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अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

मिहला बाल क�याण काय� म मिहला बाल क�याण काय� म मिहला बाल क�याण काय� म मिहला बाल क�याण काय� म 5555% % % % ज$डर बजेटज$डर बजेटज$डर बजेटज$डर बजेट     सनसनसनसन....2020202020202020----22221111 अतंग�त    अतंग�त    अतंग�त    अतंग�त       

जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस  माकं  माकं  माकं  माकं :    32323232/ / / / 111111111111    ते ते ते ते 113113113113                       सनसनसनसन.2020202020----22221    
   साव�जिनक बाधंकाम िवभाग/ जाहीर नोटीस जािहरात  . 32 िदनाकं-  24/03/2021  

मा.उपायु1,अहमदनगर महानगरपािलका यानंी    मिहला बाल क�याण काय� म 5% ज$डर बजेट     सनसनसनसन....2020202020202020----22221111    

अतंग�तअतंग�तअतंग�तअतंग�त    कामासंाठी खालील नमुद कामासंाठी ई िनिवदा प7 दतीने B -1 िनिवदा मागिवत आहे. िनिवदे बाबत9या या : यितिर< त 

असले� या अटी व शत= िनिवदा फॉम� म7 ये नमुद के� या असुन िनिवदा फॉम� िव ी व िनिवदा Aि येबाबतचा तपिशल खािलल Aमाणे.  

                                            
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव ी       24  - 03 -2021   17:45  30 -03 -2021 17:45 

2 िनिवदा िDवकृती     24  - 03 -2021 17:46  30  – 03 -2021 15:00 

4 तािंFक िलफाफा उघडण े  31  - 3 -2021 15:01    31  – 03 -2021 17:45 

5 :यापारी िलफाफा उघडण े  31  - 03 -2021 17:46       31 - 03 -2021 17:45 

  
िनिवदा  माकं लेखािशष�  कामाचा तपिशल  

 

कामाची िनिवदा 

र<कम 

(G.S.T.:यितिर1

) 

िनिवदा 

सचं 

िकंमत( 

ना 

परतावा) 

(G.S.T.स

ह)  

बयाना 

र<कम 

 

कामा

ची         

मुदत 

ठेकेदा

राचा 

वग� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सा बा.ंिव/  

जाहीर िनिवदा 
  /  111   

2020-2021 

मिहला बाल 

क�याण 

काय� म 

5% ज$डर 

बजेट   

अमदनगर महानगरपािलका 

हNीतील कै.बाळासाहेब देशपाडें 

दवाखाQया9या मागील बजसु 

धोबीघाट बाधंकाम करने.  

2,63,690/- 236/- 2,640

/- 

2 

मिह

ने  

वग�   

8    

सा बा.ंिव/  

जाहीर िनिवदा 
  / 112    

2020-2021 

मिहला बाल 

क�याण 

काय� म 

5% ज$डर 

बजेट   

अमदनगर महानगरपािलका 

हNीतील कै.बाळासाहेब देशपाडें 

दवाखाQया9या मागील  बाजुस 

अतंग�त पFा शेड बाधंकाम करणे   

2,66,007- 236/- 2,660

/- 

2 

मिह

ने  

वग�   

8    

सा बा.ंिव/  

जाहीर िनिवदा 
  / 113    

2020-2021 

मिहला बाल 

क�याण 

काय� म 

5% ज$डर 

बजेट   

अहमदनगर महानगरपािलका 

हNीतील कै.बाळासाहेब देशपाडें 

दवाखाQया9या मागील  बाजुस 

धोबीघाट जवळ अतंग�त Sेनेज 

:यवDथा करणे.    

1,77,797/- 236/- 1,780/

- 

2 

मिह

ने  

वग�   

8    

    

अटीअटीअटीअटी  - शत=शत=शत=शत=    -  

1 सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत= इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा सचंाम7य ेव जािहर ट$डर नोटीस ऑनलाईन पहावयास 

उपलWध आहे. 

2 िनिवदा सचंाची िव ीस साव�जिनक बाधंकाम िवभाग, निवनAशासकीय इमारत औरगंाबाद रोड,अहमदनगर येथे चालू आहे  

3 िनिवदा िव ी9या शेवट9या िदवशी सचं AाZ न झा�यास व िDवकृती 9या शेवट9या िदवशी सादरीकरण न झा�यास 

\याची सव�Dवी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 
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4 शासनाचे साव�जिनक बाधंकाम िवभागाकडील शासन िनण�य  माकं सीएटी 2017/A. .103/इमा.2,    मFंालय, मुबंई ÐÐÐÐ 

32 िद.23/07/2018 अQवये मजूर सहकारी सDंथा, सुिशि_त बेरोजगार अिभयतंा व न`दणीकृत ठेकेदार पाF राहतील. 

