।। अंतरी पेटवू ज्ञानज्योत ।।

कवययत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्यापीठ, जळगाव
Kavayitri Bahinabai Chaudhari North Maharashtra University,
Jalgaon
भोजन,अल्पोपिार/चिापान व्यवस्था सममती, दीक्ांत समारं भ २०२२

लघु यनववदा
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ, जळगाव िेथे हिनाांक २४ मे २०२२ रोजी
आिोजजत ३०वा पिवी प्रिान काियक्रमासाठी (िीक्ाांत समारां भ) केटररांग सुववधा पुरवणे बाबत

िर

पत्रक मागवण्िात िेत आिे त. यनवविाधारकाने खालील तक्त्िात आपले िर नमूि करून सीलबांि
पाककटात सािर करावेत. िा पाककटावर "दीक्ांत समारं भ २०२२ केटररंग दरपत्रक" असा उल्लेख करावा.
परु वठादाराचे नाव:
फोन नंबर:

यनववदा शुल्क DD नंबर बँकेचे नाव व हदनांक:
गट

अल्पोपिार

खाद्यपदाथााचे नाव व वववरण
उपमा (२०० ग्रॅम)
चिा (१०० ममली)

प्लेट

प्रती प्लेट दर

संख्या

(सवय कराांसहित)

३००

ववद्यार्थयाांसाठी कचोरी २ नग (सोबत खटाई),
फूड पॅकेट

खोबरा बर्फी २ नग

जेवण

व्िे ज. सलाड (काांिा, मलांब,ू टोमॅटो, काकडी इ.), पल
ु ाव,

८००

मसाला ताक पाऊच १ नग (२०० ममली)
पोळी व परु ी, ममक्तस व्िे ज सक
ु ी भाजी, पातोडी रस्सा

१,२००

भाजी, डडस्को उडीि पापड, खोबरा बर्फी, मट्ठा
अटी व शती:

१. अल्पोपिार वाटप व्िवस्था सकाळी िोन हठकाणी कराविाची आिे .
२. जेवणाची व्िवस्था काियक्रम सांपल्िावर िोन हठकाणी (कमयचारी भवन व मिक्क भवन) िेथे
कराविाची आिे , तसेच र्फूड पॅकेट वाटपाची व्िवस्था मुख्ि इमारतीजवळ नेमून हिलेल्िा हठकाणी
करावी लागेल.

३. अल्पोपिार वाटप, जेवणाची व्िवस्था व र्फूड पॅकेट वाटपाची व्िवस्था ज्िा ज्िा हठकाणी (ककमान
पाच हठकाणी) असेल यतथे वपण्िाच्िा पाण्िाची व्िवस्था करावी लागेल. वपण्िासाठी िे ण्िात िेणारे

ममनरल वॉटर (जार) िे थांडगार असावे. डडस्पेन्सर व कागिी ग्लासची व्िवस्था परु वठािाराला करावी
लागेल.

४. वरील क्रां. १ ते ३ िाकररता आवश्िक असलेले मनष्ट्ु िबळ परु वठािारानेच परु वािचे आिे .

५. पुरवठािाराला स्विांपाकासाठी व्िावसायिक गॅस मसलेंडरचाच वापर करावा लागेल. स्विांपाकाच्िा
हठकाणी सुरक्ेची काळजी घ्िावी व आवश्िक ती स्वच्छता पाळावी.

६. यनवविे त हिलेली प्लेट सांख्िा अांिाजजत आिे , काियक्रमासाठी प्र्िक् उपजस्थताांची सांख्िा वाढू िकेल,
पुरवठािारास आवश्िकतेनुसार वाढीव पुरवठा करण्िाची तिारी ठे वावी लागेल.

७. मसाला ताक पाऊच ताजे तसेच मान्िताप्राप्त व नामाांककत कांपनीचेच असावे. मसाला ताक थांड
स्वरूपात ठे वण्िासाठी आवश्िक असलेल्िा साधनाांची तसेच बर्फायची व्िवस्था पुरवठािारालाच करावी
लागेल.

