकाराने वत: य  या काय लयात भेट देवून  सव इमारतीची व पिरसराची पाहणी 

क न नंतरच िनिवदा दाखल करावी. 
5. तांि क िनिवदां या िलफाफयावर तांि क िनिवदा अस े सु प ट उ ेख क न याम य े खालील कागदप ाचा 

मा वय ेसमावेश असण ेआव यक आहे. 
अ) सं थे या लेटरहेडवर िनिवदाकाची सही व िश का असलेले वत:चे कवा सं थेची मािहती असलेले िववरण ( 

प  अ) 
आ) सं था संबंधीत सेवा पुरव यासाठी अिधकृत अस याच ेरा य / क  शासना या आव यक िवभागाचे न दणी 

माणप   
इ) सं थे या संचालकांची नांव,े काय लयीन प  ेव संपक मांक यांचे िववरणप  
ई) सं थेची िनिवदा सूचनेम य ेनमूद केले या सेवांची अनुभव माणप े 
उ) सं थेची स हस टॅ स रिज ेशन माणप  व मागील दोन आ थक वष चे स वस टॅ स भर याचे िववरणप  
ऊ) मागील दोन आ थक वष चे आयकर िववरणप  
ऋ) जीएसटी न दणी मांक  

6. वािण यक िलफाफयात सोबत जोडले या वािण यक िनिवदा प  सं थे या लेटरहेडवर भ न सही व िश का 
असलेला कागद scan क न ऑनलाईन सादर करावा.  

7. कोणतेही कारण न देता िनिवदा नाकार याचा तसेच िनिवदेसंबंधी इतर सव अिधकार संचालक, तं िश ण 
संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई यांना राहतील. 

8. िनिवदा ि येम य े फ त िनिवदा धारकां या अिधकृत ितिनधीनांच सहभागी होता येईल. तसेच सेवा 
पुरवठादारांना सेवा पुरिव याचे आदेश देताना यांची संपूण अहताधारक मािहती तसेच यापारी दर यांचा 
एकि तपण ेिवचार केला जाईल. 

9. सेवा पुरिव याचे कं ाट साधारणपण ेकाय लयीन आदेशा या िदनांकापासून अकारा मिह यांसाठी असेल. सेवेचा 
दज  व इतर बाबतीत त ारी ा त झा यास पंधरा िदवसांची पूव सूचना दे यात येवून कं ाट रदद कर यात येईल 
व यांचे अिधकार संचालक, तं िश ण संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई यांना असतील. तसेच सेवा पुरवठादार 
यांचे काम समाधानकारक अस यास कं ाटाचा कालावधी तीन मिहने कालावधीसाठी वाढिवता येईल. 

10. येक िनिवदाकारास िनिवदा शु क  हणून पय े2,000/-  ( पये दोन  हजार फ त) ची ना परतावा र कम 
ऑनलाईन प दतीने जमा करावी लागेल.  

11. येक िनिवदाकारास बयान र कम हणून पय े10,000/- ( पये दहा हजार फ त) ऑनलाईन प दतीने जमा 
करावी लागेल. वािण यक िनिवदा उघड यानंतर युनतम दरा या िनिवदाकरां यितिर त इतर सव ची बयाना 
र म  याच वळेी परत कर यात येईल.  आिण युनतम दर धारकाची बयाना र कम यांनी पुरवठा आदेशाचा 



वकार के यावर व सुर ा र कम / करार प  सादर के यावर परत कर यात येईल. या िनिवदाधारकास सेवा 
पुरवठा कर याचे आदेश येतील याने कामास नकार िद यास याची बयाणा र कम ज त कर यात येईल.  

12. युनतम दरा या िनिवदाकारास संचालनालया या सेवा पुरवठा आदेशा या तारखेपासून सात िदवसां या आत 
अकरा मिह यां या करारा या एकूण युनतम र कमे या 10 ट के र कम सुर ा ठेव हणून बँक गॅरंटी व पात 
जमा करावी लागेल. तसेच सेवा पुरवठा आदेशातील तरतूद चे पालन करणेबाबत एक बंधप  100 पयां या टॅप 
पेपरवर भ न ाव ेलागेल. 

