
िनिवदा नोटीस मांक कामाचे नाव
िनिवदा 
र म 

बयाणा 
र म

अनामत 
र म

कामाची 
मुदत 

(मिहन)े

िनिवदा फॉम फ  
जीएसटीसह 

(परत न 
िमळणारी)

34-01/2020-2021
भाग .२३ मधील   परीसरातील दवाब ी व थेचे 

सुधारणा/नुतनीकरण करणे. (2020-2021) 1339284 13393 66964 10 2384

34-02-2020-2021
भाग .२४ मधील परीसरातील दवाब ी व थेचे 

सुधारणा/नुतनीकरण करणे. (२०२०-२१) 1339284 13393 66964 10 2384

34-03/2020-2021

काळेवाडी फाटा ते दे -आळंदी या बी.आर.टी र यावरील 
(Corridor Nos 4) बस थानकांसाठी वाहतुक िनयं ण दवे 
बसिवणे  व मु य चौकातील यं णेचे िस ोनाय जंग करण.े 3035580 30356 151779 10 2384

34-04/2020-2021

इ े ीय कायालया अंतगत भाग .३,४,५ व ७ मधील 
िविवध मनपा इमारती, उ ाने व र यावर आव यकते माणे 
सी सी टी ही यं णा बसवणे व अनुषंिगक कामे करणे. (सन 
२०२०-२१)

2997237 29972 149862 8 2384

34-05/2020-2021
इ े ीय िव ुत कायालया या काय े ामधील जुने भोसरी 
हॉ पीटलमधील ेचर िल टचे नुतणीकरण करणे व अनुषंगीक 
कामे करण.े (सन २०२०-२१)

2437404 24374 121870 8 2384

34-06/2020-2021
पुणे-आळंदी र यापासून च-होली-लोहगाव ह ीपयत या 
िवकास आराख ातील र ता िवकिसत करणे. िव ुत िवषयक 
काम करणे (भाग 2 चेनेज 6/700 ते चेनेज 9/563 क.मी.)

13486663 134867 674333 18 4620

34-07/2020-2021
. .१८ म ये अ ावत मशानभुमी बांधणे (िव ुत दािहनी) 

अंतगत िव ुत िवषयक कामे
13129508 131295 656475 18 4620

34-08/2020-2021
चंचवडगांव हे रटेज धोरणानुसार र ते िवकसीत करणे अंतगत 

िव ुत िवषयक कामे करणे
15487755 150000 774388 24 4620

34-09/2020-2021
. . १८ मधील मोरया हॉि पटल ते यशोपुरम ि ज पंपरी 
चंचवड लंक रोड अबन ीट िडझाईन नुसार िवकसीत करणे  

अंतगत िव ुत िवषयक कामे.
7210926 72109 360546 24 3129

34-10/2020-2021
भाग . 16 मामुड  येथील 18.00 मी. डी.पी. व इतर र ते 

िवकिसत करणे
9269441 92694 463472 18 3129

34-11/2020-2021
भाग . 16 िवकासनगर येथील ना याकड़ील पे ोलपंप 

(लोटस क म) ते बापदेवनगर पयतचा 18 मी. डी.पी. र ता 
िवकिसत करण,े िव ुतिवषयक कामे करणे

9473456 94735 473673 18 3129

34-12/2020-2021
फ े ीय कायालय अंतगत भाग . 13 मधील अमरधाम 
मशानभूमी म ये पयावरणा या दृ ीने नुतनीकऱणाची कामे 

करणे (सन 2020-2021)
6269448 62694 313472 12 3129

34-13/2020-2021

भाग . २३  मधील मनपाचे िविवध इमारत वर सोलर 
िसि टम बसिवणे.(निवन हॉि पटल इमारत)

3320792 33208 166040 10 2384

34-14/2020-2021

थेरगाव भाग .२३ मधील तापक र चौक ते पवारनगर २  या 
र यावरील दवाब ी व थेचे  सुशोिभकरण करण.े 6249915 62499 312496 10 3129

34-15/2020-2021
. ं . २६ वाकड- पंपंळे िनलख मधील अंतगत र याचे 

कॉ टीकरण करणे  या कामांतगत िव ुत िवषयक कामे करण.े
18884470 150000 944224 30 4620

34-16/2020-2021
बीआरटीएस कॉरीडॉर . 3 वाकड येथील पुणे बँगलोर 
महामागावरील पुलापासून हंजवडी ह ीपयत र ता िवकिसत 
करणे या कामातील िव ुतिवषयक कामे करणे

19227738 150000 961387 6 4620

पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी१८

िव ुत िवभाग
ई िनिवदा सुचना  -िव ुत/मु यालय/ब/ड/इ/ग/34-21/2020-2021

पंपरी चंचवड महानगरपािलके कडून खालील नमुद केले या कामासाठी ई टेड रंग प तीने परसट रेट िनिवदा मागिव यात येत आह.े   

चिलत दराने GST िबलात अदा केली जाईल यामुळे GST वगळून दर ावेत.



