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अहमदनगर महानगरपा
लका, अहमदनगर 

 अ�त�र�त चटई �े� �नद�शांक पोट� ��मीयम रकमेतुन कामे करण,े �वकासभार �नधी, रेखाकंन 

अंतग)त सधुारणा (लेआउट धारक) व �भाग .वे/छा �नधी सन 2020-21 अंतग)त    

जा6हर नोट�स 7मांक :19 / 57 ते 64 सन 2020-21 

साव�ज�नक बांधकाम वभाग/ जाह�र नोट�स 
मा.उपायु�त,अहमदनगर महानगरपा लका हे अ�त�र�त चटई �े� �नद�शांक पोट� ��मीयम रकमेतुन कामे करणे, 

�वकासभार �नधी, रेखांकन अंतग)त सुधारणा (लेआउट धारक) व �भाग .वे/छा �नधी सन 2020-21 अंतग)त कामांसाठ$ 

खाल�ल नमुद कामांसाठ$ ई �नवदा पध ्दतीने B -1 �नवदा मागवत आहे. �नवदे बाबत*या या व ् य�त+रक्  त असलेल ् या अट� व शत- 

�नवदा फॉम� मध ् ये नमुद केल ् या असुन �नवदा फॉम� व01 व �नवदा 230येबाबतचा तप शल खा लल 2माणे.  

 

       
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 �नवदा व01 17 – 02 - 2020 17:45 23 – 02 – 2020 17:45 

2 �नवदा ि?वकृती  17 – 02 – 2020 17:46 24 – 02 - 2020 15:00 

4 तांBCक  लफाफा उघडणे 25 – 02 – 2020 15:01 25 – 02 – 2020 17:45 

5 Fयापार�  लफाफा उघडणे 26 – 02 – 2020 17:46 26 – 02 – 2020 17:45 

  
�नवदा 0मांक लेखा शष�  कामाचा तप शल  

 

कामाची 

�नवदा 

र�कम 

(G.S.T.Fय�त

+र�त) 

�नवदा 

संच 

3कंमत( 

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  /  जाह�र 

�नवदा 0. 19/57  

2020-21 

अ�त+र�त 

चटई NेC 

�नदOशांक 

पोट� 

2मीयम 

रकमेतुन 

कामे करणे 

2भाग 0. 10 मधील सजOपुरा येथील 

दQNण मुखी हनमुान मRंदर प+रसरामSये 

पेिFहंग Tलॉक बसवणे 

1,94,465/- 236/- 1,950/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल  

 

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/58 

2020-21 

2भाग 

?वे*छा �नधी 
2भाग 0. 11 मधील  भगंारनाला ब�कर 

कसाब कW?तान जवळील नाYयावर�ल 

पुलाची दZु?ती करणे 

2,08,427/- 236/- 2,100/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/59 

2020-21 

रेखांकन 

अंतग�त 

सुधारणा 

(लेआउट 

धारक) 

2.0.1म[धल स.न.8/2अ2 आ\ण 

स.नं.8/2ब1 येथील अंतग�त ते मने लाईन 

पय�त 300 एम एम Fयासाची बंद पाईप 

गटर करणे. (तागडव?ती) 

267499/- 236/- 2,700/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/60 

2020-21 

रेखांकन 

अंतग�त 

सुधारणा 

(लेआउट 

धारक) 

2.0.1म[धल स.न.8/2अ2 आ\ण 

स.नं.8/2ब1 प+रसरातील र?ते 

मजबुतीकरण करणे. (तागडव?ती) 

267063/- 236/- 2700/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/61  

2020-21 

रेखांकन 

अंतग�त 

सुधारणा 

(लेआउट 

धारक) 

2.0.1म[धल स.न.308/3ब/4+5 पैक1 

`लॉट नं.2 ते 9 व 10 त े11 मSये 300 

एम एम Fयासाची बंद पाईप गटर करणे. 

