विद्यापीठ ग्रंथालय

िसंतराि नाईक मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ
परभणी
जा.क्र./वि.ग्र./सं.वि५२०/१७

ददनांक : १६ वडसेंबर २०१७

सुचना
विद्यापीठ ग्रंथालयातील मावसक / वनयतकावलक / ग्रंथ बांधणीच्या कामासाठी मोहोरबंद दरपत्रके ददनांक
२६/१२/२०१७ पयंत मागविण्यात येत आहेत. दरपत्रक

ग्रंथपाल , विद्यापीठ ग्रंथालय , िसंतराि नाईक

मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ , परभणी यांच्या नािे देण्यात यािे. दरपत्रका च्या वलफाफ्यािर पुढील प्रमाणे
उल्लेख असािा “विद्यापीठ ग्रंथालयातील मावसक / वनयतकावलक / ग्रंथ बांधणीच्या कामासाठीदरपत्रक”

.

कामाचे स्िरूप ि बांधणी प्रकारची मावहती खालील प्रमाणे आहे.
कामाचे स्िरूप : विद्यापीठ ग्रंथालयातील विविध आकाराच्या ि जाडीच्या मावसक / वनयतकावलक / ग्रंथ यांची
बांधणी करणे.
कामाची व्याप्ती : रुपये दोन लक्ष पयंत (जी.एस.टी सह )
बांधणीचा प्रकार : मजबूत पुठ्ठा बांधणी ि पुठ्यािरती काळे रे ग्झीन. काळ्या रे ग्झीन िर सोनेरी अक्षरातील
पारं पाररक अथिा संगणकीकृ त उठािदार अक्षरातील लेखन ि त्यािर अक्षरािर लॅवमनेशन( Gold Embossing
with lamination)ज्या मध्ये मावसकाचे नाि , ििष , खंड क्र. ि विद्यापीठ ग्रंथालयाचे संवक्षप्त नािई. मावहती .
या बांधणी प्रकारातील खालील आकाराच्या बांधणी साठी दरपत्रके देण्यात यािेत.
मावसकांची रुं दी वनवित स्िरुपाची नसते त्यामुळे मावसकाच्या गठ्ठ्ठ्याच्या जाडीनुसार दर देण्यात
यािेत .
अ.क्र.
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वििरण

एका गठ्ठ्ठ्याची
दकमंत

जी.एस.टी

एकू ण
दकमंत

२.०० इंच जाडीचा मावसकांचा गठ्ठा
२.०५ इंच जाडीचा मावसकांचा गठ्ठा
३.०० इंच जाडीचा मावसकांचा गठ्ठा
२.०० इंच जाडीचे पुस्तक
२.०५ इंच जाडीचे पुस्तक
३.०० इंच जाडीचे पुस्तक
३.०० इंच पेक्षा अवधक जाडीचे पुस्तक

अटी ि शती :
१. कोणतेही दरपत्रक कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अवधकार विद्यापीठ ग्रंथालयाने राखून ठे िला
आहे.
२. कोणतेही कारण न देता मावसक बांधणीची प्रदक्रया पुढे ढकलण्याचा अथिा संपूणष प्रदक्रया रद्द करण्याचा
अवधकार विद्यापीठ ग्रंथालयाने राखून ठे िला आहे.
३. मावसकांची रुं दी वनवित स्िरुपाची नसते त्यामुळे मावसकाच्या गठ्ठ्ठ्याच्या जाडीनुसार दर ग्राह्य
धरण्यात येतील याबद्दल नंतर कोणत्याही तक्रारीची दखल घेण्यात येणार नाही.
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४. कायष आदेश ददल्यानंतर सदरील काम दोन मवहने ककिा त्यापेक्षा कमी कालािधीत करणे अपेवक्षत आहे.
५. बांधणीच्या कामाची व्याप्ती कोणतेही कारण न देता

कमी करण्याचा अवधकार विद्यापीठ ग्रंथालयाने

राखून ठे िला आहे.
६. बांधणीचे काम विद्यापीठ ग्रंथालयातच करािे लागेल कोणत्याही पररवस्थती मध्ये
मावसक/वनयतकावलक/ग्रंथ विद्यापीठ ग्रंथालयाच्या बाहेर नेिू ददला जाणार नाही.
७. मावसक / वनयतकावलक बांधणीचा नमुना िर नमूद के लेल्या प्रमाणानुसार ददनांक २६/१२/२०१७ पयंत
विद्यापीठ ग्रंथालयास देण्यात यािा . सदरील नमुन्यािर

दराचा उल्लेख नसािा याची दक्षता घ्यािी .

नमुन्यासाठी ग्रंथालयातून मावसके देण्यात तेतील.
८. कामाचे देयक संपूणष काम समाधानकारक ररत्या पूणष झाल्यानंतर ददले जाईल.
९. दरपत्रकातील दर दरपत्रकाच्या ददनांकापासून पुढील तीन मवहन्यासाठी िैध / ग्राह्य धरण्यात येतील.
१०.बांधणी कामाच्या गुणित्तेची तपासणी ग्रंथलयातील कमषचारी सतत करत राहतील.
दरपत्रका सोबत द्याियाचे दस्तािेज :
१. दुकानाचा अद्ययाित नूतनीकरण के लेला परिाना
२. जी.एस.टी नोंदणीचे प्रमाणपत्र / जी.एस.टी नोंदणी क्रमांकाचा पुरािा
३. १००/-रु. चे बंधपत्र ज्या मध्ये खालील बाबीचा उल्लेख असािा
“विद्यापीठ ग्रंथालय , िसंतराि नाईक मराठिाडा कृ वि विद्यापीठ , परभणी यांच्या पररपत्रक क्र.
जा.क्र./वि.ग्र./सं.वि५२०/१७

ददनांक : १६ / १२/२०१७ नुसार मावसक / वनयतकावलक / ग्रंथ

बांधणीच्या दरपत्रका मध्ये उल्लेख के लेल्या अटी ि शती आम्हास मंजूर आहेत.”
ग्रंथपाल
विद्यापीठ ग्रंथालय
ि.ना.म.कृ . वि. परभणी
प्रत मावहतीस्ति :
१. सूचना फलक – संचालक वशक्षण तथा अवधष्ठाता (कृ ) , कायाषलय , ि.ना.म.कृ . वि , परभणी .
२. सूचना फलक – विद्यापीठ अवभयंता , कायाषलय , ि.ना.म.कृ . वि , परभणी .
३. सूचना फलक – वनयंत्रक कायाषलय , ि.ना.म.कृ . वि , परभणी .
४. सूचना फलक – विद्यापीठ ग्रंथालय ,ि.ना.म.कृ . वि , परभणी .

५. विद्यापीठ ग्रंथालय िेब पेज (http://vnmkvlibrary.in/index.php/notice-board.html)
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