
ई-निनिदाअंतर्गत खुलीनिनिदा सुचिा बी.-1 निनिदासुचिा क्र. 3 सि 2020-21 

गु्रप ग्रामपंचायत साते , ता.मािळ नि.पुणे                                                                                                                                               

ता.  मावळ    , जिल्हा -  पणेु 
ग्रामपंचायत साते  ता.मावळ, जि.पणुे याचंेतरे्फ़ खालीलप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाकडील  योग्य त्या वर्ाातील 
नोंदणीकृत ,ववके्रता,परुवठादार याांिकडुन दोन ललर्फ़ार्फ़ा पद्धतीने खालील कामांच्या ई-लनववदा मागववण्यात 
येत आहे. 

अ .क्र कामाचे  नाव टेंडर  फी 
रक्कम  रु . 

इसारा  रक्कम  रु . कां त्राटदार नोंदणी वर्ा 

 
 
 

१ 

 

मौिे साते येथे सोलर पावर पलांट 
बसववणे (६००० वॅट) मावळ पुणे  

 
 
 

200 रु. 

 
 
 

1% . 

परुवठादार/ववके्रता   

अटी व शती   

१. संपूणण लनववदा प्रक्रिया ई -  लनववदाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने पद्धतीने संगणकीय आज्ञावलीत होईल . सदर 

लनववदे संदर्ाणतील लनववदा नोटीस प्रलसद्धी ,  सूचना , शुद्धी पत्रके   BOQ FILE   दर पत्रके इ .  माक्रहती शासन लनयम 

उद्दोग ऊिाण ववर्ाग क्रदनाकं ३०/१०/२०१५ च ेअधीन राहून  https://mahatenders.gov.in  या संकेतस्थळावरती 
पाहता येईल . 

 २. सदर कामाची ई- लनववदा उपरोक्त संकेतस्थळावरून क्रदनाकं   16/ 09 /2020   रोिी   18:00 ते   

23/09/2020 रोिी सा.ं17.00  वािेपयणन्त पाहता येइल व र्रता येइल .                                       

३. ऑनलाईन पद्धतीने सादर केलेला ललफापा ि . १  ( तांवत्रक ललफापा ) शक्यतो क्रदनांक   24/09/2020  रोिी 
दपुारी 17.00 वा " https://mahatenders.gov.in  " या संकेतस्थळावरून ग्रामपंचायत कायाणलय  “  साते    “   

येथे उघडण्यात येइल .                                                                       
४ . ग्रामपांचायत   “  सात े “  याांनी कोणतीही ननववदा ( कोणतेही कारण न  देता ) स्वीकारण्याचे वा नाकारण्याचे 

हक्क राखून ठेवला आहे .                                                            

BOQ दरपत्रक FILE व्यापारी नलफापा :                                                          

 A .   ई लनववदे सोबत िोडलेल्या BOQ FILE मध्ये फक्त एका साक्रहत्याचे दर देणे आवश्यक आहे .             

 B . ललफापा िमाकं  



१ मध्ये ग्राह्य ठरलेल्या  लनववदाधारकाचे नमुना साक्रहत्याची तांवत्रक तपासणी करून त्यात ग्राह्य ठरलेल्या 
लनववदाधारकाचे दरपत्रक उघडून त्यात लघुतम येणाऱ्या लनववदा धारकाची लनववदा मंिूर करण्यात येईल 

इतर सचूना व माहहती                                                                      

१. आग्रहय लनववदाधारकाचे दर पत्रक उघडण्यात येणार नाही व त्याचा पत्र व्यवहार ववचारात घेतला िाणार नाही .  
२. पुरवठा कालावधी आदेश क्रदल्या नंतर ६० क्रदवसात करायचा आहे ,  अन्यथा पुरवठा ववलंबाने झाल्यास शासकीय 

लनयमानुसार दंड करण्यात येइल .  

३.  लनववदेतील साक्रहत्य खरेदी कमी िास्त रकमचेी होऊ शकत े.  

४. मिंरू लनववदाधारकान ेरु , 5०० /- च्या स्टॅम्प पेपर वर करारनामा करून क्रदलेनंतर पुरवठा आदेश देण्यात येईल . 

 

नलफापा क्र . १  -  ताांवत्रक नलफापा  
१. लनववदाधारक नोंदणी  प्रमाणपत्र  िोडणे आवश्यक आहे .                                                                                                                                                         

२. िी एस टी नोंदणी प्रमाण पत्र अपलोड करणे बधंन कारक राहील .                                                                                 

३. लनववदाधारकाचे शॉप ऍक्ट, आयकर प्रमाण पत्र व पॅन काडण सुस्पष्ट अपलोड करणे बधंन कारक राहील .                                                  

४ . लनववदाधारक व उत्पादक संस्थाचे ISO  प्रमाणपत्र अपलोड करणे बंधन कारक राहील.       

 ५. लनववदेतील अटी शथी मान्य असलेबाबत बंधपत्र सही लशक्क्यालनशी अपलोड करणे बधंन कारक राहील. 

७.  लनववदाधारकान ेया प्रकारे साक्रहत्याचा पुरवठा ग्रामपचंायतीना पुरवठा केलेचे सक्षम अलधकाऱ्याची पुरवठा 
आदेशाची प्रत  अपलोड करणे बंधन कारक राहील. 

 

 

 

 

                       सही/-XXX                                  सही/-XXX    

           ग्रामसेिक                                                                            प्रशासक      

ग्रामपंचायत सात ेमा  ता.मािळ,नि.पुणे.                            ग्रामपंचायत सात ेमा  ता.मािळ, नि.पुणे.    
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