
ई-िनिवदा (eTender) 
ामपंचायत कायालय,सावळी 

ता.िबलोली  िज.नांदेड 

================================================================= 
सौर उजवर आधा रत सोलर ईन हरटर पथिदवे खरेदी करणे क रता 

ई िनिवदा सुचना .-१ (Notice Inviting e-Tender) 
 ामपचंायत कायालय,सावळी ता.िबलोली  िज.नादंडे साठी १४ वा िव  आयोग अतंगत  सन २०१९-२०  या 
आराखडयात  तािवत सौर उजवर आधा रत सोलर ईन हरटर (सबंिधत आव यक सािह य)  पुरवठा करण े व 
बसिव  यासाठी पा   इ  छुक पुरवठादारांकडून दोन िलफाफा प  दतीन ेई-िनिवदा मागिव  यात यते असनू  याचा थोड  यात 
तपशील खालील माण ेआह.े 
 
अ. 

. 
तपशील पासनू पयत 

िदनांक वेळ िदनांक वेळ 
1) ई-िनिवदा संकेत  थरावर उपलबध अस  याचा कालावधी ०८/०५/२०२०     .०० १४/०५/२०२० ०६.५५ 
2) िनिवदा डाऊनलोड कर  याचा कालावधी ०८/०५/२०२०     .०० १४/०५/२०२० ०६.५५ 
3) परुवठारांनी Online िनिवदा भर  याचा व सादर 

कर  याचा कालावधी 
०८/०५/२०२०     .०० १४/०५/२०२० ०६.५५ 

4) सादर केले  या िनिवदतेील िलफाफा -१ 
(तांि क)उघड  याचा िदनांक व वेळ 

१५/०५/२०२० १0.०० - - 

5) वािण  य लखोटा (िलफाफा .२) उघड  याचा िदनांक व 
वेळ 

१५/०५/२०२० १०.३० - - 

 
अटी व शत   

1) सदरील सपंणु िनिवदा ि या Online प  दतीन े सगंणक य होईल. सदर िनिवद े सदंभातील आव  यक ती सव 
(नोटीस,िनिवदा प ,े अटी व शत , शु  दीप के इ  यादी)मािहती http//mahatenderes.gov.in या सकें  थळावर 
उपल  ध क न दे  यात आली आह.े 

2) ई-िनिवदा ि यते भाग घे  यासाठी इ  छुक िनिवदाधारकास िडजीटल िसं  नचेर सिटिफक ट, यजुर आयडी व पासवड 
ा  त क न घेण ेआव  यक आह.े 

3) िनिवदचेी िकंमत व इसारा र  कम ऑनलाईन प  दतीन ेभरणा करावी लागेल. इसारा र  कम भर  यापासनू सटु माणप  
ाहय राहणार नाही. 

4) िनिवदाधारक हा  वतः उ  पादक िकंवा अिधकृत िवतरक असला पािहजे व तस ेन दणी माणप ,फमच/े मालकाच ेपॅन 
काड, जीएसटी न दणी  माणप , मागील वषाचे इ  कम टॅ  स भर  याचे माणप , १५ लाखाची सालवशंी इ  यादी 
द  तऐवज Scan क नUpload करावेलागतील. 

5) िनिवदा प ातील सिव  तर िनिवदा नोटीस मधील सव अटी व शत  परुवठादारास बंधनकारक राहतील वतसचे . 
१००/-  या बॉ  डवर ित ा क न दयावे लागले व त ेScan क नUpload करावेलागतील. 

6) भागीदारी सं  था अस  यास भागीदारी करारनामा तसचे आव  यकतेनसुार Power of Attorney जोडणे बंधनकारक 
राहील. 

कृपया माग ेपहा 
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7) िनिवदसेोबत Upload केले  या कागदप ां  या सां ािकत ती िदनांक  १५/०५/२०२०  या िदवशी सकाळी १०.०० 

वाजेपयत ामपंचायत  तरावर ामिवकास अिधकारी/ ामसवेक यांचकेडे सम  सादर करावयाच े आहते. जे 
िनिवदाधारक कागदप ां  या सां ािकत ती सम  सादर करणार नाहीत त े िनिवदाधारक िनिवदा ि यते भाग घे  यास 
पा  राहणार नाहीत. 