(तागडव?ती) 

213697/- 236/- 2,500/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

सा बां.व  /  जाह�र 2भाग 

?वे*छा �नधी 
अहमदनगर मनपा हaीतील 2भाग 0.15 

मSये समतानगर भागात आबासाहेब 
245949/- 236/- 2500/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    
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�नवदा 0.19/62 

2020-21 

कड-ले घर त ेनागवडे बाबा घर ते गावड े

घर तसेच पावन bहसोबा चौक ते भोस 

घरादरbयान 300 एम एम Fयासाची बंद 

पाईप गटर करणे. 

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/63 

2020-21 

अ�त+र�त 

चटई NेC 

�नदOशांक 

पोट� 

2मीयम 

रकमेतुन 

कामे करणे 

अहमदनगर महानगरपा लका हdयीतील 

2भाग 0.11 मधील  सताबन लॉन त े

मेन रोड ते काळे घरापयeत कॉ30ट�करण 

करणे 

265086/-  236/- 2650/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

सा बां.व  /  जाह�र 

�नवदा 0.19/64  

2020-21 

वकासभार 

�नधी  

अहमदनगर महानगरपा लका हdयीतील 

2भाग 0.11 मधील एम एस ई बी 

ऑ3फस त ेकW?तान त ेकानड ेमळा पयeत 

खडीकरण करणे 

267206/- 236/- 2680/- 1 मRहना वग�   8 व 

Uयावर�ल    

 

अट�   - शत>     

1 सदर कामाबाबत �नवदा अट� शत- इ बाबतचा सव� तपशील �नवदा संचामSये व जाRहर टhडर नोट�समSये नमुद केलेला असुन 

�नवदा संच ऑनलाईन पहावयास उपलTध आहे. 

2 �नवदा संचाची व01 http://amc.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटवZन फ�त ऑनलाईन चालु आहे. 

3 वर�ल वेबसाईट वZन �नवदामSय ेसहभागी होiयासाठ$ बेबसाईटवर युजर आयडी व पासवड� बनवणे बंधनकारक आहे.यासाठ$ 

3कंवा ई-�नवदा बाबत माग�दश�नासाठ$ 020-25315555 या 0ामांकावर संपक�  करावा. 

4 �नवदा व01*या शेवट*या Rदवशी संच 2ा`त न झाYयास व ि?वकृती *या शेवट*या Rदवशी ऑन लाईन सादर�करण न 

झाYयास Uयाची सव�?वी जबाबदार� �नवदा धारकाची राह�ल. 

5 ऑनलाईन �नवदा 230यासाठ$ �नवदाकाराने kडजीटल ?वाNर�चा ( DIGITAL SIGNATURE KEY ) वापर करावा 

तसेच DIGITAL  SIGNATURE  KEY उपलTध कZन घेiयाची सव�?वी जबाबदार� सबँ[धत �नवदा धारकाची  

राह�ल. 

6  शासनाचे साव�ज�नक बांधकाम वभागाकडील शासन �नण�य 0मांक सीएट� 2017/2.0.103/इमा.2, मंCालय, मुंबई – 

32 Rद.23/07/2018 अmवये मजूर सहकार� सं?था, सु शQNत बेरोजगार अ भयंता व नoदणीकृत ठेकेदार पाC राहतील.  

7 ई - �नवदा सादर�करण / ि?वकृती फ�त ऑनलाईन पSदतीने करiयात येईल. 

8 �नवदाधारकास �नवदा भरYयानंतर तांBCक कागदपCांची हाड� कॉपी इकडील काया�लयाकडे सादर करणे बंधनकारक 

आहे.  

9 तांBCक  लफाफा पडताळणी अंती पाC कंCाटदाराने" माझा अ[थ�क देकार उघडiयात येवु नये" अथवा " मी ?पधOतुन 

माघार घेत आहे" असे कळवYयास ते ?पqटपणे नाकारiयात येवुन Uयाचा अ[थ�क देकार उघडiयात येईल.  

 

सव)समावेशक अट�  - शत> 

10 संबधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपा लकेकडे योr य U या वगा�ची नoदणी कZन 2माणपC घेणे आवs यक आहे. 