िनिवदा नोटीस मांक कामाचे नाव
िनिवदा 
र म 

बयाणा 
र म

अनामत 
र म

कामाची 
मुदत 

(मिहन)े

िनिवदा फॉम फ  
जीएसटीसह 

(परत न 
िमळणारी)

34-17/2020-2021
भोसरी . . 5 महादेवनगर, सावंतनगरमधील व उवरीत 
र यावरील द ांचे नुतनीकरण करणे व आव यकतेनुसार 

काश व था करणे (सन 2020-2021)
1200040 12000 60002 8 2384

34-18/2020-2021
भोसरी भाग . 7 शांतीनगर, गुळवेव ती, भोसरी गावठाण व 
उवरीत द ांचे नुतनीकरण करणे व आव यकतेनुसार 

काश व था करणे (सन 2020-2021)
1165746 11657 58287 8 2384

34-19/2020-2021
ग ंजे ह ीलगतचे डी.पी.र यापासून दे रोड र यापयत 
लेखाफाम या ए स ेस हायवेलगत या 12.00 मी. चा र ता 
िवकिसत करणे

13675233 136752 683762 18 4620

34-20/2020-2021
भाग . 16 मधील कवळे भागातील समीर लॉ स ते मुकाई 

चौकापयत 18 मी. ं द र ता व इतर र ते िवकिसत करणे
26145843 150000 1307292 18 15055

34-21/2020-2021
भाग . 16 मधील रावेत भागातील रावेत गावठाण ते समीर 

लॉ स  पयत 18 मी. डी.पी. र ता व इतर र ते िवकिसत करणे
16829764 150000 841488 18 4620

. िवमुका/04/कािव/14/2020.
द.  04/01/2020.

िनिवदा पूव सभा

िनिवदा नोटीस . 06  द.  15/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 07  द.  15/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 08  द.  18/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 09  द.  18/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 10  द.  19/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 11  द.  19/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 12  द.  20/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 14  द.  20/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 15  द.  21/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 16  द.  21/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 19  द.  22/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 20  द.  22/01/2021 द.ु 3.00 वाजता
िनिवदा नोटीस . 21  द.  25/01/2021 द.ु 3.00 वाजता

ई-िनिवदा अंितम वेळ व दनांक दनांक - 28/01/2021  दुपारी 3.00 वा.

िनिवदा उघडणेचा दनांक दनांक - 01/02/2021  दुपारी 3.00 वा. (श य झा यास)

          वरील कामांसाठीचा तपशील उदा. बयाणा, अनामत र म, िनिवदा या अटी शत , िनिवदा शे ू ड बी इ. मािहती
https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपल ध आह.े सदरची िनिवदा प दत ई टेड रंग प तीने मनपा या वेबसाईटव न िनिवदा भरावयाची
आह.े
       सदरची ई टेड रंग ये अंतगत िनिवदा वर नमुद केले या दनांक व नमुद केले या वेळेपयतपयत  ई टेड रंग प तीने वेबसाईटव नच भरता येतील.
िनिवदाधारकानी  िनिवदेची फॉम फ  बयाना र म मनपा पेमट गेट वे िसि टम ारे भरावयाची आह.े कोणतेही कारण न देता िनिवदा पुणतः कंवा अंशतः
 मंजुर अथवा नामंजूर कर याचा अिधकार मा. आयु  सो. यांनी वत:कड़े राखुन ठेवला आह.ेसदरची िनिवदा  https://mahatenders.gov.in या
वेबसाईटवर उपल ध आह.े

सदरची ई िनिवदा णाली वापराबाबत काही तांि क अडचण िनमाण झा यास NIC यांचेकडील ई-मेल support-eproc@nic.in अथवा Help Desk 
Number 0120-4200462,0120-4001002,0120-4001005, 0120-6277787 या दुर वनीवर संपक साधावा

सही/-
सह शहर अिभयंता (िव/यां)

पंपरी चंचवड महानगरपािलका
पंपरी - 18.