13. सेवा पुरवठादारास रा य /  क  शासना या कामगार कायदयांचे पालन करण ेबंधनकारक असेल. कायदयांचे 
पालन कर यात कुचराई होत अस याचे ल ात आ यास सेवा पुरवठयाचे कं ाट ता काळ रदद कर यात येईल व 
कायदा उ ंघनाचा संदभ तील कायदेशीर कायवाहीस सेवा पुरवठादार जबाबदार असेल. 

14. िनवड झाले या सेवापुरवठादार सं थे दारे काम करणा या मनु यबळास ओळखप  असण ेआव क आहे. यांनी 
युिनफॉम कवा ेसकोड म ये काय लयात उप थत असण े आव यक आहे. सदर ओळखप  व ेसकोड 
सेवापुरठादाराने ावयाचे आहे. 

15. तसेच वरील कामांकरीता दे यात आले या सेवा यो य प दतीने झा या नस याच ेआढळ यास संबंधीत िदवसाचा 
मोबदला देय राहणार नाही. तसेच साफसफाई सेवांबददल रोजी या रोज खालील काम करणे आव क आहे. 
1. काय लयातील व पिरसरातील हरांडे झाडण,े िफनेल टाकून पोछा करणे ( सकाळी 10.00  पयत व उविरत 

काम दुपारी 1.00  पयत पूण करण.े) 
2. सव इमारतीतील संडास व बाथ म िफनेल / ॲिसडन े व छ करण.े 
3. सव इमारती या दशनी भाग व सभोवतालचा पिरसर व छ ठेवणे. 
4. सव इमारतीचे मीटर म तथा टोरेजची साफसफाई करणे. 
5. जमा केलेला कचरा, ओला व सुका वेगवेगळा क न कच याची यो य िव हेवाट लावण.े कॅरी बॅ ज व इतर 

ला टीक सािह य जाळू नय.े 
6. पाणी गळती होत अस यास विरत सूचीत करण.े 

यासाठी लागणारे अनुषंिगक सािह य उदा : िफनेल, झाडू व इ यादी सेवापुरवठादाराने वखच ने उपल ध 
करावयाच ेआहे. 

16. मिह यातील कमा या मोबद याची र कम तो मिहना पूण झा यानंतर देयक ितमहा 5 तारखेपयत काय लयास 
सादर कराव.े यानंतर अनुदान उपल धतेनुसार लवकरात लवकर मोबदला र कम यांचे बँक खा यात जमा 
क न अदा कर यात येईल. 

17. सेवापुरवठादाराने सेवा पुरिव यासाठी िनयु त मनु यबळाने कोण याही कारचे धु पान कवा नशापाणी वा 
गैरवतन करणार नाहीत याबाबत यांचे हमीप  सादर कराव ेलागेल. या अनुषंगाने उदधभवणा या सव घटनांस / 
पिरणामांस सेवा पुरवठादार हे संपूणत: जबाबदार राहतील. यास तं िश ण संचालनालय कोण याही कारे 
जबाबदार असणार नाही. 

18. सेवा कं ाट  र कमेबाबतचा स ह स टॅ स, GST,  आयकर व इतर कायदेशीर बाब ची पूतता सेवा पुरवठादाराने 
करण ेआव यक राहील व याची संपूण जबाबदारी सेवा पुरवठादार सं थेचीच राहील. 

19. सेवा पुरवठादाराने पुरिवले या मनु यबळाचा कायदेशीर र कमा ( उदा. वेतन , पीएफ, िवमा इ.) कामगारास 
िनयमा माण े अदा कर याची व यां या खातील जमा कर याची जबाबदारी सेवा पुरवठादाराची राहील. सदर 
बाबत कामगांराना देय र कमांची कोणतीही जबाबदारी या संचालनालयावर राहणार नाही. 

20. सेवा पुरवठादार यांनी  100/- या बॉ ड पेपरवर ( द तऐवज) वरील माणेा अटी व शत  मा य अस याचा 
करारनामा न दणीकृत नोटरी यांचेकडून क न सादर करणे आव यक रािहल. 