5 तािंFक िलफाफा पडताळणी अतंी पाF कंFाटदाराने" माझा अिथ�क देकार उघडbयात येवु नये" अथवा " मी Dपधcतुन 

माघार घेत आहे" असे कळिव�यास ते Dपdपणे नाकारbयात येवुन \याचा अिथ�क देकार उघडbयात यईेल. 

सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक अटीअटीअटीअटी     ----    शत=शत=शत=शत= 

1 सबंधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलकेकडे योe य \ या वगा�ची न`दणी कfन AमाणपF घेणे आवg यक आहे. 

2 सदर कामाची िनिवदा सचं खरेदी िकंमत व बयाणा र< कम बाधंकाम िवभागाकडे    भरावी. 

3 िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प7दतीने( Technical व Commercial bid) करणे आवgयक आहे. 

4 िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü तािFकतािFकतािFकतािFक िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा      .    1   म7ये पुढील कागदपFे जोडणे आवg यक आहे   

अ)   इनकम ट<ॅस Aमाण पF Aत मागील 3 वषा�चे आवgयक.  

ब)्   ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिजDkेशन AमाणपF Aत. 

क)   सोबत जोडले�या यादीतील कंFाटदारानसुार सन.2011-12 ते 2016-17 पयlतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे f. 100/- 

9या Dटmॅप पेपरवर Aितnा पF जोडणे अिनवाय�).सोबत नमुना 'ब' 

ड)     मागील 3 वषा�त हाती घेतले�या व पूण� केले�या कामा9ंया िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदपFे फॉम� न.ं I  

 म7य ेसादर करणे आवgयक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�म7ये समक_ कामे केले�या कामाचंी यादी फॉम� न.ं I I I  

( िनिवदेतील कामा9या 50 % समक_ कामे केले असले पाहीजे.) 

च) सदर कामाकरीता उपलWध असले�या कम�चारी याचंी यादी फॉम� न.ं V म7ये भरावी. व Declaration Of The CONTRACTOR 

वर  मािहती भfन Dवा_री कfन \याची Aत सोबत जोडावी. 

5 तािंFक िलफाफा  . 1 म7ये जोडले�या कागदपFा9ंया स\यतेबाबत िनिवदे म7ये िदले�या नमुQयात f. 500/-  9या 

Dटmॅप पेपरवर Aितnा पF िनिवदा नोटीस Aिस7दी9या िदनाकंापासुन 90 िदवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवgयक 

आहे. यशDवी ठेकेदारास मुळ Aत काया�रभं आदेशापुव= देणे बधंनकारक  राहील .) सोबत नमुना 'अ' 

6 िसलबदंिसलबदंिसलबदंिसलबदं    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा   2222     म7य ेसबंधंीत ठेकेदारान ेिनिवदा सचंामधील Tender for Works वर दर नमुद कfन 

D वा_रीसह  सोबत  जोडणे आवg यक आहे....  

7 अटीयु< त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही     

8 यशDवी ठेकेदारास योeय िकंमती9या Dटmॅप पेपरवर करारनामा कfन pावा लागेल. 

9 यशDवी ठेकेदारास कामगार िवमा काया�रभं आदेश पुव= सादर करावा लागेल. 

10 यशDवी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5555% (ट<के) अनामत र<कम रोखीन ेभरावी लागेल िकंवा काया�रभं आदेश पुव= सेि:हगं बकॅ 

िडपॉिझट ग:हर�म$ट Aॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि:हगं सटqिफकेट अथवा एफ.िड.आर. Dवfपाम7य ेमहानगरपािलके9या 

नावे कfन िदले�या अस�यास िDवकारbयात येईल.व उव�रीत र<कम िबलातुन वसुल करbयात येईल 

11 कुठलेही साही\य मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

12 सव� साही\य भारतीय रDते माणकाAमाणे असणे आवgयक आहे वरील कामासाठी वापरbयात येणारे साही\य (मटेरीयल) योeय 

अस�याबाबतचा Aयोगशाळेकडील अहवाल िज�हाDतिरय यFंणेकडून तपासणी कfन rयावी व शासन धोरणा Aमाणे ( थड� 

पाटq ) तािंFक लेखा पिर_ण हे मा.Aाचाय़�, शासिकय अिभयािंFकी महािवpालय, ऑरगंाबाद व पुणे याचेंकडुन ऑडीट करणे 

बधंनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा थड� पाटq अहवाल  ठेकेदाराने Dवखचा�ने AाZ  कfन घेउन \याचे देयक 

महानगरपािलकेकडे सादर के�यास ते अदा करbयात येईल. 

