
ामपंचायत कायालय, एरंडोली 
ता. िमरज िज.सांगली 

------------------------------------------------------------------------- 
            ई-िनिवदा. . ०१/२०२०-२१ 
           िद. १३/०५/२०२० 

    जाहीर िनिवदा नोटीस  

 

 ामपंचायत एरंडोली ता. िमरज िज.सांगली यांचेकडून ा.प. र खालील िवकास कामासाठी िज.प सांगली 

यां ाकडील  नोदंणीकृत िव तु ठेकेदार यांचेकडून खालील कामाची तांि क ब-१ ा नमु ात धा क िनिवदा मागवत 

आहे. 
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१ मौ. एरंडोली ता. िमरज येथे ीट लाइट 
बसिवणे .  

 

२९९६२६.०० 

 

 

३०००.०० 

 

१०००.०० 

 

दोन मिहने 
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2 मौ. एरंडोली ता. िमरज येथे ीड सौर यं णा 
बसिवणे . 

 

३१४९९९.०० 

 

 

३२००.०० 

 

१०००.०० 

 

दोन मिहने 

 

वग-ड व 

ावरील 

 

१. सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदा ारेऑनलाईनप तीनेसंगणकीयआ ावलीतहोईल.सदरिनिवदासंदभातील िनिवदा 

नोटीस, िस ी, सूचना, शु ीप के इ ादीची मािहती http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल आहे.  

२. वरील कामाची िनिवदाप के,अटी व शथ  उपरो  संकेत थळावर उपल  असून िद. १३/०५/२०२०  रोजी सकाळी  १२.००  

ते िद. २०/०५/२०२०  रोजी १७.०० वाजेपयत ऑनलाईन प तीने अिध िहत (Download) व सादर  (Upload) करता येतील. 

३. िनिवदेसोबत खालील बाबी सदर करणे आव क आहे. ेक कामाची िनिवदा अिध िहत करणेसाठी (Download) िनिवदा 

सुचनेतील ता ामधील रकाना .४ आिण ५ म े नमूद र म शासना ा ई-पेमट गेट वे ारे जमा करावयाची असून सदरची 

पोचपावती तांि क िलफाफा-१ म े ॅ न क न िदले ा िठकाणी िनिवदेसोबत ऑनलाईन जोडणेचा आहे.  

४. म ेदारांनी खालील माणे दोन िलफाफा प तीने (Two Envelop) िनिवदा सदर करणे आव क आहे. 

 

A. िलफाफा .-१ (तांि क िलफाफा) 

 

1. टडर फी व बयाना र म ऑनलाईन भरणा केलेली पावती िनिवदेसोबत सादर करावी. 

2. िज ा प रषद, सांगलीकडे म ेदार णून नोदंणी केले ा माणप ाची त ॅ न क न सदर करावी. 



3. मागील ३ वषात पूण केलेली कामे/कामाचे प रणाम/कामा ा कालावधीबाबत(Work done certificate)संबंिधत 

िवभागाचे कायकारी अिभयंता यांचे ा रीने माणप ाची ॅ न केलेली त.      

4. याच प तीने कामाचे अनुभव असलेबाबत संबंिधत िवभागाचे कायकारी अिभयंता यांचे ा रीने िदलेले अनुभव 

माणप ाची त ॅ न क न सादर करावी.  

5. म ेदाराकडे उपल  असणा या तः ा मालकीची िकंवा भाडेत ावर उपल  होणा या यं ाची व सािह ाची 

मािहती. 

6. GST Registration माणप ाची तसेच ीर   माणप  ॅ न क न जोड ातयावे. 

7. वसायकर नोदंणी माणप ाची तसेच ीर   माणप  ॅ न क न जोड ातयावे. 

8. मागील तीन वषाचे ा ीकर भरलेले माणप  व पॅनकाड ॅ न सादर करावे. 

9. आव कता असलेस भागीदारी माणप ाची त ॅ न क न सादर करावे. 

10. िनिवदा सुचनेतील इतर आव क बाबी. 

 

B िलफाफा .२ (आिथक िलफाफा) 

 

1. म ेदारानी आपले दर िविहत “BOQ” म े यो  ा िठकाणी भ न सदरची “BOQ” िलफाफा .२ म े 

अपलोड करावी.  वा अ र ा िनिवदेचे दर इतर कोठेही नमूद करणेत येऊ नयेत. 

2. performance Security Deposit चा िडमांड डा  ॅ न क न जोड ात यावा,व सदरचा डी.डी. िनिवदा 

उघड ापूव  ामपंचायितकडे जमा कर ात यावा. 

3. म ेदाराने कामाचे नकाशे, िनिवदा मधील अटी व शथ  बाबिनहाय specifications कामाचे थळ, मजूर व 

सािह ाची उपल ता या सव बाबीचा अ ास क न िनिवदा सादर करावी. 