8) कोणतेही कारण नदतेा ई-िनिवदा नाकार  याचा िकंवा सव िनिवदा ि या र  कर  याचा अिधकार ामपचंायत 
कायालयान ेराखनू ठेवला आह.े 

9) ा  त/उपल  ध िनिधनसुार वरील कामाची दयेके अदा केली जातील.  याच माण ेशासना  या िनयमानसुार दयेकातून 
िविवधी कपाती कपात के  या जातील. 

10) सदरील कामाची िनिवदा अदंाजप क य र  कमपेे ा जा  त दरान ेभरता यणेार नाहीत. 
 
  

 वा रीत/- 
ामिवकास अिधकारी/ ामसेवक 

ामपंचायत कायालय,सावळी 
ता.िबलोली  िज.नांदेड 

 
 
  



ई-िनिवदा (eTender) 
ामपंचायत कायालय,सावळी ता.िबलोली  िज.नांदेड 

================================================================= 
सौर उजवर आधा रत सोलर ईन हरटर पथिदवे खरेदी करणे क रता 
ई िनिवदा सुचना .-१ (Detailed Tender Notice Inviting) 

 ामपचंायत कायालय,सावळी ता.िबलोली  िज.नादंडे साठी १४वा िव  आयोग अतंगत  सन २०१९-२०   या 
आराखडयात  तािवत सौर उजवर आधा रत सोलर ईन हरटर (सबंिधत आव यक सािह य) परुवठा करण े व 
बसिव  यासाठी पा  इ  छुक परुवठादाराकंडून दोन िलफाफा प  दतीन ेई-िनिवदा मागिव  यात यते असनू  याचा थोड  यात 
तपशील खालील माण ेआह.े 
अ. . कामाचे नांव कामाची 

अंदाजप क य 
र  कम 

इसारा 
र  कम 

( पयात) 

िनिवदा अिध हीत 
(Download) करावयाची 

र  कम पयात 

1) ामपंचायत,सावळी ता.िबलोली  िज.नांदेड 
सौर उजवर आधा रत सोलर ईन हरटर (1.5 
Kw) (संबिधत आव यक सािह य). 

२,००.०००/- २,०००/- १००/- 

सवसाधारण अटी व शत  – 
1) सपंणू ई-िनिवदा ि या Online प  दतीन े सगंणक य (Computerized)  http//mahatenders.gov.in  या 

सकेंत  थळावर खालील माण ेहोईल. 

 ई-िनिवदा िदनाकं ०८/०५/२०२० ते १४/०५/२०२० रोजी सकाळी   .०० ते ०६.५५ या कालावधीत 
http/mahatenders.gov.inया सकेंत  थळावर उपल  ध असतील. 

 िनिवदा ि यतेील द  तऐवज,न दणी माणप  व परुवठाराच/ेफम च े पॅन काड, जीएसटी न दणी माणप , 
मागील वषाच ेइ  कम टॅ  स भर  याचे माणप , १५ लाखाची सालवंशी माणप , िनिवदाधारकास अटी व 
शत  मा  य अस  याच े ित ाप  आिण िनिवदा फ  व इसारा र  कम भरणा केलेली पावती Scan क न ती 
Online प  दतीन ेिलफाफा .1 म  य ेUpload करावी लागेल. 

 परुवठादारान े िनिवदा भरतांना िनिवदासोबत वरील Upload केले  या कागदप ां  या छायांिकत स  य तीचा 
 वतं  िलफाफा तयार क न तो िदनांक १५/०५/२०२० रोजी सकाळी १०.०० ते ११.०० या कालावधीत 
ामपंचायत  तरावर ामिवकास अिधकारी/ ामसवेक यांचकेडे सादर करावा लागेल. 

 परुवठादारान ेसादर केले  या ई-िनिवदा (तांि क िलफाफा .1) िदनाकं १५/०५/२०२० रोजी १०.०० वाजता 
उघड  यात यतेील. 