13 डाबंरीकरणा9या कामासाठी दोष दािय\व कालावधी 3 वषc , कॉिँ ट9या कामासाठी दोष दािय\व कालावधी 3 वषc, पुल 

बाधंणेचे कामासाठी 10 वष� व रDते पिॅचगं करणेसाठी 1 वष�, नवीन इमारतीचे कामासाठी 10 वषc, नवीन गटर/ Sेनेज 

साठी 2 वषc इतका राहील. तसेच सुर_ा अनामत व  Performance Secutiy Deposit     हे दोष दािय\व कालावाधी 

पुण� झालेनतंरच परतावा करbयात येईल. दोष दािय\व कालावधी काम पुण� झा�या9या िदनाकंापासुन लागे राहील.  

14 ट$डर मधील दर ट$डर उघडलेपासुन 111180000 िदवस uाv राहतील. 

15 साव�. बाधंकाम िवभाग , शासन पिरपFक कमाकं सीएटी/2017/A. .08/इमा-2 िद.26 नो:ह$बर, 2018 नुसार िनिवदा 

िकंमती9या 1% ते 10% कमी दरापयlत 1% व 10% पासुन 15% पयlत Aती ट<<याला 1% Aमाणे कमी दरापयlत – 

5%  तसेच 15% चे पुढील कमी दरापयlत पती ट<<यास 1% Aमाणे डी.डी.सादर करणे अिनवाय� आहे. तसेच िलफाफािलफाफािलफाफािलफाफा    
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2222 उघड�यानतंर Aथम Qयुनतम देकार सादर करणाw या उघड�यानतंर Aथम Qयुनतम देकार सादर करणाw या उघड�यानतंर Aथम Qयुनतम देकार सादर करणाw या उघड�यानतंर Aथम Qयुनतम देकार सादर करणाw या एल एल एल एल----1 1 1 1 िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने " Additional Performance Security 

Deposit"  आठ िदवसा9या आत शहर अिभयतंा या9ंया काया�लयात जमा करावाआठ िदवसा9या आत शहर अिभयतंा या9ंया काया�लयात जमा करावाआठ िदवसा9या आत शहर अिभयतंा या9ंया काया�लयात जमा करावाआठ िदवसा9या आत शहर अिभयतंा या9ंया काया�लयात जमा करावा. . . . आठ िदवसाचंी मुदत कोण\याही आठ िदवसाचंी मुदत कोण\याही आठ िदवसाचंी मुदत कोण\याही आठ िदवसाचंी मुदत कोण\याही 

कारणासाठी िशथील_म असणार नाहीकारणासाठी िशथील_म असणार नाहीकारणासाठी िशथील_म असणार नाहीकारणासाठी िशथील_म असणार नाही. . . . व सदर अनामत र<कम कामाचा दोष दािय\व कालावधी सपं�यानतंर परत 

करbयात येईल. 

16 सदर9या कामावंरील सािह\याचे स_म Aािधकरणाचे गुणवxा AमाणपF (Test Report) सादर करणे बधंनकारक आहे. 

17 डेyयुटी डायरे< टर ऑफ इgं युरQ स महाराz k रा{ य याचें कडील Aिविन -2 2310 सा.बा.ंिव/.िवमा वसुली/अिभ 3   

िद.08/09/2010 नुसार शासकीय िवमा काया�रभं आदेशापुव= AाZ कfन घेणे अथवा 25 ल_ापयlत 1% व 25 ल_चे 

पुढील रकमेस 0.5% Aमाणे रोख Dवfपात भरणे बधंनकारक आहे.  

18 कोण\याही पिरDथीतीत भाववाढ देय असणार नाही. 

19 कामाचे देयक उपलWध िनधी Aमाणे Aदान करbयात येईल. 

20 िनयमानुसार लागु असले�या सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यानंी सोसावया9या आहेत. 

21 भुयारी गटार योजनेअतंग�त कामाचा समावेश अस�यास कामाचे काया�रभं आदेश भुयारी गटर योजनेचे काम  

झा�यानतंर देbयात येतील.  

22 कोणतीही िनिवदा Dवीकारणे,,,,नाकारणे अथवा रN करणे याबाबतचे अिंतम अिधकार मा. आयु1,,,, अहमदनगर     

महानगरपािलका यानंा राहतील.... 

    

           

                                                                                         उपायु1 (कर)    

                                          अहमदनगर    महानगरपािलका,  अहमदनगर    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


