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अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

महानगरपािलका िनधीतुनमहानगरपािलका िनधीतुनमहानगरपािलका िनधीतुनमहानगरपािलका िनधीतुन सनसनसनसन....2020202020202020----22221111 अंतग�त    अंतग�त    अंतग�त    अंतग�त       

जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस "मांक "मांक "मांक "मांक :        21212121////82 82 82 82 ते ते ते ते 83     सनसनसनसन.2020202020----22221    
   साव�जिनक बांधकाम िवभाग/ जाहीर नोटीस जािहरात ".21  िदनांक-   /02/2021  

मा.उपायु+,अहमदनगर महानगरपािलका हे    महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका महानगरपािलका िनधीिनधीिनधीिनधीतुनतुनतुनतुन सनसनसनसन....2020202020202020----22221111 अंतग�त अंतग�त अंतग�त अंतग�त    कामांसाठी खालील 

नमुद कामांसाठी ई िनिवदा प0 दतीने B -1 िनिवदा मागिवत आहे. िनिवदे बाबत2या या 3 यितिर5 त असले6 या अटी व शत7 िनिवदा 

फॉम� म0 ये नमुद के6 या असुन िनिवदा फॉम� िव"ी व िनिवदा ;ि"येबाबतचा तपिशल खािलल ;माणे.  

                            
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव"ी      17 - 2 -2021   17:45 23 -2 -2021 17:45 

2 िनिवदा ि?वकृती      17- 2 -2021 17:46 24 - 2 -2021 15:00 

4 तांिAक िलफाफा उघडण े     25 - 2 -2021 15:01 25 - 2 -2021 17:45 

5 3यापारी िलफाफा उघडण े    26 - 2 -2021 17:46       26 - 2 -2021 17:45 

  
िनिवदा "मांक लेखािशष�  कामाचा तपिशल  
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ठेकेदा

राचा 

वग� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा " 21/82   

2020-2021 

×¾Ö�úÖÃÖ³ÖÖ¸ü 
×−Ö×¬ÖŸÖæ−Ö �Ö“ÖÔ 
 

¯ÖÏ.�Îú.4 ´Ö×¬Ö»Ö −Ö®ÖÖ¾Ö¸êü ‘Ö¸ü ŸÖê �Ö¡Öß ‘Ö¸üÖ¯ÖµÖÔŸÖ 
300 ‹´Ö ‹´Ö ¾µÖÖÃÖÖ“Öß ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö ÷Ö™ü¸ü �ú¸ü%Öê.  

2,66,335/
- 

236/ 2700/- 2 मिहने  वग�   8   

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा "  

21/83     

2020-2021 

ÃÖ¤üÃµÖ Ã¾Öê“”ûÖ 
×−Ö¬Öß ¯ÖÏ.�Îú.4 ´Ö¬Öß»Ö ÁÖß ÷Ö%Öê¿Ö ´ÖÓ×¤ü¸ü ŸÖê ×ÃÖ§ǘ Ö ‘Ö¸ü 

ŸÖê ´Öê−Ö »ÖÖ‡Ô−Ö ¯ÖµÖÔŸÖ 250 ‹´Ö ‹´Ö ¾µÖÖÃÖÖ“Öß 
²Ö¤ü ¯ÖÖ‡Ô̄ Ö ÷Ö™ü¸ü �ú¸ü%Öê.  

1,12,870/- 236/ 1300/- 2 मिहने  वग�   8   

    

अटीअटीअटीअटी  - शत7शत7शत7शत7    -  

1 सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत7 इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा संचाम0य ेव जािहर टMडर नोटीस ऑनलाईन पहावयास 

उपलOध आहे. 

