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अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

    नगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधी    व अितरी�व अितरी�व अितरी�व अितरी� चटइ !े"  चटइ !े"  चटइ !े"  चटइ !े" िनद#शांक ि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करण ेिनद#शांक ि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करण ेिनद#शांक ि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करण ेिनद#शांक ि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करण े 

सनसनसनसन....2020202020202020----22221111 अंतग.त    अंतग.त    अंतग.त    अंतग.त       

जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस 1मांक 1मांक 1मांक 1मांक :    16 16 16 16 /    सनसनसनसन.2020202020202020----22221111    
   साव.जिनक बांधकाम िवभाग/ जाहीर नोटीस जािहरात 1. 16  िदनांक-  03/02 /2021  

मा.उपायु�,अहमदनगर महानगरपािलका यांनी नगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधीनगरसेवक �भाग �वे�छा िनधी    व व व व अितरी� चटइ !े" िनद#शांक अितरी� चटइ !े" िनद#शांक अितरी� चटइ !े" िनद#शांक अितरी� चटइ !े" िनद#शांक 

ि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करणेि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करणेि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करणेि�िमयम पोटी रकमेतुन कामे करणे सनसनसनसन....2020202020202020----22221111 अंतग.त अंतग.त अंतग.त अंतग.त     खालील नमुद कामासाठी मंजुरी िदलेली आहे. सदर कामांची 

जािहर  िनिवदा ( पेटी प;दतीने ) B -1    प;दतीने मागिवत आहे. िनिवदे बाबत�या या < यितिर> त असले? या अटी व शत@ िनिवदा 

फॉम. म; ये नमुद के? या असुन िनिवदा फॉम. िव1ी व िनिवदा �ि1येबाबतचा तपिशल खािलल �माणे.  

 

                                            
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव1ी 03 – 02 -2021  17:45     09 - 02 -2021  17:45 

2 िनिवदा ि�वकृती  03 – 02 -2021 17:46 10 -  02  -2021 15:00 

4 तांि"क िलफाफा उघडण े 11 – 02  -2021 15:01  11 -  02   -2021 17:45 

5 <यापारी िलफाफा उघडण े   12 -  02  -2021 17:46   12– 02  -2021 17:45 

  
िनिवदा 1मांक लेखािशष.  कामाचा तपिशल 

 

कामाची िनिवदा 

र>कम 

(G.S.T.<यितिर�

) 

िनिवदा सचं 

िकंमत( ना 

परतावा) 

(G.S.T.सह)  

बयाना 

र>कम 

 

कामाची         

मुदत 
ठेकेदा

राचा 

वग. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा 1.       

16 /46   

2020-2021 

नगरसेवक 

�भाग 

�वे�छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलका 

हOीतील �भाग 1 08 म;ये 

बालाजी सोसयटी म;ये Pीगादी 

घर ते शामल घर ते कोडम घर 

ते लखन घर ते रायपे?ली 

घरापयQत र�ता कॉ1ीटीकरण 

करणे  

151435.00 236.00 1520.00  3 मिहने  वग.   8   

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा 1.         

16/ 47 

2020-2021 

अितरी� 

चटइ !े" 

िनद#शांक 

ि�िमयम 

पोटी 

रकमेतुन 

कामे करणे   

अहमदनगर महानगरपािलका 

हOीतील �भाग 1  09 म;ये 

सज#पुरा भागात पव.ते घर त े

जSबार शेख घर आिण िफरोज 

शेख घर ते शहनावाज  शेख  

घरापयQत र�ता कॉ1ीटीकरण 

264577.00 2236.00 2650.00 3 मिहने  वग.   8   

अटीअटीअटीअटी  - शत@शत@शत@शत@     

1) संबधीत ठेकेदाराने िनिवदे सोबत योT य U या वगा.ची नVदणी कWन �माणप" जोडणे आवX यक आहे.    

2) सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत@ इ बाबतचा सव. तपशील िनिवदा संचाम;य े(बी-1 फॉम.) व जािहर टYडर नोटीसम;ये नमुद 

आहे. 

3) सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र> कम ईUयादी बाबत सामा[य पावतीने भरणा करणे आवXयक आहे. 

4) वरील िनिवदा सादरीकरण / ि�वकृती करणे कामी फ� पेटी प;दतीन ेशहर अिभयंता,साव.जिनक बांधकाम िवभाग यांचे  

   दालनात करावे. 

5) िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प;दतीने (Technical व Commercial bid) करणे आवXयक आहे. 
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6)    मा.शासनाचे साव.जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण.य 1मांक सीएटी 2017/�.1.103/इमा.2, मं"ालय,     

   मंुबई ÐÐÐÐ 32 िद.23/07/2018 अ[वये मजूर सहकारी सं�था, सुिशि!त बेरोजगार अिभयंता व नVदणीकृत ठेकेदार पा" 

राहतील.          