21. सेवा पुरवठादारानेा िनयु त केले या कामगारांनी कामाचे वेळी शासकीय मालम ेची काळजी घेणे आव यक 
असून शासकीय नुकसान झा यास याची भरपाई सेवा पुरवठादारांकडून कर यात येईल. 

22. सेवापुरवठादाराने िनयु त केले या कामगारांनी काम करताना काय लय, काय लय पिरसरात सुर ेचे आव क 
िनयमांचे पालन कराव,े तथपी, काम करताना काही अपघात, इ झा यास याची जबाबदारी या काय लयाची 
राहणार नाही. 

23. सेवा ठेका रकमेिशवाय कोण याही व पाची अ य र कम देय राहणार नाही. सतेच भिव यात काही आ थ बाबी 
िनम ण झा यास याची जबाबदारी कं ाटदाराची राहील. या काय लयाकडे कोण याही कामगारास वैय तक 

व पाचे वेतन  व अ य सवलती संदभ त मागणी करता येणार नाही. 
24.  सेवा पुरवठादाराने सेवा दे यासाठी िनयु त केले या कोण याही य तीस या संचालनालयामाफत िनयिमत 

कर याकरीता व  भिव यातील ावया या िर त पदांवर कोणताही दावा / ह क सांगता येणार नाही. 
25. शासन िनणय उ ोग  व कामगार  िवभाग . काआआ-2013/ . .233 8, िद. 18.6.2014  नसुार ठरिवले या 

िकमान वेतनानुसार सव कं ाटी कमचा यांना वेतन ावयाचे असून यावरील सेवाशु क सेवापुरवठादाराने 
िनिवदे दारे बोली लावावयाची आहे. 

26. िनिवदेतील अटी व शत , कं ाटाचे व प आिण इतर काही मु ांबाबत संभा य िनिवदाकारांना शंका अस यास 
यांनी िदनांक 17/11/2018 रोजी या काय लयात आयोिजत केले या िनिवदापूव बैठकीस उप थत रहाव ेअसे 

आवाहन कर यात येत आहे. 
 

 
 

( डॉ. अभय वाघ ) 
संचालक, तं िश ण, महारा  रा य, मुंबई 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

तं िश ण संचालनालय, महारा  रा य, मुंबई 
कामाचा सिव तर तपिशल 

पिरिश ट अ 
िविवध  कामांसाठी सेवापुरवठादारांनी सेवा पुरिव यास िनयु त य तीनी खालील माणे शै िणक अहता  धारण करणे आव यक असून 
नेमून िदलेले काम व विर ठांनी वेळोवेळी सूिचत केलेले कामकाज करणे बंधनकारक राहील. 

अ.
. 

कामकाजाचे व प आव यक िकमान शै िणक व अनुषंिगक अहता सेवा उपल ध क न 
ावयाचे अंदाजे 

मनु यबळ* 
1. पी.आर.पसनल आिण 

जनसंपक ची कामे 
1. Graduate in any discipline from a recognized 

University and Degree/Diploma in Journalism/ 
Mass Media/Communication 

2. Proficiency in Language (Marathi, Hindi, English) 
Good Knowledge of Computer-MS Officer 

01 

2. ो ाम गची कामे 1. Graduate in Computer Engg./Computer Science 
Engg./MCA and 

2. Knowledge of Computer Programming Dot 
Net/JAVA and VB Programme etc. 

02 

3. नेटवक इंिज.कामे 1. Graduate in any discipline from a recognised 
University. 

2. Diploma in Hardware Networking 

01 

4. डाटा एं ीची कामे 1. Diploma in Computer Engg./Computer Science 
and Engg. and 
Excellent speed of keys depression (data entry 
speed around 1000) 

2. Knowledge of Computer Programming  Dot 
Net/JAVA and VB Programme etc.) 

01 

5. िलिपक टंकलेखक वग य 
व पाची कामे 

मा यता ा त िव ापीठाची कोण याही शाखेतील पदवी व 
संगणकीय कामकाजाचे उ म ान, मराठी 30 श. .िम. व 
इं जी 40 श. .िम. गतीचे टंकलेखन माणप  

10 

6. चतुथ ेणी कमचा यांकडून 
क न ावयाची कामे 

मा यिमक शालांत माणप  परी ा (दहावी) अनु ीण 03 

7. काय लयातील व 
पिरसरातील साफसफाईची 
कामे 

सातवी उ ीण 02 
(02 पु ष) 

(*आव यकतेनुसार मनु यबळाचे सं येत 10 ट के वाढ/घट हो याची श यता नाकारता येत नाही.) 
 