2 िनिवदा संचाची िव"ीस साव�जिनक बांधकाम िवभाग, निवन;शासकीय इमारत औरंगाबाद रोड,अहमदनगर येथे चालू आहे  

3 िनिवदा िव"ी2या शेवट2या िदवशी संच ;ाS न झा6यास व ि?वकृती 2या शेवट2या िदवशी सादरीकरण न झा6यास 

Uयाची सव�?वी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 

4 शासनाचे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण�य "मांक सीएटी 2017/;.".103/इमा.2,    मंAालय, मुंबई ÐÐÐÐ 

32 िद.23/07/2018 अXवये मजूर सहकारी सं?था, सुिशिYत बेरोजगार अिभयंता व नZदणीकृत ठेकेदार पाA राहतील. 

5 तांिAक िलफाफा पडताळणी अंती पाA कंAाटदाराने" माझा अिथ�क देकार उघड]यात येवु नये" अथवा " मी ?पधत̂ुन 

माघार घेत आहे" असे कळिव6यास ते ?प_पणे नाकार]यात येवुन Uयाचा अिथ�क देकार उघड]यात यईेल. 

सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक अटीअटीअटीअटी     ----    शत7शत7शत7शत7 

1 संबधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलकेकडे यो` य U या वगा�ची नZदणी कaन ;माणपA घेणे आवb यक आहे. 

2 सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र5 कम बांधकाम िवभागाकडे    भरावी. 

3 िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प0दतीने( Technical व Commercial bid) करणे आवbयक आहे. 

4 िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü तािAकतािAकतािAकतािAक िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा """" .    1   म0ये पुढील कागदपAे जोडणे आवb यक आहे   
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अ)   इनकम ट5ॅस ;माण पA ;त मागील 3 वषा�चे आवbयक.  

ब)्   ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिज?fेशन ;माणपA ;त. 

क)   सोबत जोडले6या यादीतील कंAाटदारानसुार सन.2011-12 ते 2016-17 पयgतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे a. 100/- 

2या ?टhॅप पेपरवर ;ितiा पA जोडणे अिनवाय�).सोबत नमुना 'ब' 

ड)     मागील 3 वषा�त हाती घेतले6या व पूण� केले6या कामां2या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदपAे फॉम� नं. I  

 म0य ेसादर करणे आवbयक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�म0ये समकY कामे केले6या कामांची यादी फॉम� नं. I I I  

( िनिवदेतील कामा2या 50 % समकY कामे केले असले पाहीजे.) 

च) सदर कामाकरीता उपलOध असले6या कम�चारी यांची यादी फॉम� न.ं V म0ये भरावी. व Declaration Of The CONTRACTOR 

वर  मािहती भaन ?वाYरी कaन Uयाची ;त सोबत जोडावी. 

5 तांिAक िलफाफा ". 1 म0ये जोडले6या कागदपAां2या सUयतेबाबत िनिवदे म0ये िदले6या नमुXयात a. 500/-  2या 

?टhॅप पेपरवर ;ितiा पA िनिवदा नोटीस ;िस0दी2या िदनांकापासुन 90 िदवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवbयक 

आहे. यश?वी ठेकेदारास मुळ ;त काया�रंभ आदेशापुव7 देणे बंधनकारक  राहील .) सोबत नमुना 'अ' 

6 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा "िलफाफा "िलफाफा "िलफाफा " 2222     म0य ेसंबंधीत ठेकेदारान ेिनिवदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद कaन 

? वाYरीसह  सोबत  जोडणे आवb यक आहे....  

7 अटीयु5 त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही     

8 यश?वी ठेकेदारास यो`य िकंमती2या ?टhॅप पेपरवर करारनामा कaन mावा लागेल. 

9 यश?वी ठेकेदारास कामगार िवमा काया�रंभ आदेश पुव7 सादर करावा लागेल. 

