2ेषक :

"दनांक: _____ फे,.ु २०१९

2ती,
मा.मX
ु य काय6कार* अZधकार*,

महारा[\ ए]यक
ू े शन सोसायट*,

१२१४/१२१५, सदा>शव पेठ, पण
ु े ४११ ०३०.
स.न.Aव.Aव.
आपdया सं:थेचे 2धान काया6लय व सं:थे<या अeय ३ AवBयाशाखांचे

वाAष6क अंक

छपाई करfयासाठR आपणाकडुन उपलhध क़jन दे fयात आलेdया SनAवदा कागदपlांनस
ु ार आमची
SनAवदा आपणाकड़े दाखल कर*त आहे .

या SनAवदा कागदपlांतील सव6 तप>शल मी वाचला

असन
ू nयानस
ु ार मी ह* SनAवदा दाखल कर*त आहे व SनAवदा कागदपlांतील सव6 अट* व शतo
मला माeय असन
ू nयादाखल मी 2nयेक पानावर माeयतादश6क :वा@र* केल* आहे .
तर* nयानस
ु ार सदर छपाइचे काम आqहास >मळावे ह* Aवनंती.
आपले,

(मs
ु काची :वा@र* व >शtका)
सोबत :
१. SनAवदा सच
ू ना - :वा@र* व >शttयासह

२. SनAवदा दाखल करणाvया मs
ु कांAवषयी माwहती
३. SनAवदा दरपlक

४. j. २००/- 2ोसे>संग फ़y

म.ए.सोसायट*, पण
ु े’ चे 2धान काया6लय व सं:थे<या उ<च >श@ण
AवBयाशाखां<या वाAष6क अहवाल (२०१८-१९) छपाईसाठR SनAवदा
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‘म.ए.सोसायट:, पण
ु े’ चे @धान कायाBलय व संEथेGया उGच IशKण LवMयाशाखांGया
वाLषBक अहवाल (२०१८-१९) छपाईसाठY
ZनLवदा सच
ू ना
महारा[\ ए]यक
ू े शन सोसायट*, पण
ु े या सं:थे<या पण
ु े येथील क़ाह* AवBयाशाखां<या वाAष6क

अहवाल छपाई करfया<या zि[टने अZधकृत मs
ु कांकडुन SनAवदा मागवfयात येत असन
ू ]या

शाखांसाठR वाAष6क अहवाल छपाई करावयाची आहे nयांची नाव} व छपाई करावया<या अंकांची संXया,
आतील मजकुराची पाने व ४ कलर फ़ोटो पाने यांची अंदाज़े संXया यांचा अंदािजत तप>शल, अंकांचा
आकार व अeय तांÄlक तप>शल खाल*ल2माणे आहे .
LवMयाशाखेचे नांव

म.ए.सो @धान

म.ए.सो.आबासाहे ब म.ए.सो.

म.ए.सो.

कायाBलय, पण
ु े

गरवारे

गरवारे

नाइट

३०.

महाLवMयालय,

कॉलेज

कॉलेज

(MES H.O)

कवf रEता, पण
ु े-४. ऑफ
(AGC)

कॉमसB,

ऑफ
आpBस अँड

कवf रEता, कॉमसB,
पण
ु े-४.

(GCC)

कवf रEता,
पण
ु े-४.

(Night
Coll.)

अंक छपाई संzया-

६००

३५००

२०००+

१०००

१००० CD
(with
Printing)

अंकाचा आकारआतील

तपIशल -

मजकुर पाने

२१५ >म.>म. x २८० >म.>म ( १/४ डेमी)
१०० GSM

८० GSM

१००

८० GSM

आट6 पेपर, ४

बdलारपरु

GSM

मैप>लथो पेपर, १

आट6 पेपर,

बdलारपरु

रं गी छपाई.

४ रं गी

पेपर, १

छपाई.

रं गी छपाई.

रं गी छपाई.

अंदािजत

१४४

२००

१२८

मैप>लथो

७६

संzया -
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आतील

तपIशल -

छाया}च~/अÄय
पाने-

अंदािजत

१०० GSM आट6 पेपर, ४ रं गी छपाई. रं गीत छायाZचlे ३००
D.P.I. व कृ[णधवल छायाZचlे २०० D.P.I.
००

३०

००

०८

संzया कÅहर-

४

४ पानी(पाठपोट), २५० GSM आट6 काड6 वर

पानी(पाठपोट),

४ रं गी छपाई. Glossy/ Mat. लॅ >मनेशन

३०० GSM

सह

आट6 काड6 वर
४ रं गी छपाई.
Glossy/ Mat.
लॅ >मनेशन सह
बांधणी

परफ़ेtट बाइंöडंग

(Binding)अंक छपाई क़Üन áया áया

२० ऑग:ट

शाखांमàये पोहोच

२०१८

२५ एA2ल २०१९

२५ एA2ल

२५ एA2ल

२०१९

२०१९

करावयाचा अंतीम "दनांक
"टप: म.ए.सो @धान कायाBलय, पण
ु े ३० यांचेसाठY वर:ल अहवालाÅयZतâरकत वेगळा ‘Account
Report’ व Envelope( पाíकटे )

छापणे व सदर छापील पाíकटांवर संEथेने "दलेल: lables

}चकटवणे व पाíकटांमàये उपरोñत वाLषBक अहवाल व ‘Account Report’ भòन सदर पाíकटे
}चकटवणे व áयासह delivery दे णे अपेöKत असते.