 



िनिवदाकाराने व : या लेटरहेडवर खालील नमु यात सव आव यक मािहती भ न सही/िश का क न सदर नमुना scanक न 
महाटडर संकेत थळावर तांि क िलफाफयाम ये सादर करावी. तसेच या सोबत या िनिवदासूचनेम ये मागणी केले या सव आव यक 
कागदप ां या/ माणप ां या ती scan क न महाटडर संकेत थळावर तांि क िलफाफयाम ये सादर करणे आव यक आहे. अपूण 
िनिवदा िवचारात घेत या जाणार नािहत. 

तांि क िनिवदा  िववरण प  
 
1. कं ाटदारा या सं थेचे नांव व संपूण  : 
 काय लयीन प ा 
 
2. सं थेचा नोदणी मांक व न दणीकृ  प ा : 
 
3. या ािधकरणाकडे न दणी केलेली  आहे : 
 याचा संपूण प ा 
 
4. िनिवदाधारक/संचालकांचे नांव, प ा, : 
 दूर वनी, मण वनी व ईमेल प ा 
 
5. अनुभवाचा तपिशल (आव यक माणप  े : 
 जोडावीत) 
 
6. िनिवदाधारक/संचालकांचे ओळखप ाचा : 
 तपिशल 
 
7. इतर मािहती (आव यक माणप ां या  : 
 छायांिकत ती) 
 
8. िनिवदाकारास या पूव  कोण याही  : 
 शासकीय /िनमशासकीय आ थापने दारा 
 दंडा मक कायवाही (काळया यादीत नाव 
 टाकणे, िन कासन इ.)केली नस याबददलचे  
 हमीप  वा ांिकत क न जोडावे. 
 
 मी खाली सही करणार असे शपथपूवक मािणत करतो ,की वर नमूद कर यात आलेली मािहती खरी असून खोटी 
आढळ यास होणा या पिरणामांची जबाबदारी माझी राहील. तसेच सदर कं ाटासाठी आपण नमूद केले या सव अटी व शत  मला 
मा य आहेत. 
 

थळ :  
 
िदनांक: 
        सही: 
 
        नांव : 

 



वािण यक िनिवदा िववरण प  
 

िनिवदाकाराने वत: या लेटरहेडवर खालील नमु यात यापारी दरांची मािहती भ न सही/िश का क न सदर नमुना scanक न 
महाटडर संकेत थळावर यापारी दरां या िलफाफयाम ये सादर करावी. 
 
(तांि क िनिवदांम ये पा  ठरणा या िनिवदाधारकांची यादी या संचालनालया या संकेत थळ www.dtemaharashtra.gov.in वर 

िस द कर यात येईल. तांि क िनिवदांमधून पा  वािण यक िनिवदा सूिचत केले या िदनांकास िनिवदाधारकां या उप थतीत 
तं िश ण संचालनालय, मु य काय लय, मुंबई येथे उघड यात येतील.) 
 
1. सेवापुरवठादारा या सं थेचे नांव  : 
 
2. कामाचे वणन   : 
 

कामाचे वणन ितमहा ित माणसी सेवा शु क ट केवारी 
पी.आर.पसनल आिण जनसंपक ची काम े  

ो ाम गची कामे  
नेटवक इंिज.कामे  
डाटा एं ीची कामे  
िलिपक टंकलेखक वग य व पाची कामे  
चतुथ ेणी कमचा यांकडून क न ावयाची कामे  
काय लयातील व पिरसरातील साफसफाईची कामे 
(साफसफाई सािह यासह)  

 
थळ :  

 
िदनांक: 
        सही: 
 
        नांव : 
    
        िश का /मोहर : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


