
अहमदनगर महानगरपा
लका, अहमदनगर 

 अ�त चटई �े� �नदशांक � ��
मअम सन.2021-22 अतंग"त    

जा$हर नोट&स 'मांक :  6  / सन.2021-22 
   पाणी परवठा 	वभागु / जाह�र नोट�स जा�हरात �. 6 �दनांक-   07/10/2021  

 मा.उपाय%तु , अहमदनगर महानगरपा(लका हे अ+त चटई .े/ +नद0शांक 	2(मअम पोट� अतंग3त 

सन.2021-22  अंतग"त कामांसाठ4 खाल�ल नमद कामांसाठ4 ु  जा�हर +न	वदा प6 दतीने B    ----1 +न	वदा माग	वत 

आहे. +न	वदे बाबत9या या : य+त;र% त असले< या अट� व शत= +न	वदा फॉम3 म6 ये नमदु के< या असनु +न	वदा फॉम3 

	व�@ व +न	वदा 2A�येबाबतचा तप(शल खा(लल 2माणे.  

           
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 +न	वदा 	व�@ 07-10-2021 17.45 12-10-2021 17.45 

2 +न	वदा िEवकतीृ   12-10-2021 17.45 13-10-2021 15.00 

4 तांH/क (लफाफा उघडणे 13-10-2021 15.01 14-10-2021 17.45 

`5 :यापार� (लफाफा उघडणे 14-10-2021 17.45 18-10-2021 17.45 
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अ+त चटई .े/ 

+नदशांक 	2(मअम 0

पोट� अंतग3त 

2 � 05 म6 ये रासने 

नगर रE ता त े

(भगंार�दवे घर त ेनसOग 

परकर घर येथे ु 90 एम 

एम HDPE  पाईप 

लाईन टाकणे  

99,780/- 236/- 900/-  1 

म�हने   

 वग3 व 

S यावर�ल    

अट&   - शत)  

1) संबधीत ठेकेदाराने +न	वदे सोबत योU य S या वगा3ची नVदणी कWन 2माणप/ जोडणे आवX यक आहे. 

2) सदर कामाबाबत +न	वदा अट� शत= इ बाबतचा सव3 तपशील +न	वदा संचाम6ये (बी-1 फॉम3) व जा�हर टZडर 

नोट�सम6ये नमदु आहे. 

3) सदर कामाची +न	वदा संच खरेद� Aकमतं  व बयाणा र% कम ईSयाद� बाबत सामा[य पावतीने भरणा करणे 

आवXयक आहे. 

4) वर�ल +न	वदा सादर�करण / िEवकतीृ  करणे कामी फ%त पेट� प6दतीने पाणी परवठा 	वभाग 2मख ु ु
यांचदेालनात कराव.े 

5) +न	वदा सादर�करण हे दोन पाक@ट प6दतीने (Technical व Commercial bid) करणे आवXयक आहे. 

6) मा.शासनाच ेसाव3ज+नक बांधकाम 	वभागाकडील शासन +नण3य �मांक सीएट� 2017/2.�.103/इमा.2, 

मं/ालय, मंबई ु – 32 �द.23/07/2018 अ[वये मजर सहकार� संEथाू , स(श].त बेरोजगार अ(भयंता व ु
नVदणीकत ठेकेदार पा/ राहतीलृ .    

7) 
सलबÓदü ता,�क 
लफाफा ' . 1   म6ये पढ�ल कागदप/े जोडणे आवX यु क आहे   

  अ) योUय Sया वगा3ची नVद केले<या नVदणी 2माणप/ाची 2त. 

 ब)  इनकम ट%सॅ  2माण प/ 2त मागील 3 वषा3च ेआवXयक.  



 क)  ई.पी.एफ.व जी.एस.ट�.रिजE`ेशन 2माणप/ 2त. 

ड)  सोबत जोडले<या याद�तील कं/ाटदारानसार सनु .2018-19 ते सन.2019-20 पयaतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतच ेचलन 

/तSसम कागदप/ ेसोबत जोडणे अ+नवाय3 Aकवा उपरो%त कालावधीत मनपाकड ेकामे केलेल� नस<यास Sयाबाबतच ें नोटर� 

पिbलक यांच ेकडील W. 100/- 9या Eटcपॅ  पेपरवर 2+तdा प/ जोडणे अ+नवाय3.(सोबत नमनाु  'ब')  

इ) मागील 3 वषा3त हाती घेतले<या व पूण3 केले<या कामां9या Aकमतीसहं  मा�हतीचा तप(शल कागदप/े फॉम3 नं. I. म6ये 

सादर करणे �म2ाfत  आहे. 