10 यश?वी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5555% (ट5के) अनामत र5कम रोखीन ेभरावी लागेल िकंवा काया�रंभ आदेश पुव7 सेि3हंग बकॅ 

िडपॉिझट ग3हर�मMट ;ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि3हंग सटnिफकेट अथवा एफ.िड.आर. ?वaपाम0य ेमहानगरपािलके2या 

नावे कaन िदले6या अस6यास ि?वकार]यात येईल.व उव�रीत र5कम िबलातुन वसुल कर]यात येईल 

11 कुठलेही साहीUय मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

12 सव� साहीUय भारतीय र?ते माणका;माणे असणे आवbयक आहे वरील कामासाठी वापर]यात येणारे साहीUय (मटेरीयल) यो`य 

अस6याबाबतचा ;योगशाळेकडील अहवाल िज6हा?तिरय यंAणेकडून तपासणी कaन oयावी व शासन धोरणा ;माणे ( थड� 

पाटn ) तांिAक लेखा पिरYण हे मा.;ाचाय़�, शासिकय अिभयांिAकी महािवmालय, ऑरंगाबाद व पुणे यांचेकडुन ऑडीट करणे 

बधंनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा थड� पाटn अहवाल  ठेकेदाराने ?वखचा�ने ;ाS  कaन घेउन Uयाचे देयक 

महानगरपािलकेकडे सादर के6यास ते अदा कर]यात येईल. 

13 डांबरीकरणा2या कामासाठी दोष दाियUव कालावधी 3 वष^ , कॉिँ"ट2या कामासाठी दोष दाियUव कालावधी 3 वष^, पुल 

बांधणेचे कामासाठी 10 वष� व र?ते पिॅचंग करणेसाठी 1 वष�, नवीन इमारतीचे कामासाठी 10 वष^, नवीन गटर/ rेनेज 

साठी 2 वष^ इतका राहील. तसेच सुरYा अनामत व  Performance Secutiy Deposit     हे दोष दाियUव कालावाधी 

पुण� झालेनंतरच परतावा कर]यात येईल. दोष दाियUव कालावधी काम पुण� झा6या2या िदनांकापासुन लागे राहील.  

14 टMडर मधील दर टMडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस sाt राहतील. 

15 साव�. बांधकाम िवभाग , शासन पिरपAक कमांक सीएटी/2017/;.".08/इमा-2 िद.26 नो3हMबर, 2018 नुसार िनिवदा 

िकंमती2या 1% ते 10% कमी दरापयgत 1% व 10% पासुन 15% पयgत ;ती ट55याला 1% ;माणे कमी दरापयgत – 

5%  तसेच 15% चे पुढील कमी दरापयgत पती ट55यास 1% ;माणे डी.डी.सादर करणे अिनवाय� आहे. तसेच िलफाफािलफाफािलफाफािलफाफा    

2222 उघड6यानंतर ;थम Xयुनतम देकार सादर करणाu या उघड6यानंतर ;थम Xयुनतम देकार सादर करणाu या उघड6यानंतर ;थम Xयुनतम देकार सादर करणाu या उघड6यानंतर ;थम Xयुनतम देकार सादर करणाu या एल एल एल एल----1 1 1 1 िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने " Additional Performance Security 

Deposit"  आठ िदवसा2या आत शहर अिभयंता या2ंयाआठ िदवसा2या आत शहर अिभयंता या2ंयाआठ िदवसा2या आत शहर अिभयंता या2ंयाआठ िदवसा2या आत शहर अिभयंता या2ंया काया�लयात जमा करावा काया�लयात जमा करावा काया�लयात जमा करावा काया�लयात जमा करावा. . . . आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही 

कारणासाठी िशथीलYम असणार नाहीकारणासाठी िशथीलYम असणार नाहीकारणासाठी िशथीलYम असणार नाहीकारणासाठी िशथीलYम असणार नाही. . . . व सदर अनामत र5कम कामाचा दोष दाियUव कालावधी संप6यानंतर परत 

कर]यात येईल. 

16 सदर2या कामांवरील सािहUयाचे सYम ;ािधकरणाचे गुणवvा ;माणपA (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

17 डेwयुटी डायरे5 टर ऑफ इंb युरX स महाराx f राy य यांचे कडील ;िविन -2 2310 सा.बां.िव/.िवमा वसुली/अिभ 3   

िद.08/09/2010 नुसार शासकीय िवमा काया�रंभ आदेशापुव7 ;ाS कaन घेणे अथवा 25 लYापयgत 1% व 25 लYचे 

पुढील रकमेस 0.5% ;माणे रोख ?वaपात भरणे बंधनकारक आहे.  