िनिवदा उघडणेचा दनांक दनांक - 21/01/2021 दुपारी 3.00 वा. (श य झा यास)

िनिवदा नोटीस . 6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,19,20,21 िनिवदेचे वेळाप क

ई-िनिवदा उपल ध कालावधी दनांक -  08/01/2021 ते  28/01/2021

िनिवदा नोटीस .  1 ते 5 व 13,17,18  िनिवदेचे वेळाप क

ई-िनिवदा उपल ध कालावधी दनांक - 08/01/2021  ते 19/01/2021

ई-िनिवदा ि वकृती अंितम वेळ व दनांक दनांक - 19/01/2021  दुपारी 3.00 वा.



पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी पुण-े ४११ ०१८.  

िव ुत िवभाग 
सन 2020-2021 िनिवदा अटी-शत  ( द. 01/01/2020 पासून लाग)ू  

 
िनिवदा नोटीस  मांक 34-21/2020-2021 

 
 

१) सदर टडर नोटीस  https://mahatenders.gov.in  या  वेबसाईटवर पहावयास िमळेल. 
२) A) िनिवदा धारकाने िनिवदेची फॉम फ  व बयाना र म मनपा खा यात पेमट गेटवे िसि टम ारे (ई-बँक ग) 

भरावयाची आहे. ठेकेदारांना कामाचे देयक E.C.S/ NEFT दारे अदा कर यात येतील याबाबत ठेकेदाराने मनपाचे 
वेबसाईटवरील जोडप -‘अ’ मधील ई-पेमटसाठी नमुना फॉम भ न देणे आव यक आह.े 

             इसारा र म ( Earnest money Deposit) खालील माणे भरावी. 
             i) र. १.५० कोटी रकमेपयतची काम:े- िनिवदा रकमे या १% 
             ii) . १.५० कोटी रकमवेरील काम े:- िनिवदा रकमे या ०.५०% कवा . १.५० ल  यापैक  जा त असेल ती र म. 
           B) ठेकेदार महापािलकेत महापािलके या िवदयुत िवभागात न दणीकृत असण े आव यक असणार नाही. तथािप 

https://mahatenders.gov.in  वर ई न दणी करणे आव यक रािहल. तसेच १.५० कोटी पयत या रकमे या 
िनिवदा करीता  महारा  शासन सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील  न दणी बंधनकाराक राहील. व मनपा या सव 
अटी शत ची पुतता करणे बंधनकारक रािहल. िनिवदा भर यानंतर कोण याही प रि थतीत/कोण याही ट यावर 
पा  असुनही माघार घेत यास अशा ठेकेदारासह सव पा  ठेकेदारांचे  दराचे पा कट उघडणेत येईल.   

  

३)  िनिवदेसोबत खालील कागदप  ेजोडण ेआव यक आह.े ( पोटलवर अपलोड करणे.) 
 i) लगत या ३ वषाचे आयकर रटन माणप . 
 ii) GST न दणी माणप . 
 iii) PWD / CPWD / MJP / MES यांचेकडील न दणी माणप  त. 
 iv) महारा  शासन उ ोग व उजा िवभागाकिडल  अ ावत “िव ुत ठेकेदार अनु ा ी”  न दणी माणप .  
 v) पुण केले या / हाती घेतले या कामाची, वतः जवळील यं सामु ी ब लची अ ावत मािहती िनिवदा अज 

ब १ मधील त ा १ ते ४ संबंधीत मािहती. 
 vi) भिव य िनवाहिनधी कायालयाकिडल न दणी माणप  व अ ावत चलन त. 
 vii) ESI न दणी माणप  (लागु अस यास जोडणेत यावे.) 
 viii) भागीदारी सं था अस यास भागीदारी करारनामा व पावर ऑफ अॅटन   

 ix) बीड कपिसटी व टनओ हर स ट फकेट जोड यात यावे. 
 x) B-1 व B-2 फॉम वा री क न तसेच Statement I II III IV यांची पुतता क न ावी लागेल. 
 xi) तीन वषात या कारचे शासक य/िनमशासक य/शासन मा य सं थेकडील या करचे काम के याबाबतचे 

माणप  असे माणप  कायकारी अिभयंता दजा या अिधका-याने दलेले असावे.  
 