11 सदर कामाची �नवदा संच खरेद� 3कंमत व बयाणा र� कम ऑनलाईन पS दतीने ICICI Bank चे खाUयावर भरावी. 

12 �नवदा सादर�करण हे दोन पाक1ट पSदतीने( Technical व Commercial bid) करणे आवsयक आहे. 

13 
सलब Óदü ताA�क 
लफाफा 7 . 1   मSये पुढ�ल कागदपCे जोडणे आवs यक आहे   

अ)   इनकम टॅ�स 2माण पC 2त मागील 3 वषा�चे आवsयक.  

ब)्   ई.पी.एफ.व जी.एस.ट�.रिज?vेशन 2माणपC 2त. 

क)   सोबत जोडलेYया याद�तील कंCाटदारानसुार सन.2011-12 ते 2016-17 पयeतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे चलन 

/तUसम कागदपCे सोबत जोडणे अ�नवाय� 3कंवा उपरो�त कालावधीत मनपाकडे कामे केलेल� नसYयास Uयाबाबतचे Z. 

100/- *या ?टॅbप पेपरवर 2�तwा पC जोडणे अ�नवाय�).सोबत नमुना 'ब' 

ड)     मागील 3 वषा�त हाती घेतलेYया व पूण� केलेYया कामां*या 3कंमतीसह माRहतीचा तप शल कागदपCे फॉम� नं. I   
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मSये सादर करणे आवsयक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�मSये समकN कामे केलेYया कामांची याद� फॉम� नं. I I I  

( �नवदेतील कामा*या 50 % समकN कामे केले असले पाह�जे.) 

च) सदर कामाकर�ता उपलTध असलेYया कम�चार� यांची याद� फॉम� नं. V मSये भरावी. व Declaration Of The CONTRACTOR 

वर  माRहती भZन ?वाNर� कZन Uयाची 2त सोबत जोडावी. 

14 तांBCक  लफाफा 0. 1 मSये जोडलेYया कागदपCां*या सUयतेबाबत �नवदे मSये RदलेYया नमुmयात Z. 500/-  *या 

?टॅbप पेपरवर 2�तwा पC �नवदा नोट�स 2 सSद�*या Rदनांकापासुन 90 Rदवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवsयक 

आहे. यश?वी ठेकेदारास मुळ 2त काया�रंभ आदेशापुव- देणे बंधनकारक  राह�ल . ) सोबत नमुना 'अ' 

15 
सलबंद दराचा 
लफाफा 7 2  मSये संबंधीत ठेकेदाराने �नवदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद कZन 

? वाNर�सह  सोबत  जोडणे आवs यक आहे.  

16 अट�यु� त �नवदा वचारात घेतल� जाणार नाह�  

17 यश?वी ठेकेदारास योrय 3कंमती*या ?टॅbप पेपरवर करारनामा कZन dयावा लागेल. 

18 यश?वी ठेकेदारास कामगार वमा काया�रंभ आदेश पुव- सादर करावा लागेल. 

19 यश?वी ठेकेदारास कामापोट� 2.5% (ट�के) अनामत र�कम रोखीने भरावी लागेल 3कंवा काया�रंभ आदेश पुव- सेिFहंग बॅक 

kडपॉ\झट गFहर�मhट 2ॉ मसर� नोटस 3कंवा नॅशनल सेिFहंग सटz3फकेट अथवा एफ.kड.आर. ?वZपामSये महानगरपा लके*या 

नावे कZन RदलेYया असYयास ि?वकारiयात येईल.व उव�र�त र�कम Bबलातुन वसुल करiयात येईल 

20 कुठलेह� साह�Uय मटेर�यल महानगरपा लका पुरवणार नाह�. 

21 सव� साह�Uय भारतीय र?ते माणका2माणे असणे आवsयक आहे वर�ल कामासाठ$ वापरiयात येणारे साह�Uय (मटेर�यल) योrय 

असYयाबाबतचा 2योगशाळेकडील अहवाल िजYहा?त+रय यंCणेकडून तपासणी कZन {यावी व शासन धोरणा 2माणे ( थड� 

पाटz ) तांBCक लेखा प+रNण हे मा.2ाचाय़�, शास3कय अ भयांBCक1 महावdयालय, ऑरंगाबाद व पणुे यांचेकडुन ऑडीट करणे 

बधंनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा थड� पाटz अहवाल  ठेकेदाराने ?वखचा�ने 2ा`त  कZन घेउन Uयाचे देयक 

महानगरपा लकेकड ेसादर केYयास ते अदा करiयात येईल. 