18 कोणUयाही पिर?थीतीत भाववाढ देय असणार नाही. 
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19 कामाचे देयक उपलOध िनधी ;माणे ;दान कर]यात येईल. 

20 िनयमानुसार लागु असले6या सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया2या आहेत. 

21 भुयारी गटार योजनेअंतग�त कामाचा समावेश अस6यास कामाचे काया�रंभ आदेश भुयारी गटर योजनेचे काम  

झा6यानंतर दे]यात येतील.  

22 कोणतीही िनिवदा ?वीकारणे,,,,नाकारणे अथवा रz करणे याबाबतचे अंितम अिधकार मा. आयु+,,,, अहमदनगर     

महानगरपािलका यांना राहतील.... 

    

र?ते र?ते र?ते र?ते डांबरीकरण व कािँ"ट करणेचेडांबरीकरण व कािँ"ट करणेचेडांबरीकरण व कािँ"ट करणेचेडांबरीकरण व कािँ"ट करणेचे कामांसाठी कामांसाठी कामांसाठी कामांसाठी (  (  (  ( र?ते दa?तीसह र?ते दa?तीसह र?ते दa?तीसह र?ते दa?तीसह ुु ुु ) ) ) ) असणाu याअसणाu याअसणाu याअसणाu या तरतदुी खालील;माणे तरतदुी खालील;माणे तरतदुी खालील;माणे तरतदुी खालील;माणे 

23 र?Uया2या कामांसाठी आवbयक ती यंA सामुsी जसे हॉट िम5स/|म िम5स wल}ट ,सMसर /मेकॅिनकल पे3हर     

िफनीशर मेकॅिनकल अ?फा6ट ?;ेअर ,3हाय~ेटरी रोलर तसेच कॉिँ"ट2या कामासाठी RMC Plant अथवा Transit Ready 

Mixer  बंधनकारक आहे  व खालील नमुद मिशनरी िनिवदा धारका2या मालकीची अथवा र5कम a. 100/- 2या ?टhॅप 

पेपरवर भाडे तUवाचा करारनामा  ;ितiा पA असणे आवb यक आहे. मिशनरी2या मुळ कागदपAांची मािहती फॉम� नं II 

भaन जोड]यात यावी तसेच  खालील नमुद  1 ते 6 बाबत कागदपAां2या छायािकंत ;ती जोडणे आवb यक आहे. 

 (1) RMC Plant अथवा Transit Ready Mixe चा  Valid   Calibration  Report  ची ;त सोबत जोडणे आवbयक.  

 (2) वरील नमुद सव� मिशनरी सुि?थतीत अस6 याचे िचफ इंिजिनयर (मकेॅिनकल) यांचेकडुन (MOST with SCADA)  

    ;माणपA जोडणे आवb यक आहे. 

 (3) wल}ट मनपा.हzीपासुन 25 िक.मी.चे आंत असलेबाबत िनिवदा ;िस0दी2या िदनांकाचे एक वषा�च ेआतील कालावधी 

 शहर अिभयंता,अहमदनगर महानगरपािलका यांचे ;माणपA  आवbयक आहे. 

 (4) डांबरीकरणा2या कामासाठी मोडन� rम िम5 स w लँट (हॉट िम5 स w लँट)  w लँट हा िकमान िड.एम. 45 मे.टन/तास व  

 U यावरील Yमतचेा असणे आवb यक  आहे.                     

 (5) मेकेिनकल पे3 हर िफनीशर ,मेकॅिनकल अ?फा6ट ?;ेअर व 3 हायबेटरी रोलर ची कागदपAे जोडणे आवbयक आहे.       

 (6) डांबरीकरणाचे / कॉिं"टीकरणाचे शासकीय सं?थांचे Design Mix जोडणे   अिनवाय�.आहे. 

 (7) िनिवदाधारक डांबरी / काँि"ट र?Uया2या कामाबाबत yया सं?थेशी करारनामा करेल, Uया सं?थेचे डांबराचे चलन 

सादर करणे बंधनकारक आहे.  
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