4. ऑनलाईन प तीने सदर केलेला िलफाफा  १ (तांि क िलफाफा) िद. २२/०५/२०२०  रोजी दुपारी ०२.००  

वाजता https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर सरपंच, ामपंचायत कायालय एरंडोली ता. 

िमरजिज.सांगली यांचे कायालयात  उप थत म ेदार अथवा ांनी ािधकृत केलेला ितिनधी यांचे उप थतीत 

उघड ात येईल. 

5. िलफाफा .१ मधील सव कागदप ांची छाननी क न सदर ा छाननीम े पा  ठरले ा िनिवदा धारकांचा 

दराचा िलफाफा .२ उघड्नेचा िदनांक व वेळ संबंिधत म ेदारास ई-मेल अथवा एसएमएस ारे कळिवला 

जाईल. 

6. म ेदारानी सादर केलेली िनिवदा व िनिवदेतील दर, िलफाफा .२ उघडले नंतर ३० िदवसानंतर वैधराहील.  

7. िनिवदेबाबत कोण ाही मागदशक सूचना,शु ीप क अथवा इतर मािहती “http://mahatenders.gov.in या 

संकेत थळावर उपल  होईल. 

8. िनिवदा धारकांचा देकार िनिवदाधीन कामा ा िकमतीपे ा १०% पयत कमी दराचा  असेल तर  म ेदारानी 

िनिवदाधीन कामा ा िकमतीवर १% एव ा रकमेचा धनाकष (Demand Draft ) परफोमस सी ू रटी णून 

िनिवदे ा िलफाफा .२ म े ॅ न क न सादर करावा. सदरचा धनाकषसरपंच ामपंचायत एरंडोली ता. 

िमरजिज.सांगली या नावाने व एरंडोली या िठकाणी देय असलेला असावा व िनिवदा िस ी ा िदनांकानंतर 

काढलेला असावा. (उदा.१ ते १०% पयत कमीदर १% रकमेचा धनाकषकाढलेला असावा.) 



9. िनिवदा धारकाचा देकार िनिवदाधीन कामा ा िकमतीपे ा १०% पे ा जा  दराने कमी असेल तर देकार १०% 

पे ा जेव ा जा  दराने कमी आहे तेव ा रकमेचाव वरील बाब .८ माणे येणा या रकमेसह एकि त 

धनाकष सरपंच ामपंचायतकायालय एरंडोली ता. िमरज िज.सांगली या नावानेएरंडोलीयेथे देय असणारा व 

िनिवदा िस ी ा िदनांक नंतर ा तारखेचा काढलेला धनाकष (Demand Draft)परफोमस सी ू रटी णून 

िलफाफा .२ म े िविहत िठकाणी ॅ न क न सादर(upload) करावा.(उदा.१४%कमी दर -१०%पयत कमी 

दर क रता -१ ट ा व (१४% -१०%) क रता -४% असे एकूण ५%. सदरचा  धनाकष िनिवदा भर ाची मुदत 

संप ानंतर ७२ तासा ा आत ामपंचायितकडे जमा कर ात यावा. डी डी जमा न के ास िनिवदा अपा  

समज ा जातील. डी डी मागणी साठी कोणताही प  वहार केला जाणार नाही.  

10. िनिवदेतील सव व कोणतीही अटी वा शथ  पूण न करणा या म ेदारा ा िनिवदा  व अधवट सादर केले ा 

िनिवदा अपा  समज ा जातील. 

11. कोण ाही अटीवर (Conditional) आधा रत िनिवदा ीकार ा जाणार नाहीत अथवा ीकार ामंजूर के ा 

जाणार नाहीत. 

12. िनिवदेसंदभात शु प क काढणेची गरज भास ास ते http://mahatenders,gov.in यासंकेत थळावर 

उपल  होईल. 

13. ई-िनिवदे ा अटीव शथ म े बदल करणे, ा  िनिवदा पैकी एक िकवा सव िनिवदा कोणतेही कारणन देता 

नाकारणेचा ह  िन  ा रीत यांनी राखून ठेवला आहे. 

14. संि  िनिवदा सूचना व सिव र सूचना, िनिवदा तं ाचा भाग राहील.  

15. कोण ाही बाबीसाठी काही तंटा िनमाण झा ास ाबाबत ायालयात जाता येणार नाही. 

16. िनिवदेसोबत जोड ात येणा या सव कागदपा ांवर िडिजटल सही असणे सवम ेदारासाठी बंधनकारक आहे. 

ािशवाय िनिवदा ा  धर ात येणार नाही. 

 

       िदनांक:- १३/०५/२०२० 

 

 

 

                 ामसेवक /सरपंच  

                 ामपंचायत कायालय, एरंडोली 
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