22 डांबर�करणा*या कामासाठ$ दोष दा�यUव कालावधी 3 वषO , कॉ }30ट*या कामासाठ$ दोष दा�यUव कालावधी 3 वषO, पुल 

बांधणेचे कामासाठ$ 10 वष� व र?ते पॅ[चगं करणेसाठ$ 1 वष�, पेिFहंग Tलॉक*या कामासाठ$ 6 मRहने, नवीन इमारतीचे 

कामासाठ$ 10 वषO, नवीन गटर/ ~ेनेज साठ$ 2 वषO इतका राह�ल. तसेच सुरNा अनामत व  Performance Secutiy 

Deposit  हे दोष दा�यUव कालावाधी पुण� झालेनंतरच परतावा करiयात येईल. दोष दा�यUव कालावधी काम पुण� 

झाYया*या Rदनांकापासुन लागे राह�ल.  

23 टhडर मधील दर टhडर उघडलेपासुन 180 Rदवस �ा�य राहतील. 

24 साव�. बांधकाम वभाग , शासन प+रपCक कमांक सीएट�/2017/2.0.08/इमा-2 Rद.26 नोFहhबर, 2018 नुसार �नवदा 

3कंमती*या 1% ते 10% कमी दरापयeत 1% व 10% पासुन 15% पयeत 2ती ट��याला 1% 2माणे कमी दरापयeत 

– 5%  तसेच 15% चे पुढ�ल कमी दरापयeत पती ट��यास 1% 2माणे डी.डी.सादर करणे अ�नवाय� आहे. तसेच 


लफाफा 2 उघडFयानतंर �थम Hयनुतम देकार सादर करणाI या एल-1 �न�वदाकाराने " Additional Performance 

Security Deposit"  आठ 6दवसा/या आत शहर अ
भयतंा यां/या काया)लयात जमा करावा. आठ 6दवसांची मुदत 

कोणLयाह� कारणासाठM 
शथील�म असणार नाह�. व सदर अनामत र�कम कामाचा दोष दा�यUव कालावधी 

संपYयानंतर परत करiयात येईल. 

 

25 सदर*या कामांवर�ल साRहUयाचे सNम 2ा[धकरणाचे गुणवUता 2माणपC (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

26 डे`युट� डायरे� टर ऑफ इंs युरm स महाराq v रा� य यांचे कडील 2व�न -2 2310 सा.बां.व/.वमा वसुल�/अ भ 3   

Rद.08/09/2010 नुसार शासक1य वमा काया�रंभ आदेशापुव- 2ा`त कZन घेणे अथवा 25 लNापयeत 1% व 25 लNचे 

पुढ�ल रकमेस 0.5% 2माणे रोख ?वZपात भरणे बंधनकारक आहे.  

27 कोणUयाह� प+र?थीतीत भाववाढ देय असणार नाह�. 

28 कामाचे देयक उपलTध �नधी 2माणे 2दान करiयात येईल. 

29 �नयमानुसार लागु असलेYया सव� शासक1य कपाती �नवदाधारक यांनी सोसावया*या आहेत. 

30 भुयार� गटार योजनेअंतग�त कामाचा समावेश असYयास कामाचे काया�रंभ आदेश भुयार� गटर योजनेचे काम  
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झाYयानंतर देiयात येतील.  

31 कोणतीह� �नवदा ?वीकारणे,नाकारणे अथवा रa करणे याबाबतचे अं�तम अ[धकार मा. आयु�त, अहमदनगर  

महानगरपा लका यांना राहतील. 

 

 

      /- 

उपायु�त 

अहमदनगर  महानगरपा लका,  अहमदनगर 