फ) सोबत जोडले<या नमनाु  ' क ' नसार ु W. 100/- 9या Eटcपॅ  पेपरवर मा. तह(सलदार / नोटर� पिbलक यांच ेकडील 

2+तdाप/ जोडणे आवXयक आहे.   

ग) मागील 3 वषा3म6ये समक. कामे केले<या कामाचंी याद� फॉम3 नं. I I I वर�ल 2माणे +न	वदा संचामधील फॉम3 

नं. I ते I I I व V म6ये व Declaration Of The CONTRACTOR वर  मा�हती भWन Eवा.र� कWन Sयाची 2त सोबत जोडावी. 

च) तांH/क (लफाgयासोबत सदर कामाची बयाना र%कम भर<याबाबत सामा[य पावतीची छायांAकत 2त जोडावी. 

छ) तांH/क (लफाफा �. 1 म6ये जोडले<या कागदप/ां9या सSयतेबाबत +न	वदे म6ये �दले<या नमiयातु  W. 100/- 9या 

Eटcपॅ  पेपरवर मा. तह(सलदार / नोटर� पिbलक यांच ेकडील 2+तdा प/ +न	वदा नोट�स 2(स6द�9या �दनांकापासनु  90 

�दवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवXयक आहे. यशEवी ठेकेदारास मळ 2त काया3रंभ आदेशापव= देणेु ु  बंधनकारक राह�ल. 

(सोबत नमनाु  'अ')    

    
सलबंद दराचा 
लफाफा ' 2  म6ये संबंधीत ठेकेदारान े+न	वदा संचामधील Tender for Works वर दर नमद करु  E वा.र�सह  सोबत  

जोडणे आवX यक आहे. 

8) अट�य% तु  +न	वदा 	वचारात घेतल� जाणार नाह� 

9) यशEवी ठेकेदारास योUय Aकमती9यां  Eटcपॅ  पेपरवर करारनामा कWन kयावा लागेल. 

10) यशEवी ठेकेदारास कामगार 	वमा सादर करावा लागेल. 

11) यशEवी ठेकेदारास कामापोट� 2.5% (ट%के) अनामत र%कम रोखीन ेभरावी लागेल Aकवां  काया3रंभ आदेश पव=ु  सेि:हंग बकॅ 

lडपॉmझट ग:हर3मZट 2ॉ(मसर� नोटस Aकवां  नशनलॅ  सेि:हंग सटoAफकेट अथवा एफ.lड.आर. EवWपाम6ये महानगरपा(लके9या नांवे 

कWन �दले<या अस<यास िEवकारiयात येईल.व उव3र�त र%कम Hबलातनु  वसलु  करiयात येईल 

12) कठलेह�ु  साह�Sय मटेर�यल महानगरपा(लका पर	वणारु  नाह� 

13)  सव3 साह�Sय भारतीय रEत ेमाणका2माणे असणे आवXयक आहे वर�ल कामासाठ4 वापरiयात येणारे साह�Sय (मटेर�यल) 

योUय अस<याबाबतचा 2योगशाळेकडील अहवाल मा.2ाचाय3,शासक@य तं/+नकेतन,अहमदनगर यांचे कडील अहवाल सादर 

करणे बंधनकारक आहे. 

14) सदर कामांकर�ता आवXयक (समZट / Eट�ल / डांबराच ेमळ बीलाची छायांक@त 2त देयकासोबत जोडणे बंधनकारकु . 

15) टZडर मधील दर टZडर उघडलेपासनु  120 �दवस pाqय राहतील. 

