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ा.प.पारवा 

यांचे वतीने यो�य �या वगा�तील नोदानीकृत पुरवठादारा कडून खल&ल कामाक'रता  ई �न�वदा संगणक +णाल& 

,दारे (online)मागवीत आहे. 
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�न�वदाकरांनी �न�वदा +ाAप +प= डाऊनलोड कAन ई �न�वदा +णाल&Cया http://mahatenders.gov.inया 

संकेत Dथळावर वेळाप=कनुसार काय�वाह& करावी.या संबधी मा�हती 
ा.प. पारवा येथून +ाGत कAन घेता येईल 

ट/प: 

१) सव� पा= इCJक �न�वदाकारणी �न�वदा प=क डाऊनलोड करKयासाठL व �न�वदा +M�येत भाग 

घेKयासाठL ई �न�वदा +णाल&Cया http://mahatenders.gov.in या संकेत Dथळावर नोदणी करणे 

आवOयक आहे  

२) �न�वदाकाराना �न�वदा संदभा�त सव� दDतऐवज online सदर करणे संदभा�त काह& शंका अस9यास 

अडचणी अस9यास �यांनी खाल&ल दरूRवनी संपक�  साधावा मो.9146868220 

३) �न�वदा धारकांनी �न�वदा संदभा�त सव� दDतऐवज Online सादर करणे अ�नवाय� आहे. 

४) कं=ाटदार / हा शासकTय माUयता +ाGत पुरवठादार असावा. 



५) इतर आट& व शतV ई �न�वदा नमुUयामRये पहावयास Wमळतील तसेच सव� आट& व शतV संकेतDथळावर 

उपलXध आहेत सदर कामाची ई �न�वदा कोणतेह& कारण न देता रY करKयाचे अZधकार स[म +ाZधकर 

यांना राखून ठरवले आहेत. 

 

 

सरपचं /स1चव  

         
ा.प.पारवा 

  



 

 

	न�वदा संबंधीत सव+साधारण शत3 व आट/ 

१) सदरची �न�वदा �द. १९ / १२ / २०२०   रोजी ११.०० वाजतापासून �द.  ०२ / १२ /२०२०    रोजी 

द.ु१७.०० वाजेपय]त ऑनलाईन पRदतीने अZधग�ृहत (Downlod) करता येईल  

२) सदरची �न�वदा �द. १९ / १२ / २०२०   रोजी ११.०० वाजतापासून �द.  ०२ / १२ /२०२०    रोजी 

द.ु१७.०० वाजेपय]त ऑनलाईन पRदतीने अZधग�ृहत ( upload) करता येईल  

 

३) पुरवठा करKयात येणारे सा�ह�याचे दर +�तनग सव� करास�हत  वाहतकुTसह 
ा.प.पारवा पय]त पोच 

या बाबींचा �वचार कAन नमूद करKयात यावा. 

४) उपरो_त आट&चा भंग झा9यास �नयम +माणे इतर �नaन दराचे पुरवठा धारकाकडून सा�ह�य 

खर&द& करKयात येईल व दरामधील फरक संबंZधत ( cयाने पुरवठा करKयचे नाकारले)पुरवठा 

दाराकडून वसूल करKयात येईल. पुरवठा आदेशात नमूद के9या+माणे संपूण� सा�ह�याचा पुरवठा 

करणे पुरवठादारास बंधनकारक राह&ल अध�वट सा�ह�याचा पुरवठा के9यास सादर सा�ह�य 

पुरवठादारास परत केले जाणार नाह& �याची कोणतीह& र_कम पुरवठा दारास अदा करKयात येणार 

नह& व आट �.११ मRये नमूद के9यानुसार काय�वाह& करKयात येईल. 

५) नमुUया+माणे व चांग9या िDथतीत पुरवठा के9यास सा�ह�याCया eबलापोट& पोच पावतीसह देयक 

सादर  के9यानतंर एकूण १०० % र_कम अदा केल& जाईल  

६) पुतावठादाराने 
ा.प.पारवा यांCया नावाने पुरवठा केले9या +�येक सा�ह�यावर WARANTEE  hयावी 

लागते. 

