
 
 
 

िज ा प रषद,बीड. 

ामपंचायत कायालय कोळवाडी ता.बीड,िज.बीड. 
ई–िनिवदा मांक  1/2019-20 

 ामपंचायत कायालय कोळवाडी ता.बीड िज ा बीड. यां ा वतीने खालील कामासाठी यो  ा वगातील नोदंणीकृत 
अनुभवी सोलार ,इलेिटकल व वाँटर उ ादक/पुरवठाधारक   यां ा कडून बी -१ नमु ातील ई–िनिवदा मागिव ात येत 

आहेत. कं ाटदार यांनी िद.01/08/2020 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासुन ई–िनिवदा भरा ात. सिव र मािहती शासना ा 

http://mahatenders.gov.inया संकेत थळावर िद.01/08/2020 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासून ते िद.08/08/2020 सायंकाळी 

05.00 वाजेपयत पाहता व डाऊनलोड करता येईल. 

अ. . कामाचे नाव अंदािजत 
िकंमत 
( पये ) 

कोरी 
िनिवदा 
िकंमत 

बायाना 
िकंमत 
( पये) 

काम पूण 
कर ाचा 
कालावधी 

कं ाटदार 
वगवारी 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१. PROVIDING & INSTALLING SOLAR 
ENERGY SYSTEM SOLAR POWER 
PACKS ON GRID , IN PREMISES 
FOR R O PLANT & , SAMAJMINDER 
BUILDING KOLWADI ( UNDER 
SMART GRAM YOJANA ) AT- 
KOLWADI TQ. BEED. DIST. BEED. 

 
735075/- 

    
 590/- 

 
7351/- 

 
6 म हने 

 
वग-6 

२. PROVIDING & INSTALLING SOLAR 
ENERGY SYSTEM SOLAR POWER 
PACKS ON GRID , IN PREMISES 
FOR GRAMPANCHYAT BUILDING 
KOLWADI ( UNDER SMART GRAM 
YOJANA ) AT- KOLWADI TQ. BEED. 
DIST. BEED. 

 
734076/- 

    
 590/- 

 
7341/- 

 
6 म हने 

 
वग-6 

सुचना :-  

१) सव पा  इ ु क कं ाटदार यांनी https:/mahatenders.gov.in  या संकेत थळावर नोदंणीकृत असणे अिनवाय आहे.  

२) ई – िनिवदा ि येत भाग घे ासाठी कं ाटदाराने थम िडिजटल िस ेचर सिटिफकेट, युजर आयडी  ा  क न घेणे आव क आहे.  

३) िनिवदातील बी -१ नमु ातील सव अटी कं ाटदाराला बंधनकारक राहतील .  

४) सदरील काम करताना कोण ाही कारची अि म िदली जाणार नाही .  

५) सदरील काम िदले ा कालावधीत पूण करणे आव क आहे.  

६) सव सािह  कामाचे थळावर कं ाटदाराने त:उपल  क न काम करणे आव क आहे. 

७) िनिवदेतील अटी व शत त बदल कर ाचा व तसेच कोणतेही कारण न देता िनिवदा ीकार ाचा अथवा नाकार ाचा अिधकार सरपंच/ ामसेवक 

ामपंचायत कायालय कोळवाडी ता.बीड िज.बीड ने राखून ठेवलेला आहे. 

८) िनिवदा उघड ाची वेळ िद. 10/08/2020 सायंकाळी 05.00 वाजता ामपंचायत कायालय कोळवाडी ता.बीड  िज.बीड. 

       
 
 
 
 
 
   

http://mahatenders.gov.in


 
 
   
 

       ा/-                                                                                                                     ा/- 
  ामसेवक                     सरपंच 

     ामपंचायत कायलय,                         ामपंचायत कायलय,                
  कोळवाडी ता.बीड, िज. बीड.                                                     कोळवाडी ता.बीड, िज.बीड. 

  
 
 
 

िनिवदे ा अटी व शत  खालील माणे 

१. सदर संपूण िनिवदा ि या ई-िनिवदा ारे ऑनलाईन प तीने संगणकीय आ ावलीत होईल.सदर िनिवदे संदभातील 

िनिवदा नोटीस िस ी, सुचना, शु ीप के इ ादीचंी मािहती http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल  

राहतील. 

२. वरील कामाचे िनिवदा प े http://mahatenders.gov.in संकेत थळावर उपल  क न दे ात  आली आहे. सदर 

िनिवदा, प े,अटी,शत , इ. सदर  संकेत थळावर िद 01/08/2020 वेळ सायंकाळी 05.00 वाजेपासून ते 

िद.08/08/2020 चे सायंकाळी 05.00 वाजेपयत अिध िहत (Download) करता येतील.  

३. वरील कामा ा िनिवदा http://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िद. 01/08/2020 वेळ सायंकाळी 05.00 

वाजेपासून ते िद.08/08/2020 चे सायंकाळी 05.00 वाजेपयत ऑनलाईन प तीने सादर करता येईल. 

४. अटी व शत  मा ता माणप  (प रिश -१) व का ा यादीत नाव नस ाचे माणप  (प रिश -२) माणप  अपलोड 

करावे ( ा रीसह)  

५. उपरो  कागदप े सादर कर ास कोणतेही वाढीव मुदत अथवा सवलत िदली जाणार नाही.  

६. सादर कामा ा िनिवदांबाबत खालील बाबी आव क राहतील . 

७. तांि क मा ता  .                        तांि क मा ता िदनांक :-    
 

 ेक कामाचे िनिवदा प े डाऊनलोड (Download)  के ाची िनिवदा िफ व बायाना / इसारा र मिनिवदा 

र मे माणे ऑनलाईन भ न ाची पावती ॅ न कॉपी िनिवदा सोबत जोडणे आव क आहे. 

 िलफाफा . १ म े कं ाटदार यांचे नोदंणी माणप , आयकर माणप , पैन काडची त, जी.एस.टी चे माणप  

PTE/PTR माणप  ,तसेच अनुभव माणप  ॅ न क न अपलोड करा ात . 

 िलफाफा . १ मधील सव कागदप े ामपंचायत कायालय कोळवाडी ता.बीड िज.बीड.  येथे िद.08/08/2020 रोजी 

सायंकाळी 05.00 वाजेपयत सम  येऊन सादर करावे. अ था आपली िनिवदा उघड ात येणार नाही. 
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