४) i) िनिवदाकार यांनी िनिवदेसोबत जोडलेली ( अपलोड केलेली) सव कागदप े खरी अस याबाबतचे 
ित ाप   र. . ५००/- चे टॅ प पेपरवर िलफाफा . १ म य ेजोडणे आव यक आह.े  

 ii) िलफाफा . १ म य ेतसेच िनिवदा मंजुरी व नंतर देयके अदा करताना जोडलेली कागदप  ेखोटी व  
बनावट अ याची बाब िनिवदा उघड यावर िनदशनास आ यास यास कं ाटदार पूणपणे जबाबदार  
रािहल. मनपाचे अिधकारी जबाबदार राहणार नाही. खोटया/बनावट कागदप ांसाठी कं ाटदार  
जबाबदार राहतील व यांचेवर भारतीय दंड िवधान संिहतेनुसार कायवाही पा  राहतील. तसेच अनामत  
बयाणा ज  क न यांना काळया यादीत टाकणेत येईल. 



 
५)  दूरसंचार, वनी ेपन, अि शमन यं णा बसिवणे / नुतनीकरण करणे, िव ुत दािहनी/गॅस दािहनी बसिवणे 

व नुतनीकरण करणे/ सौरउजा यं णा व सौरउ णजल यं णा बसिवणे व नुतनीकरण करणे/चालन व 
देखभाल दु ती करणे या कामाक रता िव ुत अनु ी PWD / CPWD / MJP / MES यांचेकडील 
रिज ेशनची आव यकता नाही. तसेच या कार या कामाकरीता भिव य िनवाह िनधी कायालयाकडील 
न दणी माणप ाची  आव यकता नाही. तथािप, कायकारी अिभयंता यांनी मागणी केलेस सदरची न दणी 
क न माणप  सादर करणे आव यक राहील.  

६)  िनिवदेसोबत आव यक कागदप ां या ती कॅन क न देणे आव यक असुन िनिवदा बीड लॉक झालेनंतर 
िनिवदांबाबत खालील माण ेकागदप ांची “हाड कॉपी” एका तीत ७२ तासाचे आत ती मािणत क न 
सादर करावी. अ यथा दराचे दुसरे पाक ट उघडणेत येणार नाही व यास संबंिधत ठेकेदार जबाबदार 
रािहल. 

७)  ठेकेदार पा /अपा  त ा https://mahatenders.gov.in  या संकेत थळावर िस द करणेत येतील, 
अपा   ठेकेदार यांनी यांचे हणणे  िस दीच े दनांकापासून ३ दवसात  लेखी व पात िवभागात सादर 
करावे. तदनंतर आले या हरकत चा िवचार केला जाणार नाही.   

८)   िव ुत दािहनी / गॅस दािहनी नवीन / नुतनीकरण / देखभाल दु ती कामाक रता इले ीक फनस मुळ 
उ पा दत कंपनी अथवा यांचे अिधकृत प धारक यांनी दर सादर करावेत. तसेच िव ुत दािहनी 
कामाकरीता  लगत या चार वषातील (२०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९,२०१९-२०२०) पुण 
केले या शासक य/ िनमशासक य/ न दणीकृत सं था यांचेकडील  कामाचा अनुभव माणप  आव यक 
आहे. 

  
९)  १.५ कोटी जा त िनिवदेक रता PWD / CPWD / MJP / MES यांचेकडील रिज ेशनची आव यकता 

नाही. 
१०) िनिवदा दर हे िनिवदा पाक ट उघडलेचे तारखेपासून १२० दवसाकरीता ा  राहतील परंतू अपवादा मक 

प रि थतीत ा ता कालावधी वाढवणे बाबत िवभाग मुख व यांचे ािधकृत केले या अिधका यांनी िवचारणा 
के यास ा ता कालावधी वाढवून ावा लागेल.  

११) कोणतेही कारण न देता सदर कामाची िनिवदा नाकारणे कवा र  करणेचा अिधकार मा.आयु  कवा यांनी िनयु  
केले या ािधका यांनी राखून ठेवला आह.े 

१२)   ठेकेदाराने अंदाजप क य रकमे या १०% पे ा जा त कमी ा दरांपे ाही कमी दराची िनिवदा दर के यास, िनिवदा 
दराबाबत िनिवदा उघड यानंतर ता काळ सिव तर दर पृथःकरण सादर करणे बंधनकारक आह.े यासाठी वतं  
प वहार केला जाणार नाही. 

