
ग्रामपचंायत भोलावडे, ता. भोर, जि. पणुे 
ई-जिजवदा सचुिा क्र./ ६ /२०२०-२१(पजिली वळे) 

------------------------------------------------------------------------- 
                                       प्रशासक ग्रामपचंायत भोलावडे, ता.भोर, जि. पणुे येथे पढुीलप्रमाणे साजित्य 
खरेदीकजरता ई-जिजवदा दोि जलफाफा पद्धतीिे मान्यताप्राप्त परुवठाधारक अथवा उत्पादक यांचकेडूि 
मागजवणेत यते आिे. 

 

जिजवदा अटी व शती 

१.वरील साजित्य खरेदी जिजवदा प्रजक्रया ई-जिजवदा प्रजक्रय े द्वारे http.//mahatenders.gov.in या 
संकेतस्थळावर ऑिलाईिकरिेत यईेल तसचे या जिजवदेबाबत सवव सचूिा ,शुद्धीपत्रक इ.या 
संकेत्स्थळावर ऑिलाईि प्रजसद्ध केली िातील. 

अ. 

िं 

कामाचे िाव आवश्यक वस्तचूे िाव पात्रता जिजवदा फी बायणा 
/ईसारा 
रक्कम 

०१ मौिे ग्रामपचंायत 
भोलावडे, ता. भोर  येथे 
िायमास्ट पथजदव े
बसजवणे. 

OCTANGLE LED HIGH-MAST STREET 
LIGHT 
120 WATT X 4 LAMP WITH CLAMPS, 
NUTBOLT AND FITTING MATERIAL 
COMPANY – OSARAM 
9 METER ROUND POLE 
SERVICE  WARRANTY / GUARRANTY ३ 
YEARS 
 

सवव अजधकृत 
परुवठाधारक/ 
उत्पादक 

२००/ 3०००/- 

०२ मौिे भोलावडे येथे 
अंगणवाडी साठी ५०० 
वटॅ सौर उिा लाईट 
यंत्रणा बसवणे  

५०० WATT  LUMINOUS /MIRCROTEK 200 
AMP SOLAR BATTERY ,350 
 WATT SOLAR PANEL 600 VA SOLAR 
INVETER 12 VOLT CHRAGE CONTROLAR 
WARRTAY 2 YEAR  

सवव अजधकृत 
परुवठाधारक/ 
उत्पादक 

२००/ 3०००/- 



२.परुवण्यात यणेार् या सवव साजित्याची जवक्रीकर ,आयकर व शासिािे इतर उपकर व फी भरण्याची 
िवाबदारी परुवठाधारकची रािील व त्यातील कोणत्यािी जियमांचा भगं झाल्यास दंड व जशक्षेस परुवठा 
धारक स्वतःिा िबाबदार रािील.त्यामुळे BOQ मध्य े साजित्यांच े दर सवव करासजित जवचार करूि 
िोंदवावते. 

३.मंिूर जिवदेिातील साजित्यांची दर जिजवदा मंिूर जदिांका पासूि १२० जदवसापयवन्त लागू राितील 
.बािारपेठेत सदर साजित्याचे दर वाढल्यास वाढीव दाराची रक्कम ग्रामपचंायत देणार िािी . 

४.जिजवदा मंिूर झालेल्या परुवठाधारकास आदेशपत्र देण्यापवूी  रु.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर २ वर्व 
वोंर्ंटी देणेसदंभात जवजित िमुन्यात करारिामा करूि देणे बधंिकारक रािील . 

५.परुवठाधारकाणे परुवजवलेल्या साजित्यांची देयक जिजधच ेउपलब्धतेिुसार अदा करण्यात यतेील .मात्र 
कोणत्यािी प्रकारच ेअजग्रम जदल ेिाणार िािी. 

६.जिजवदा फी व बयाणा रक्कम SBI online द्वारे स्वीकारली िाईल .जिजवदा फी व बायणा रक्कम जिजवदा 
भरतािा ऑिलाईि पद्धतीिे भरणा करावी .जिजवदा फी व बायणा रक्कम SBI Online द्वारे भरलले ेजवजित 
िमुन्यातील प्रमाणपत्र ( as per part of E-Tendering document and process) सबंधंीत SBI online 
चा यजुिक ट्रांजझस्टर रिीस्ट्रशेि क्रमांक (UTR) िोंदविू तांजत्रक जलफाफ्यांसोबत अपलोड करणेत याव े 

७.एकच अथवा सववच जिजवदा कारणे ि देता अधववट / संपणूव िाकरण्याचा अजधकार प्रशासक /ग्रामसवेक   
ग्रा.प.ंभोलावडे, ता. भोर, जि. पणुे यांिी राखिू ठेवला आिे .त्याप्रमाणे जिजवदा िाकारली याचा खलुासा 
देखील मागता यणेार िािी . 

८.जिजवदेला मंिूरी जमळालिेंतर साजित्याचा परुवठा आदेश जमळाल्यावर ७ जदवसाच े कलावधीत 
स्वखचािे केला पाजििे .ग्रामपचंायत कायालयाचे प्रतींजिधी साजित्याची तपासणी करतील व त्यावळेी 
परुवठादारणे जिकृष्ठ प्रतीच्या साजित्याचा परुवठा केला असले तर ते साजित्य ग्रामपचंायत स्वीकारणार 
िािी व यामध्य े परुवठाधरकाच े िुकसािीस ग्रामपचंायत िबाबदार रािणार िािी .यािंतर साजित्य 
खरेदीस  िवीि जिजवदा प्रजसद्ध केली िाईल मुदतीत साजित्य परुवठा ि केलसे प्रजतजदि रु ५००/- दंड 
अकरण्यात यईेल .जवलबंािे साजित्य परुवठा केलेस दंडाची रक्कम जबलामधूि विा करण्यात यईेल . 