7)    िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü ताि"कताि"कताि"कताि"क िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा 1111 .1   म;ये पुढील कागदप"े जोडणे आवX यक आहे   

अ (योTय Uया वगा.ची नVद केले?या नVदणी �माणप"ाची �त. 

   ब)  इनकम ट>ॅस �माण प" �त मागील 3 वषा.चे आवXयक.  

    क)  ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिज�bेशन �माणप" �त. 

     ड)  सोबत जोडले?या यादीतील कं"ाटदारानसुार सन .2011-12 ते सन .2016-17 पयQतच ेई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतच े 

     चलन /तUसम कागदप"े सोबत जोडणे अिनवाय. िकंवा उपरो� कालावधीत मनपाकडे कामे केलेली नस?यास  

     Uयाबाबतच ेनोटरी पिSलक यांचे कडील W. 100/- �या �टcॅप पेपरवर �ितdा प" जोडणे अिनवाय.).सोबत नमुना 'ब ' (  

      इ (मागील 3 वषा.त हाती घेतले?या व पूण. केले?या कामां�या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदप"े फॉम. नं. I.     

   म;ये सादर करणे 1म�ाf  आहे. 

      ई (उपलSध मिशनरी�या मुळ कागदप"ांची मािहती फॉम. नं II भWन जोडhयात यावी. 

   फ (सोबत जोडले?या नमुना  'क  'नुसार W. 100/- �या �टcॅप पेपरवर मा. तहिसलदार / नोटरी पिSलक यांचे कडील  

       �ितdाप" जोडणे आवXयक आहे  .  

     ग (मागील 3 वषा.म;ये समक! कामे केले?या कामांची यादी फॉम. नं. I I I  

     घ( सदर�या कामाकरीता उपलSध असले?या कम.चारी यांची यादी फॉम. नं. V वरील �माणे िनिवदा संचामधील फॉम. नं. I ते I  

             I I व V म;ये व Declaration Of The CONTRACTOR वर  मािहती भWन �वा!री कWन Uयाची �त सोबत जोडावी. 

   च) तांि"क िलफाiयासोबत सदर कामाची बयाना र>कम व कोरे टYडर फॉम. फी भर? याची सामा[ य पावतीची छायांिकत �त  

       जोडून U याचा तपिशल तांि"क िलफाफयावर नमुद करणे आवX यक आहे 

    छ) तांि"क िलफाफा 1. 1 म;ये जोडले?या कागदप"ां�या सUयतेबाबत िनिवदे म;ये िदले?या नमुhयात W. 100/- �या    

      �टcॅप पेपरवर मा. तहिसलदार / नोटरी पिSलक यांचे कडील �ितdा प" िनिवदा नोटीस �िस;दी�या िदनांकापासुन    

       90 िदवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवXयक आहे. यश�वी ठेकेदारास मळु �त काया.रंभ आदेशापुव@ देणे बधंनकारक  

            राहील .) सोबत नमुना 'अ '  (  
    िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा 1िलफाफा 1िलफाफा 1िलफाफा 1 2222     म;य ेसंबंधीत ठेकेदारान ेिनिवदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद कWन   

                                                      � वा!रीसह  सोबत  जोडणे आवX यक आहे.... 

8)    अटीयु> त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही    

9) यश�वी ठेकेदारास योTय िकंमती�या �टcॅप पेपरवर करारनामा कWन Oावा लागेल. 

10) यश�वी ठेकेदारास कामगार िवमा सादर करावा लागेल. 

11) यश�वी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5555% (ट>के) अनामत र>कम रोखीन ेभरावी लागेल िकंवा काया.रंभ आदेश पुव@ सेि<हंग बकॅ     

   िडपॉिझट ग<हर.मYट �ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि<हंग सटkिफकेट अथवा एफ.िड.आर. �वWपाम;ये महानगरपािलके�या     

   नांवे कWन िदले?या अस?यास ि�वकारhयात येईल.व उव.रीत र>कम िबलातुन वसुल करhयात येईल 

12)    कुठलेही साहीUय मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

13)  सव. साहीUय भारतीय र�ते माणका�माणे असणे आवXयक आहे वरील कामासाठी वापरhयात येणारे साहीUय (मटेरीयल) योTय     

    अस?याबाबतचा �योगशाळेकडील अहवाल मा.�ाचाय.,शासकीय तं"िनकेतन,अहमदनगर यांचे कडील अहवाल सादर करणे     

    बंधनकारक आहे. 

14) सदर कामांकरीता आवXयक िसमYट / �टील / डांबराचे मुळ बीलाची छायांकीत �त देयकासोबत जोडणे बंधनकारक.    

15)    टYडर मधील दर टYडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस lाm राहतील. 