७) मंजूर केले9या ई �न�वदेपोट& भरणा केलेल& बयाना र_कम व सुर[ा ठेव र_कम सा�ह�याचा पुरवठा 

के9यानतंर तसेच नामंजूर �न�वदापोट& भरणा केल&ल& र_कम मागणी अज� सदर के9यानंतर परत 

केल& जाईल मागणी अज� सोबत ऑड,हाUस  Diaप 'रसीट दोन +तीत �व�हत नमुUयात सदर 

करणे आवOयक आहे. 

८)  नामंजूर �न�वदेसाठL कोणतेह& पा= ,यवहार केला जाणार नाह&. 

९) वाशीम शहरात व तालु_याCय �ठकाणी सा�ह�याचा पुरवठा के9यास जकात माफT �दल& जाणार 

नाह&. 

१०) ई �न�वदा �वनाअट सादर  करावी अट घात9यास �न�वदा �वचारात घेतल& जाणार नह&. 

११) ई �न�वदा मधील र_कम अंदािजत असून �यामRये फेरफार होKयाची श_यता आहे �यामुळे खर&द& 

करवयाचे सा�ह�याची प'रणामामRये कमी जाDत होKयाची श_यता आहे. 

१२) ई �न�वदा दर बाबत सा�ह�याचे पुरवठाबाबत व इतर कोण�याह& कारणाDतव तंटा �नमा�ण झा9यास 

Uयायालायाचे  �ठकाण हे वाशीम िज9हाDथर मुkयालय राह&ल. 



१३) ई �न�वदा धारकाने �दलेल& दरप=के ई �न�वदा उघडले9या तारखेपासून सन २०२०-२१  या आZथ�क 

वषा�साठL बंधनकारक राह&ल. 

१४) ई �न�वदा दोन Wलफाफा पRदतीने DवीकारKयात येतील Wलफाफा �.१ तांe=क �न�वदेचा असेल 

Wलफाफा �.२ हा ,यापार& /दरासंबंधीत असेल. 

 

अ) वर/ल 5लफा7याम8ये खाल/ल :माणे कागदप; ेअसावीत  

१. अhयावत ,हाट नोदणी +माणप=ाची Dकान प=  

२. मागील कोण�याह&  तीन वषा�चे +ाGतीकर व �व�Tकर भरलेल& +माणप= Mकंवा कर 

भरKयापासून सूट Wमळा9यास स[क अZधकाnयाचे तशा आशयाचे +माणप= pancard ची 

Dकान +त.  

३. �वतरक अस9या मूळ उ�पादक कंपनीचे २०१९-२० पय]तचे नाहरकत +माणप=  

४. अhयावत शॉप ऑ_ट नोदणी +माणप= Mकंवा नगरपाWलका / गरमापाUचायाचे +माणप= 

५. पुरवठा करKयात येणाnया सा�ह�याCया कंपनीचे नाव व मॉडेल नमूद करKयासाठL Schedule B 

+माणप=. 

६. पूरवठा करKयात येणाnया मालाचा नमुना 
ामपंचायत पारवा येथे +�य[ दाखवून र&तसर 

तसे +माणप= घेणे बंधनकारक आहे व ते +माणप= �न�वदे सोबत जोडणे आवOयक आहे. 

अUयथा आपल& �न�वदा रY करKयात येईल. 

ट/प: 

तांe=क Wलफाqयात �न�वदा धारकाने जी +माणप=ेसदर केल& असतील ती DIGITAL SIGNATURE ने  

+मा}णत केल& असणे आवOयक आहे.अUयथा Wलफाफा �.०२ उघडला जाणार नह&.  

 

 

        

   

   

 सरपचं /स1चव  

         
ा.प.पारवा 
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