९.ज्यांची जिजवदा मंिूर िोणार िािी त्यांची अिामत रक्कम ग्रपंचंायतीकडे  मागणी करण्याची गरि िािी 
,कारण सदर रक्कम ऑिलाईि पद्धतीिे सबंजंधत  बकँ खात्यांवर िमा िोईल . 



१०.जिजवदेबाबत वाद जिमाण झाल्यास त्याबाबत ग्रामपचंायत भोलावडे, ता. भोर िो जिणवय घेईल तो 
जिणवय जिजवदा धारकास बधंिकारक रािील  

११.जिजवदेसोबत िोडलले्या कागदपत्रांच ेसादरीकरण करणे बधंिकारक रािील . 

१२.सशतव जिजवदा स्वीकारली िाणार िािी . 

१३.जिजवदा मध्ये  वर िमूद केलेल्या साजित्यासाठी दशववललेी  तरतूद िी अदंाजित आिे .प्रत्यक्ष तरतूद 
असली तरी उपलब्ध अिुदाणािुसार खरेदी केली िाईल . 

१४. प्रशासकीय व अन्य कारणास्तव देयकाची रक्कम  अदा करण्यास जवलबं झाल्यास त्याबाबत व्यािची 
मागणी करता यणेार िािी  जकवा न्यायालयात या बाबत परुवठा धारकास दाद मागता यणेार िािी. 

१५.मागणी केललेी कागदपत्र ेपणुवपणे आपलोड केललेी िसल्यास जिजवदा िाकरण्यात यईेल  

१६. सदर जिजवदा बाबत संपणूव अजधकार सरपचं, ग्रामजवकास अजधकारी , पचंायत कायवकारणी यांिी 
राखिू ठेवला आिे . कोणत्यािी बाबीसाठी तंटा जिमाण झाल्यास त्याबाबत न्यायालयात िाता यणेार 
िािी . 

१७. साजित्याचा िमूिा सादर करणे  जिजवदाधारकास बधंिकारक रािील साजित्य िमूिा जिजवदा सादर 
केल्या िंतर जिजवदेच्या अजंतम जदवसा िंतरदोि जदवसात सादर करावा िमूिा साजित्य सादर ि केल्यास 
जिजवदा उघडली िाणार िािी याची जिजवदा धारकांिी िोंद घ्यावी . 

१८. जिजवदेतील सवव जकवा कोणतीिी अटी व शती पणुव ि करणार् या जिजवदा तसचे अधववट सादर केलेल्या 
जिजवदा अपात्र ठरवल्या िातील . 

१९. उत्पादिाच्या गणुवत्तापोटी जिजवदा मंिरू करणे व रद्द करणे िा जिणवय ग्रामपचंायतीचा रािील. 

  
 जलफाफा क्र 1 मध्ये सादर करावयाची कागदपत्र े

१) ऑिलाईि पद्धतीिे  जिजवदा व बायणा रक्कम भरलेल्याची पावती . 

     २)  धारकाच ेपिॅकाडव, आयकर भरललेी जववरणपत्रक सि २०१९-२० 



३) शॉप अकॅ्ट िोंदणी  प्रमाणपत्र  

४) िी.एस.टी िोंदणी प्रमाणपत्र , तसचे SSI िोंदणी प्रमाणपत्र  

     ५)  परुवठा धारक िा अजधकृत ककवा परुवठाधारक असलचेे प्रमाणपत्र. 

६)  जिजवदाधारक कंपिी गणुवत्ता पणुव संपणूव व्यवस्थापिा करीता आय .एस. ओ िामांजकत असलले े
वधै मुदतीतील प्रमाणपत्र. 

७) जिजवदा धारकाचा परुवठ्या सदंभात  कोणत्यािी स्तरावर काळ्या यादीत समावशे िसल्याबाबत 
स्वता:िा च्या फमवच ेलटेरपडॅ वर प्रजतज्ञापत्र . 

८) जिजवदाधारकाची व्यावसाजयक उलाढाल  असल ेबाबत सिदी लखेपाल यांचे प्रमाणपत्र व ऑजडट 
फाईल. 

९) ग्रामपचंायत मध्य ेिायमास्ट स्ट्रीट लाईट बसवलले ेदाखल ेककवा कायारंभ  आदेश. 

१०) जिजवदा िोजटस मधील अटी व शती जविाअट मान्य असलेबाबत लटेरपडॅ वर अजधकृत घोर्णा 
पत्र.  

 जलफाफा क्र 2 मध्ये सादर करावयाची कागदपत्र े

१)BOQ फाईल मध्य ेदर िोंदविू ती आपलोड करावी  

                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                  वळेापत्रक – 

बाब जदिांक(पासिू)  वळे  जदिांक (पयतं) वळे  
जिजवदा प्रजसद्धी २९/१०/२०२० स.१०.०० ०६/१1/२०२० दु.४.०० 
जिजवदा फोमव व पजरजशष्ट जमळवण्याचा 
कालावधी(Download) 

२९/१०/२०२० स.१०.०० ०६/१1/२०२० दु.४.०० 

जिजवदा ऑिलाईि भरण्याचा कालावधी  २९/१०/२०२० स.१०.०० ०६/१1/२०२० दु.४.०० 

ऑिलाईि जिजवदा उघडणेचा कालावधी  ०७/१1/२०२० दु.०४.००   

 

                        

 

                                            ग्रामसवेक              प्रशासक  

                                                         ग्रामपचंायत भोलावडे, ता भोर, जि. पणुे. 
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