८. र्फूड पॅकेट साठी 'कागिी ब्राउन बॅग' चा वापर करावा.

९. वरील सवय खाद्ि पिाथाांसाठी वापरण्िात िेणारे सूिर्फ
य ू ल/िेंगिाणा तेल (पाम ककां वा इतर तेल वापरू
निे) िे िुद्ध तसेच मान्िताप्राप्त व नामाांककत कांपनीचेच वापरावे लागेल. भाजीपाला व इतर पिाथय
ताजेच वापरावेत. मिळ्िा पिाथायचा वापर करू निे. उत्तम प्रतीचा अन्न पुरवठा करावा.

१०. स्विांपाकासाठी लागणारे मांडप, पाणी, वीज, अन्न वाटपासाठी लागणारे स्टॉलसाठीचे टे बल व खच्
ु िाय

िाांची व्िवस्था ववद्िापीठ करे ल. अन्न वाढण्िासाठी लागणारे सवय साहि्ि, तसेच प्लेट, वाट्िा, चमचे,
हटश्िू पेपर, ग्लास, डस्टबबन इ. ची व्िवस्था परु वठािाराला करावी लागेल.

११. उष्ट्टे , खरकटे व इतर कचऱ्िाची ववल्िे वाट लावण्िाची जबाबिारी परु वठािाराची असेल.
१२. सिर कामासाठी कुठल्िािी प्रकारची

अग्रीम रक्तकम हिली जाणार नािी. वरील कामासाठी िे ि

िोणारी रक्तकम काम पण
ू य झाल्िावर यनिमानस
ु ार टी. डी. एस. कापन
ू धनािे िाद्वारे िे ण्िात िेईल.

१३. पुरवठािारास काम करतेवेळी ववद्िापीठ पररसरात स्वच्छता रािील तसेच ववद्िापीठाच्िा
मालमत्तेचे नुकसान िोणार नािी िाची काळजी घ्िावी लागेल. नुकसान झाल्िास यनिमानुसार
पुरवठािारास भरपाई करावी लागेल.

१४. 'िॉप ऍक्तट' परवाना तसेच 'अन्न व औषध प्रिासन' िाांचे कडील परवाना धारकाांनीच िरपत्रके
भरावीत. िा सांबांधधत कागिपत्रे िरपत्रकासोबत जोडावीत.
१५. िरपत्रकासोबत पुरवठािाराने यनवविा िुल्क (Tender Fee) रुपिे ५००/- मात्र चा डी. डी. 'ववत्त व

लेखाधधकारी, क.ब.चौ. उत्तर मिाराष्ट्र ववद्िापीठ, जळगाव' िा नावाने जोडावा. ज्िा पुरवठािारास
केटररांग सुववधा पुरववण्िास यनवडण्िात िेईल ्िास सुरक्ा अनामत रक्तकम म्िणून रुपिे ५०००/(पाच िजार मात्र) ववद्िापीठात वकय ऑडयर ममळते वेळी जमा करावे लागतील. िा रकमेवर कुठलेिी
प्रकारचे व्िाज हिले जाणार नािी.

१६. पुरवठािाराने िरपत्रक लेटर िे डवरच द्िावे. ववहित नमुन्िातील िरपत्रक (क्रां. १४ व १५ मध्िे

उल्लेख केलेल्िा कागिपत्राांसहित) सिर यनवविा जािीर झाल्िापासून सात हिवसात म्िणजे १८ मे
२०२२ पिांत 'अध्यक्, भोजन,अल्पोपिार/चिापान व्यवस्था सममती, दीक्ांत समारं भ २०२२’ िाांचे नावे
ववद्िापीठातील सामाजजक िास्त्रे प्रिाळे त कािायलिीन वेळेत जमा करावीत.

हदनांक: १२ मे २०२२
अध्यक्
भोजन,अल्पोपिार/चिापान व्िवस्था सममती,
िीक्ाांत समारां भ २०२२