सदर कामांसाठY कामाGया सLवEतर

वणBनासह या ZनLवदा कागदप~ांमàये Eवतं~ दरप~काचा नमन
ू ा "दलेला आहे . तो ह:
ZनLवदाधारकांनी भरणे आवõयक आहे .

मजकुर व छायाZचl पानांवर समास पाना<या बाज़न
ू े १२ >म.>म व बांधणी<या बाजन
ू े १८ >म.>म
असावा.

मजकुर पानांचा मजकुराचा Font, Font Size यांचा तप>शल nया nया शाखां<या

2मख
ु ांकडून अथवा nयांनी Sनदü >शत केलेdया 2SतSनZधंकडुन माeय क़jन घेfयात यावा.
अÄय अट: व शतú :

1. सदर छपाईसंदभा6त जाwहरात वत6मानपlाम¢ये 2>सBध झाdया<या wदनांकापासन
ू आठ wदवसा<या आत,
सं:था/सqबंZधत महाAवBयालये यां<या काया6लयाकडुन आव§यक असdयास अeय माwहती 2ा•त क़jन

घेऊन, SनAवदा सं:था काया6लयाम¢ये (वर wदलेdया पßयावर) सम@ दाखल करावी, तसेच सदर संपण
ू 6
SनAवदा कागदपlे tenders@mespune.in

या e-mail address वर

mail कराAवत.

आठ

wदवसांनंतर आलेdया SनAवदा तसेच अध6वट भरलेdया/ सच
ू ना Aवचारात न घेता भरfयात आलेdया SनAवदा
Aवचारात घेतdया जाणार नाह*त.

2. SनAवदा सम@ दाखल करतेवेळी 2ोसे>संग फ़y j. २००/- भ©न nयाची :वतंl पावती घेणे आव§यक असेल.
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3. सदर SनAवदा कागदपlांम¢ये 2nयेक AवBयाशाखांची छपाई करावया<या अंकांची संXया Sनि§चत असन
ू

nयानस
ु ार SनAवदा दर Bयावयाचे आहे त. आतील मजकुराची पाने व ४ फ़ोटो पाने यांची संzया अंदाज़े
असन
ू 2nय@ होणाvया पानां<या( Surfaces) संXयेनस
ु ार आपणास Äबल सादर करावयाचे आहे .

4. मजकुर पानांचे टायAपंग क़jन दे fयात आdयास nया साठRचे माeय दरातन
ू 2ती पान (Surface)
j. २५/- या दराने Äबलातन
कपात क़jन आपले Äबल अदा करfयात येईल, परं तु page
ू
layouting/designing करणे ह* जबाबदार* मs
ु काची असेल.

5. SनAवदे सोबत पेपर नमन
ू ा, कंपनीचे नाव, वजनासह जोड़णे आव§यक आहे . आरं भी दोन 2फ़
ू 2ेसमधन
ु
काळजीपव
6 तपासल* जाणे आव§यक आहे .
ू क
nयांनी Sनदü >शत केलेdया 2SतSनZधंकडुन

Sतसरे 2फ़
ू nया nया शाखां<या 2मख
ु ांकडून अथवा

तपासले जाइल व :वा@र* सह आपणाकड़े दे fयात येईल.

6. सदर SनAवदा कोणnयाह* कारणामळ
ु े :वीकारfयाचा अथवा नाकारfयाचा हtक म.ए.सो. Øयव:थापनाने
राखन
ु ठे वला असन
ू nयांस मs
ु कांची कोणतीह* हरकत असणार नाह*ं.

7. सव6 अंक अंSतम wदनांकापव
ू o nया nया AवBयाशाखाम¢ये पोहोच करfयाची जबाबदार* मs
ु काची असेल
व nयाचा ख़च6 अलाwहदा अदा केला जाणार नाह*ं.

8. SनAवदा कागदपlांम¢ये उdलेख केdयाØयSत±रकत कोणतेह* अeय ख़च6/आकार असdयास nयाचा
:वतंlपणे उdलेख करावा, परं तु असे ख़च6 अलाwहदा दे णे अथवा न दे णे या बाबतचा अंSतम Sनण6य
सं:थेचा असेल.