16) मा.शासनाच े साव3ज+नक बांधकाम 	वभाग शासन +नण3य �.संAकण3 -2017/सी.आर.121(II)/बीड-2 �द.04/09/2017   

मं/ालय, मंबई ु – 32 नसार ु �ा/त �न0नतम �न�वदेचा देकार �न�वदाधीन कामा4या 6कमतीपे�ा 10% पय7त कमी दरांचा 

असेल तर ठेकेदारांनी �न�वदाधीन 6कमती4 या 1% एवढया रकमेची रा;<&यकतृ /शे?य@ड बBकेचा Cडमांड ु
EाFट/एफ.डी.आर./बक गरंट& ँ ॅ परफॉम"K स 
सL युMरट& 0 हणन दरा4या Oयापार& 
लफाFयासोबत देणे तसेच 
सलबंद ू

लफाFयामधन कं�ाटदारांनी �न�वदा िRवकती4या $दनांकापासन ु ुृ 5 कामकाजाच े$दवसाच ेआत (Within 5 Working Days) 

शहर अ
भयंता यां4या काया"लयात जमा करावा.(लफाgयावर कामाचे नांव व ई +न	वदा �मांक (ल�हiयात यावा. (उदा 1% 

ते 10% कमी दर - 1% र% कम)तसेच शासन +नण3य �.3.2ाf त +नU नतम +न	वदेचा देकार +न	वदाधीनकामा9 या 

Aकमतीपे.ा ं 10% पे.ा जाE त दराने कमी असेल तर देकार 10% पे.ा जेवढया जाE त दरान ेकमी आहे तेवढया रकमेची 

बक गरंट� वर�ल नमद 2माणे सादर ँ ॅ ु करावी. (उदा 14% कमी दर - 10% पयaत क;रता 1 ट% का व (14% -10%) - 4% 

असे एकण ु 5%) व सदर अनामत र%कम कामाचा दोष दा+यSव कालावधी संप<यानंतर परत करiयात येईल. 

17) सदर9या कामांवर�ल सा�हSयाचे स.म 2ाsधकरणाच ेगणवSता 2माणप/ु  (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

18) कामाचा दोष दा�यVव कालावधी 6 म$हKयांचा राह&ल.    



19) कोणSयाह� प;रEथीतीत भाववाढ देय असणार नाह� 
 

20 +न	वदा 	व�@9या शेवट9या �दवशी संच 2ाfत न झा<यास व िEवकती 9या शेवट9या �दवशी सादर�करणृ  न 

झा<यास Sयाची सव3Eवी जबाबदार� +न	वदा धारकाची राह�ल. 

21) �न�वदा धारकाने तां,�क 
लफाFयात संपण" कागदप�े दाखल करणे आवXयक आहेु . तां,�क 
लफाफा उघड[यात      

आ@यानंतर तपासणीअंती �न�वदा अट& व शत)नसार कागदप�े सादर केले नस@यास सदर �न�वदाु  नाकार[यात 

येईलयाची न\द ]यावी. 

22) +न	वदा उघडiया9या अखेर9या �दवशी काया3लयीन सtी अस<यास +न	वदा पढ�ल काया3लयीनु ु  �दनांकास 

उघडiयात येईल. 

23) कामाच ेदेयक उपलbध +नधी 2माणे 2दान करiयात येईल ह� अट मा[य असणा-यांनीच +न	वदा दाखल करावी. 

24) सव3 शासक@य कपाती +न	वदाधारक यांनी सोसावया9या आहेत.( 	वSत 	वभागाच े प;रप/क 

�.जी.एस.ट�.1017/2.�.81/कराधान-1�द.19/08/2017 2माणे.) 

25) कोणतीह� +न	वदा Eवीकारणे,नाकारणे अथवा रu करणे याबाबतच ेअं+तम अsधकार संबंsधत अsधका-यांस राह�ल. 

 

 

 

             शाखा अ(भयंता     पाणी परवठा 	वभाग 2मख    ु ु       उपाय%त ु     

                               अहमदनगर  महानगरपा(लका,  अहमदनगर    
 

पत ृ : 1) 2(स6द� 	वभाग 2मखु , मनपा.अ.नगर यांना सदरची जाह�र नोट�स मा.शासनाच े साव3ज+नक बांधकाम 

	वभागाकडील शासन +नण3य �मांक सीएट� 2017/2.�.8/इमा.2, मं/ालय,मंबई ु – 32 �द.12 ए2ील 2017 म6ये 

नमद के<यानसार ु ु वत3मान प/ात 2(स6द करणेसाठ4 मंजर ;रपोट39या छायांक@त 2तीसहु .  

        2) cयु.पल हवालदार, मनपा.अ.नगर यांस सदरची नोट�स मनपा9या नोट�स बोड3वर डकावणेसाठ4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