१३) अटीयु  िनिवदा सादर करता येणार नाही. 
१४)     करारनामा वखचाने दले या मुदतीत क न ावा लागेल. अ यथा िनिवदा र  करणेत येईल. 
१५) महारा  शासन यांचेकडील न दणीकृत सुिशि त बेरोजगार अ भयता संवगातील ठेकेदारांना खालील माणे अटी शत  

सवलत लागू रािहल.    
           अ) सुिशि त बेरोजगार अिभयंता यांनी सावजिनक बांधकाम िवभाग, महारा  शासन यांचेकड ेन दणी क न न दणी 

माणप  िनिवदा भरताना सादर के यास, एक कवा जा तीत जा त पाच काम ेअस ेएकूण र म पय े १.५० कोटी   
मयादेपयतची काम े घेता येतील. या कामांसाठी ३०% अनुभव व ७५% उलाढाल या अटीम य े सूट देणेत 
येवुन,िनिवदा भरणेसाठी पा  समजणेत येईल.       

         ब) मनपा या सवसाधारण अट . ९ नुसार सुिशि त बेरोजगार अिभयंता यांना सव कामांना सुर ा अनामत रकमेम य े 
देणेत येणारी ५०% सुट बाबतची अट र  करणेत येवुन, मु ा अ नुसार थम िमळाले या पाच कवा र. . १.५० कोटी   
पयत या कामासाठी अनामत रकमेम य े५०% सुट अनु ेय राहील, पुढील िनिवदांसाठी सवसाधारण ठेकेदारां माणे 
५% सुर ा अनामत िनिवदा अटी शत माणे भरावी लागेल.              



         क) सुिशि त बेरोजगार अिभयंता यांना या पुव  एकही काम िमळालेल े नाही अथवा िमळाले या िनिवदा कामांची  
मािहती सोबत दले या नमु या माणे  बंधप  प ा दारे सादर करणे बंधनकारक रािहल. 

 
१६)  र. . १ कोटी पे ा  जा त रकमे या कामांना खालील माण े पो ट ाली फकेशन ायटेरीयाची  तरतुद असेल. 

अनुभव,  प रमाण, उलाढाल, स मता इ यादीबाबत खालील माणे पुतता करणे बंधनकारक असुन, खालील अ. .२  
व  ३ मधील माणप  े ही स म ािधका-याने दलेली असावीत आिण स म ािधकारी पदाचा दजा कायकारी 
अिभयंता पे ा कमी दजाचा असू नय.े 

          
.अ. 

मागील ५ वषातील कं ाटदाराची कमाल 
उलाढाल 

देय असले या कामा या वा षक कमती या कमीत कमी ७५ ट े  इतक  
असावी 
(वा षक कमत )= कामाची एकूण कमत 
                        कामाचा कालावधी वषात 

ब. 

मागील ५ वषात कं ाटदाराने तु यबळ 
कमतीचे कमान एक याच व पाचे 

काम पुण केल ेअसल ेपािहज े याची 
कमीत कमी कमत  

देय कामां या कमंतीनुसार ( चिलत दराने) 
अ. तीन सार या प दतीची काम े यांची काम िनहाय कमत बोलाव यात 

आले या िनिवदे या अंदािजत रकमे या ४०% पे ा कमी नसावी.   
                कवा 

 ब.   दोन सार या प दतीची काम े यांची काम िनहाय कमतं 
       बोलाव यात आले या िनिवदे या अंदािजत रकमे या ५०% पे ा  
        कमी नसावी.                             कवा 
क. एक सार या प दतीचे काम याची कमत बोला यात आले या 

िनिवदे या अंदािजत रकमे या ८० पे ा कमी नसावी. 

क. 

देय कामासाठी मागील ५ वषापैक  
कोण याही एका वषात या मह वा या 
प रमाणा या बाबी करावया या आहेत 
याचे कमीत कमी प रमाण 

देय कामातील मह वा या व आव यक जा त प रमाण असणा-या कमाल ५ 
व कमान ३ बाब चे प रमाण नमद करणेत यावे व या बाब ची एकुण 
कमत िनिवदा कमती या ३०% पे ा जा त रकमेची नसावी. 