9. काम पण
ू 6 झाdयानंतर nया nया AवBयाशाखां<या नाव} :वतंl Äबल क़jन ते अंका<या 2तीसह तसेच

nया nया AवBयाशाखांकडुन सह* व >शttयांसह 2ा•त झालेले चलन व सदर छपाई संदभा6त nयांचा
अ>भ2ाय या सह सं:थेकड़े सादर करावे. असे 2ा•त Äबल nया nया AवBयाशाखांमाफ़6त १ मwहeया<या
कालावZधत अदा केले जाइल.

10. या SनAवदे तील अंकांचा तप>शल, अट* व शतo यापैकy क़ाह* माeय नसdयास तसे :प[ट नमदु करावे.
11. या सव6 अंकांची संपण
ू 6 Soft Copy Open File व PDF :व©पाम¢ये दे णे आपणावर बंधनकारक
राwहल.

nयासाठR अलाwहदा रtकम दे fयात येणार नाह*ं.
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म. ए. सोसायट:, पण
ु े या संEथेGया क़ाह: LवMयाशाखांGया वाLषBक अहवाल ( २०१८-१९)
छपाईसाठY ZनLवदा दाखल करणाûया मü
ु कांLवषयी मा"हती

(सदर SनAवदा दाखल करणाvया मs
ु कांनी खाल*ल नमe
ू याम¢ये आपल* माwहती व दर भरणे
आव§यक असन
ू 2nयेक पानाख़ाल* आपल* माeयतादश6क सह* कjन >शtका ऊमटवणे
आव§यक आहे . )

१. मs
ु काचे नांव व प≥ा :

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
२. 2ो2ायटर/भागीदार यांचे
नाव व दरू ¢वSन/मोबाइलµ.:
३. :वत:चा 2ेस आहे का:

_________________________________
_________________________________
होय / नाह*ं

असdयास उपलhध
यंlसाम∂ी/सAु वधा यांचा तप>शल: _________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

४. इं∂जी व दे वनागर*साठR :वत:चा 2फ़
ू र*डर आहे का?:

होय / नाह*ं

५. GSTIN : _________________________________________________

(मü
ु काची EवाKर: व Iशñका)

म.ए.सोसायट*, पण
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‘म.ए.सोसायट+, पण
ु े’ चे 3धान काया7लय व सं;थे=या उ=च ?शAण BवCयाशाखां=या वाBष7क अहवाल (२०१८-१९) छपाईसाठS दरपVक
मU
ु काचे नांव :

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
ZनBवदा पVाम[ये

वण7नानस
ु ार ZनBवदा पVाम[ये नमद
ु वण7नानस
ु ार आतील ४
आतील मजकुरा=या पानांसाठS 3ती पान कलर फ़ोटो पाने (Surfaces )(DTP, page

नमद
ु

(Surface)

/
designing/
scanning,
छपाई दर ( DTP, page layouting
layouting /designing / कागद/छपाई या processing, कागद/ चार रं गी छपाई या सह
छपाई
BवCयाशाखेचे
नांव

करावया=या
अंकांची
संYया

सह

एकaVत

)

रकमेचा तप?शल

व bयानस
ु ार

करावया=या
छपाइसाठS

मजकुर

दर 3ती

पानांची

पान

(Surfaces)

(Surface)

अंदािजत
अ.W

संYया

1

2

3

4

ु ार एकूण रकमेचा
एकूण एकaVत) छपाई दर व bयानस
तप?शल.

छपाई , कागद या सह )

एकूण सव7

छपाई दर व bयानस
ु ार

5

करावया=या

करावया=या

करावया=या सव7

छपाइसाठS

सव7 अंकांसाठS ४

परफ़ेhट

अहवालातील

एकूण

छपाइसाठS दर (

अहवालातील

दर 3ती

पानी

बाइंuडंग

सव7 अंकां=या

पानांची

3ती पान

सव7 कलर फ़ोटो

कfहर) (४

(Surfaces)

साठS दर

बांधनी साठS

पानांसाठS

(Surfaces)

(Surface)

पानांसाठS

Surface)

कfहर छपाई

(3ती

(Surfaces )

अंदािजत

(Surfaces )

दर

साठS रhकम

अहवाल)

एकूण रhकम

एकूण रhकम

संYया

एकूण रhकम

सव7 मजकुर

6=3*4*5

7

8

144

00

२

AGC

3,500

200

30

३

GCC

2,000

128

00

1,000

76

8

9=3*7*8

10

11=3*10

3ती अहवाल रhकम - ZनBवदा

G.S.T.
G.S.T. सह

छपाई

600

Coll.

बांधणी (Perfect
Binding)

छपाई

MES H.O.