 वािण  य लखोटा (िलफाफा .2) श  य झा  यास िदनाकं १५/०५/२०२० रोजी दपुारी १०.३० वाजता 
उघडयात यईेल. िलफाफा मांक 1 मधील द  तऐवज पणू नस  यास िलफाफा माकं 2 उघड  यात यणेार 
नाही. 

2) सदर िनिवदा प  Download करावयाची िकंमत र  कम .१००/- (अ री-शंभर पय ेफ  त) व कामासाठीची 
इसारा र  कम .                 /- (अ री-             पय ेफ  त)Online प  दतीन े ामपंचायती  या खा  यावर 
भरणा करावी लागले. online सिुवधा नस यास  ामपंचायत सावळी ता. िबलोली  ा नावे िडमाडं ा ट  
(डी.डी) काढून िलफाफा १ म य ेजोडावी व याची त िदनांक १५/०५/२०२० रोजी सकाळी १०.०० त े११.०० 
या कालावधीत ामपंचायत  तरावर ामिवकास अिधकारी/ ामसवेक याचंकेडे सादर करावा लागेल 
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3) ई-िनिवदा सादर करणा-या परुवठादारांकडे खालील पा ता असली पािहज.े 

 पुरवठादार हा  वतः उ  पादक िकंवा  याला उ  पादकामाफत सदर सािह याचा  परुवठा कर  यासाठी माणीत केललेे 
असले पािहजे. 

 पुरवठादार उ  पादक अस  यास  सासाठी िज  हा उ ोगक ाकडून लघु उ ोगाचे (Small Scale Industries)न दणी 
माणप  असणे आव  यक आह.े 

 पुरवठादार िवतरक अस  यास उ  पादकाने अिधकृत िवतरक अस  याबाबत मािणत (Authorization) केले असणे 
िकंवा अिधकार प  असणे आव  यक आह.े 

 पुरवठादार हा िवतरक असेल  यास शॉप अॅ  ट अंतगत न दणी के  याचे माणप  जोडणे आव  यक आह.े 

 पुरवठादाराचे/फमचे पॅन काड असणे आव  यक आह.े 

 जीएसटी न दणी माणप . 

 मागील वषाचे इ  कम टॅ  स भर  याचे माणप  (Income Tax Returns) 

 पुरवठादारांकडे 15 लाखाचे सालवशंी माणप  असणे आव  यक आह.े 

 भागीदारी सं  था अस  यास भागीदारी कारनामा तसेच आव  यकतेनुसार Powerof Attorney असण े आव  यक 
आह.े 

 पुरवठादार/फम यांना शासक य कायालयास ( ामपंचायत/िविवध शासक य कायालय) यांना कमीत कमी १ कोटी 
पयाचे काम के  याचा अनुभव असणे आव  यक आहे. 

4) उ  पादक कंपनीस ISO 9001:2008  गणुव  ता माणप  असणे आव  यक आह.े 
5) इसारा र  कम (Earnest Money 

 सदर कामासाठी िनिवदा र  कमे  या  1% दरान े इसारा  र  कम  हणनू परुवठादारकास ामपंचायती  या 
खा  यावर Online ारे जमा करावी लागले. 

 जे िनिवदाधारक या िनिवदसेाठी अपा  ठरतील  याचंी अनामत र  कम िनिवदा ि यापणू झाले  या 
िदनांकपासनू 30 िदवसात परत कर  यात यईेल. 

 पा  िनिवदाधारकाची ईसारा र  कम नापरतावा असले. 
6) सरु  ठेव (Security Deposit) 

 िनवड झाले  या  या िनिवदाधारकान ेअंदाजप क य िकंमती  या 10% (Upto 10% below estimated 
cost) पयत कमी िकंमतीन े िनिवदा सादर केली अस  या 4% व अंदाजप क य िकंमतीपे ा जा  त (More 
than 10% below of estimated cost)कमी िकंमतीने िनिवदा सादर केली अस  यास खरेदी आदशेा  या 
8%र  कम सरु ा ठेव  हणनू ामपंचायतीच े नावंे FD (Fixed Deposit) ारे करारनामा करतेवळी जमा 
करावी लागले. 