ड. 
कं ाटदाराची िनिवदा भर याची 
स मता (िबड कपॅिसटी) 

(ए X एन X 1.5) – बी 
जेथे ए = मागील पाच वषातील जा तीत जा त वाष क उलाढाल 
एन =देय कामाचा कालावधी 
बी =हातातील कामांची कमत ( देय कामां या कालावधीतील) 

१७) महारा  शासन   सावजिनक  बांधकाम  िवभाग  यांचेकडील  शासन िनणय  . सीएसटी/२०१७/ . .०८/इमा.२ दनांक 
२७/०९/२०१८  अ वये परफॉम स िस यु रटी अनामत ई िनिवदा णाली ारे खालील माण ेभरावी लागेल. परफॉम स 
िस यु रटी अनामत िलफाफा . २ उघड यानंतर थम  यूनतम देकार सादर करणा या L-१ िनिवदाकारान े“ Additional 
performance Security  Deposit ” आठ दवसा या आत संबिधत  कायकारी अिभयंता यांचेकड ेजमा करावी. याम ये 
कोण याही कारे सवलत देय राहणार नाही.मुदतीत “ Additional performance Security  Deposit ” सादर न केलेस  
L-1  यांची िनिवदा  र  करणेत येवुन L-2  यांना िवचारणा करणेत येईल.  

              १)      िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा या कमतीपे ा १% पे ा जादा (उदा.१.०१ पासुन पुढ)े  ते १०% पयत  कमी 
दरांचा असेल तर  ठेकेदारांनी  िनिवदाधीन  कमती या १%  र म  परफॉम स  िस युरीटी हणून भरण ेआव यक 
आह.े   

              २)    िनिवदा देकार  अंदाजप क य दरापे ा १% पयत कमी अस यास अित र  सुर ा अनामत भर याची आव यकता 
                       नाही. 

 ३)  िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा या कमतीपे ा १०%  ते १५%  कमी दराने असेल तर देकार १०% पे ा  
जेवढया  जा त  दराने  कमी आह ेतेवढ़ी र म परफॉम स िस युरीटी  हणून मनपाच ेई-िनिवदा णाली ारे भरण े
आव यक आह.े (उदा. १५% कमी दर - १% पे ा जा त ते १०% पयत करीता – १% व (१५% -१०%) –५% 
असे एकूण ६%). परफॉम स िस युरीटी र म डी. डी./ एफ. डी. आर. अथवा बँकेची ितभुती हमी दारे भरता 
येईल. 



    ३.१)  िनिवदेचा देकार १५% पे ा कमी दराचा अस यास उव रत रकमेसाठी दोन पटीने र म सादर करण े 
            अिनवाय राहील.  
           उदा. १९ % कमी दारासाठी खालील माण ेपृथकरण :- 
           १०% कमी दरापयत १% व 
           १५% कमी दरापयत -( १५% -१०% =५% ) 
           तसेच ( १९-१५ )=४%  करीता (४x२ = ८% ) 
           अस ेएकूण ( १+५+८=१४% ) 

    ४)  िलफाफा .२ (दराचे पाक ट ) उघडताना  सव  िनिवदाधारकांनी वत: कवा या या ितिनध नी य  
उपि थत राहणे आव यक आह.े  अ यथा ३ सा ीदारांसमोर िनिवदा उघड यात येतील. 

    ५)  या िनिवदाधारकाला काम िमळेल याची परफॉम स िस युरीटी िनयमानुसार काम समाधानकारकपणे पुण  
झा यावर परत िमळेल. 

    ६)  बँक ितभुती हमी महापािलकेने िविहत केले या नमु या माण ेसादर करावी. 
                 ७)  सुर ा ठेव खालील माणे एकुण ५% राहील. 

A) .१.५० कोटी पयत या कामांक रता (१% बयाणा र म, २% FDR, २% देयकातून कपात) अशी 
एकुण ५% राहील. 
B) .१.५० कोटी रकमेवरील कामांकरीता (०.५०% बयाणा र म, १% FDR, ३.५०% देयकातून 
कपात) अशी एकुण ५% राहील. 