Night

पानी (पाठपोट) designing,
scanning, processing,
lamination, चार रं गी

छपाई

१

४

वण7नानस
ु ार कfहर - ४

एकूण रकमेचा तप?शल

छपाई
एकूण

ZनBवदा पVाम[ये नमद
ु

12

13=3*12

दरांनस
ु ार

सव7

अंकांसाठS सव7

अंकांसाठS

समावेशक

सव7

रhकम

समावेशक
रhकम
%

14=6+9+13

Without

रhकम

15

16=14*15(%)

G.S.T.

17=14+16

18=14/3

With

G.S.T.

19=17/3

Total →

7,100.00
१
२

३
४

उपरोhत तhbयाम[ये अ.W. ५, ८, १०, १२ व १५ म[ये ZनBवदा दाखल करणाया7नी ZनBवदा कागदपVांम[ये bया bया BवCयाशाखांसाठS नमद
ु तप?शलानस
ु ार आपले दर भरावेत व bयानस
ु ार अ.í. ६, ९, ११, १३, १४, १६, १७, १८, व १९ म[ये bयावर ïदलेñया सV
ू ानस
ु ार येणार+ रhकम नमद
ु करावी.
मजकुर पानांचे

फhत टायBपंग मजकुर सं;थेकडून दे òयात आñयास उपरोhत दरां3माणे होणाôया aबला=या रकमेमधन
ु 3ती पान ö. २५/- या3माणे वजावट करòयात येईल.

वर+ल अहवाल छपाई म[ये मजकुर पाने व फ़ोटो पाने यांची संYया अंदािजत असन
ू सदर संYया कमी अथवा अõधक झाñयास वर ïदलेñया दरांनस
ु ार 3bयA झालेñया पानां=या संYयेनस
ु ार aबल सादर करòयात येईल.
गरवारे वाùणûय महा. साठS २००० अंक

छपाई fयZतüरकत संपण
ू 7 अंका=या

ïदनांक:

म.ए.सोसायट*, पण
ु े’ चे 2धान काया6लय व सं:थे<या उ<च >श@ण
AवBयाशाखां<या वाAष6क अहवाल (२०१८-१९) छपाईसाठR SनAवदा

१००० C D

ह+ ( C D वर B3ंïटंग सह)

Cयावया=या असन
ू bयासाठS 3ती C D ö. --------------+ -------% GST या दराने आकारणी करòयात येईल.
(म£
ु काची ;वाAर+ व ?शhका)
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म.ए.सो 3धान काया7लय, पण
ु े ३०

(MES H.O.)

यांचेसाठS वाBष7क अहवाला fयZतüरकत वेगळा ‘Account Report’ व Envelope (पा•कटे ) छापणे व सदर छापील पा•कटांवर सं;थेने ïदलेल+ lables

õचकटवणे व पा•कटांम[ये उपरोhत वाBष7क अहवाल व ‘Account Report’ भ¶न सदर पा•कटे õचकटवणे व bयासह delivery दे णे' या क़ामासाठSचे दरपVक

Sr.
No.
1.

3.
4.

Description
2
Printing of 'Account Report : Size - 1/4 Demy,
Cover 210 GSM Card sheet, Single colour printing
Inner 28 Surfaces on 70 GSM Ballarpur Maplitho Paper &
single colour printing.
Binding-Center pinning
For printing of every form of four surfaces of inner pages
extra
Printing & providing Envelopes : 9" x 12", made up from
80 GSM Maplitho Paper with single colour printing
Labour Charges for filling Report in envelope & Pasting

Rates
4

Amount
5=3*4

GST- ____%
6

GST Amount
7 = 5 * 6%

Total Amount
8=5+7

TOTAL

-

उपरोhत तhbयाम[ये अ.W.

-

मजकुर पानांचे

-

वर+ल

4 व 6

रका®याम[ये

म[ये ZनBवदा दाखल करणाया7नी आपले दर भरावेत व bयानस
ु ार अ.í.5, 7, व 8 म[ये bयावर ïदलेñया सV
ू ानस
ु ार येणार+ रhकम नमद
ु करावी.

फhत टायBपंग मजकुर सं;थेकडून दे òयात आñयास उपरोhत दरां3माणे होणाôया aबला=या रकमेमधन
ु 3ती पान ö. २५/- या3माणे वजावट करòयात येईल.

छपाई म[ये मजकुर पाने

यांची संYया अंदािजत असन
ू सदर संYया कमी अथवा अõधक झाñयास वर ïदलेñया अन.ु W. २ मधील दरांनस
ु ार 3bयA झालेñया पानां=या संYयेनस
ु ार aबल सादर करòयात येईल.

ïदनांक :

म.ए.सोसायट*, पण
ु े’ चे 2धान काया6लय व सं:थे<या उ<च >श@ण
AवBयाशाखां<या वाAष6क अहवाल (२०१८-१९) छपाईसाठR SनAवदा

(म£
ु काची ;वाAर+ व ?शhका)
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