16)    मा.शासनाचे साव.जिनक बांधकाम िवभाग शासन िनण.य 1. सीएअटी/2017/�.1.08/इमा-2 िद.27/09/2018   

मं"ालय, मुंबई – 32 �या शासन िनण.यातील ( शा�न पिरप"क कमांक सीएटी/2017/�.1.08/इमा-2 िद.26 

नो<हYबर, 2018 ) तरतदुींवरील �पnीकरणानुसार देकार 15% पे!ा देकार कमी अस?यास उव.रीत रकमेसाठी दोन पटीने 

र>कम डी.डी. pारे सादर करणे अिनवाय. राहील. उदा. 19% कमी दरासाठी खालील�माणे पथृ:करण :- 

   10% कमी दरापयQत 1% व 15% पयQत कमी दरापयQत – (15%-10% = 5%) तसेच (19-15) = 4% करीता (4 x 2 = ) 

8% असे एकुण (1+5+8) = 14%  तसेच कं"ाटदारानंी िलफाफा 1मांक कं"ाटदारानंी िलफाफा 1मांक कं"ाटदारानंी िलफाफा 1मांक कं"ाटदारानंी िलफाफा 1मांक 2222 उघड?यानंतर �थम [यनुतम देकार सादर  उघड?यानंतर �थम [यनुतम देकार सादर  उघड?यानंतर �थम [यनुतम देकार सादर  उघड?यानंतर �थम [यनुतम देकार सादर 

करणाt याकरणाt याकरणाt याकरणाt या एल एल एल एल----1 1 1 1 िनिवदाकारान ेिनिवदाकारान ेिनिवदाकारान ेिनिवदाकारान े" Additional Performance Security Deposit"  आठ िदवसा�या आत शहर अिभयंता आठ िदवसा�या आत शहर अिभयंता आठ िदवसा�या आत शहर अिभयंता आठ िदवसा�या आत शहर अिभयंता 
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यां�या काया.लयात जमा करावायां�या काया.लयात जमा करावायां�या काया.लयात जमा करावायां�या काया.लयात जमा करावा. . . . आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही कारणासाठी िशथील!म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणUयाही कारणासाठी िशथील!म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणUयाही कारणासाठी िशथील!म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणUयाही कारणासाठी िशथील!म असणार नाही. . . . व सदर 

अनामत र>कम कामाचा दोष दाियUव कालावधी संप?यानंतर परत करhयात येईल.    

17) सदर�या कामांवरील सािहUयाचे स!म �ािधकरणाचे गुणवuा �माणप" (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

18) कामाचा दोष दाियUव कालावधी 6 मिह[यांचा राहील. 
19) कोणUयाही पिर�थीतीत भाववाढ देय असणार नाही 

20 िनिवदा िव1ी�या शेवट�या िदवशी संच �ाf न झा?यास व ि�वकृती �या शेवट�या िदवशी सादरीकरण न झा?यास    

    Uयाची सव.�वी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 

21) िनिवदा धारकाने तांि"क िलफाiयात संपुण. कागदप"े दाखल करणे आिनिवदा धारकाने तांि"क िलफाiयात संपुण. कागदप"े दाखल करणे आिनिवदा धारकाने तांि"क िलफाiयात संपुण. कागदप"े दाखल करणे आिनिवदा धारकाने तांि"क िलफाiयात संपुण. कागदप"े दाखल करणे आवXयक आहेवXयक आहेवXयक आहेवXयक आहे. . . . तािं"क िलफाफा उघडhयात  तािं"क िलफाफा उघडhयात  तािं"क िलफाफा उघडhयात  तािं"क िलफाफा उघडhयात   

    आ?यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत@नुसार कागदप"े सादर केले नस?यास सदर िनिवदा    आ?यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत@नुसार कागदप"े सादर केले नस?यास सदर िनिवदा    आ?यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत@नुसार कागदप"े सादर केले नस?यास सदर िनिवदा    आ?यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत@नुसार कागदप"े सादर केले नस?यास सदर िनिवदा    नाकारhयात येईलनाकारhयात येईलनाकारhयात येईलनाकारhयात येईल 

    याची नVद vयावी    याची नVद vयावी    याची नVद vयावी    याची नVद vयावी.... 

22) िनिवदा उघडhया�या अखेर�या िदवशी काया.लयीन सुwटी अस?यास िनिवदा पुढील काया.लयीन िदनांकास उघडhयात     

       येईल. 

23) कामाचे देयक उपलSध िनधी �माणे �दान करhयात येईल ही अट मा[य असणा-यांनीच िनिवदा दाखल करावी. 

24) सव. शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया�या आहेत.( िवu िवभागाचे पिरप"क 1.जी.एस.टी.1017/ 

    �.1.81/कराधान-1िद.19/08/2017 �माणे.) 

25)    कोणतीही िनिवदा �वीकारणे,,,,नाकारणे अथवा रx करणे याबाबतचे अंितम अिधकार संबंिधत अिधका-यांस राहील.    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                             उपायु�     

                                                                                                                                          अहमदनगर महानगरपािलका, अहमदनगर  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