 िनिवदाधारकाने िवहीत कालावधीत सरु ा ठेव भर  यास असमथता दशिव  यास िकंवा सरु ा ठेव न भर  यास 
सबंधीताची इसारा र  कम ज  त क न दसु-या  यनुतम िनिवदाधारकास पुरवठा आदशे दे  यात यईेल. िकंवा 

ामपंचायत कायालय यो  य तो िनणय घेईल व तो परुवठादारकास बंधनकारक राहील. 

 सरु ा ठेव ही दोष-उणीवा दायी  व कालावधीत (Defect Liability Period) सपं  यानंतर परत केली 
जाईल. या र  कमवेर िनिवदाधारकास कस  याही कारच े  याज िमळणार नाही. 
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7) परुवठा करावया  या सािह  याची हमी ही तीन वषाची असणे आव  यक आह.े 
8) परुवठादार/उ  पादकाकडे उ ोग,उजा व कामगार िवभागकडून दे  यात यणेारी अनु ा  ती असणे आव  यक 

आह,ेजर सबंधीत परुवठादार/उ  पादकाकडे सदरील अनु ा  ती नसले तर िकमान  याच ेभागीदार सं  था/परुवठादार 
यांचकेडे असणे आव  यक आह.े 

9) परुवठा कर  यात आले  या  यके लाईटचा Thermal Analysis Report असणे बंधनकारक 
आह.े(आव यकता अस यास) 

10) परुवठा कर  यात यणेारे Light ह े सावजिनक बांधकाम िवभागान े मा िणत केललेे असावे. .(आव यकता 
अस यास) 

11) पा  िनिवदाधारकास वर दशिव  या माणे आव  यक  या र  कमेची सरु ा ठेव व िनिवदतेील सव अटी व शत  
मा  य अस  याबाबत तसेच परुवठा आदशे पणू करण ्याबाबतचा .१००/-  या बॉ  ड पेपरवर करारनामा 8 
िदवसाच ेआत क न दयावा लागले. 

12) परुवठा आदशे िद  यानंतर िकमान १५ िदवसाच ेआत सदरील सािह  याचा परुवठा करावा लागले. 
13) परुवठा केले  या सािहळ  याचा दोष-उिणवा दािय  व कालावधी (Defect Liability Period) हा 3 मािह  याचा 

असले. परुवठा केललेे सािह  य सरुळीतपणे चालणे आव  यक आह.े सदर सािह  याची दखेभाल व दु  ती अभावी 
बद पडल ेव परुवठारान ेत ेचाल ूकेले नाही तर परुवठादाराचे सरु ा ठेवतीतनू सािह  य दु  त के  या जाईल. 

14) नैसिगक आप  ती िकंवा इतर अपवाद  मक प रि थ तीत पुरवठादारास िवहीत कालावधीत काम पणू करण ेश  य 
झाल ेनाहीतर परुवठादाराच ेलखेी िवनतंीनसुार या कामासाठी मुदतवाढ िदली जाईल. 

15) सदर सािह  याचा पुरवठा हा ामपचंायत  तरावर करावा लागले. परुवठा करावया  या दरातच वाहतकु चा 
खच,सािह  याची उभारणी करावयाचा खच, शासक य व इतर कर इ  यादीचा समावेश करावा.  

16) िनधीिवतरण- सािह  याचा परुवठा व उभारणी झा  यापासून १५ िदवसाचे आत ई-िनिवदतेील मा  य दरानसुार दयेक 
अदा कर  यात यईेल. 

17) िनिवदाधारकांना कोणताही पुव सचुना/कारण न दतेा कोणतीही ई-िनिवदा मंजरू अथवा नामजंूर कर  याचा िकंवा 
सव िनिवदा ि या  थिगत कर  याचा अिधकारी ामपचंायतीने राखनू ठेवला आह.े 

18) सदरील िनिवद ेसंदभात काही वाद-िववाद िनमाण झा  यास तो मा.मु  य कायकारी अिधकारी,िज.प. यांच ेसम  
ने  यात यईेल व मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांनी िदललेा िनणय अिंतम राहील. 

 
 

 वा रीत/- 
ामिवकास अिधकारी/ ामसेवक 

ामपंचायत कायालय,सावळी 
ता.िबलोली  िज.नांदेड 
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