                ८)  FDR ची र म खालील व पात भरावी तसेच सदरची र म नजीक या १ हजार या पटीत असेल 
A) मनपा कोषागारात रोख व पात भरावी व याची मुळ पावती िवभागाकड ेसादर करावी. 
B) भारतीय डाक िवभागाकडील रा ीय बचत माणप  आयु , प. च.मनपा. यांच ेनावे, पपरी चचवड  

शहर येथे देय  असलेल े  
C) रा ीयकृत अथवा शेडयु ड बँकेकडील बँक गॅरंटी व पात, आयु , प. च.मनपा. यांच ेनावे, मनपाचे 

िविहत नमु यात, पपरी चचवड  शहर येथे देय असलेली.  
D) रा ीयकृत अथवा शेडयु ड बँकेकडील मुदतठेव माणप , आयु , प. च.मनपा. यांचे नावे, पपरी     

चचवड शहर येथ ेदेय  असलेल.े 
१८)  i) भिव य िनवाह िनधी कायदा १९५२, कं ाटी कामगार(िनयमन व िनमुलन ) अिधिनयम १९७० या  काय ातील 

सव कायदेशीर बाबीची पूतता वत: ठेकेदार यांनी करावयाची आह.े 
 ii) ESI / PF पूतता करणे तसेच कामगार सं या यांची हजेरी व वेतनप के इ. कागदप  े कामा या साईटवर 

ठेकेदार यांनी उपल ध करावयाची आह.े तसेच देयेके सादर करताना कमचारी सं या व यानुसार भरले या कमचारी 
िनहाय PF ची चलने येक िबलासोबत जोडणे आव यक आह.े सदरची पुतता देयेके सादर करताना आव यक आह.े 

१९) शासनाकडील सुधा रत/ निवन कर/ फ  भर याची व पूतता करणेची जवाबदारी संबिधत ठेकेदाराची राहील.   
            अ) G S T बाबत.    

i) ठेकेदारांनी िनिवदेचा दर  देताना  जीएसटी वगळून इतर सव करांचा िवचार क न ावा. िनिवदा  वीकृत र मेवर 
चिलत दराने व त ुव सेवा कर िवकास कामाचे िबलात  अदा करणेत येईल. 

ii) महापिलकेने  वेळोवेळी  व तु व सेवाकराबाबत  अवलंबिवलेल े धोरण  कळिवणेत येईल व ते ठेकेदारांवर 
बंधनकारक  रािहल.  

२०) िनिवदे या  B-1 व B-2 फॉम मधील अटी व शत  ठेकेदारांवर बंधनकारक राहतील याची ठेकेदारांनी काळजीपुवक 
न द यावी.   

२१) या ठेकेदारास कामाचे आदेश दे यात येतील अशा ठेकेदारांनी सदर कामाचा व कामगारांचा सवसमावेशक िवमा 
(Contractor All Risk Insurance Policy) महारा  शासना या शासक य िवमा िनधीकड े कवा यांनी िनयु  
केले या िवमा कंपनीकडे उतरिवणे बंधनकारक आह.े  



२२)  इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशत )अिधिनयम १९९६ व इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
क याण उपकर िनयम १९९८ अंतगत १% उपकर ठेकेदारांचे िबलातून वसूल कर यात येईल.तसेच शासनाकडील 
शासन िनणायानुसार वेळोवेळी आकार यात येणारे कर/फ  ही ठेकेदारावर बंधनकारक असेल. 

२३) वा षक व पाची देखभाल दु तीची काम ेतातडीने करणे अपेि त असलेने किन  अिभयंता / उपअिभयंता यानी 
सुिचत केले या कालावधीतच काम े पुण करणे बंधनकारक राहील. सदर कालावधीत काम  न झा यास ती दन 
कमान र. . १००/- (शंभर फ ) माणे नुकसान भरपाई वसूल केली जाईल. तसेच अनाव यक व जाणून बुजून 

िवलंब केला जात अस याचे िनदशनास आ यास वाढीव नुकसान भरपाईची कायवाही िनिवदा अटी माण े केली 
जाईल. अशा व पाची काम ेकरताना ठेकेदार यांनी कवा यांच ेजबाबदार अिधकृत ितिनधी किन  अिभयंता / 
उपअिभयंता यांचेशी िनयमीत संपक व सम वय राखणे आव यक आह.े व केले या कामाचा संि  अहवाल सादर 
करणे बंधनकारक राहील.  

२४)   या ठेकेदारास अथवा ठेकेदारी सं थेस काम िमळेल अशांकडून करारनामा करणेपूव  असा ठेकेदार/ठेकेदारी  सं था 
मनपाचे िव मान नगरसेवक / ि वकृत सद य यांचेशी संबंिधत नाही याची खातरजमा होणेकरीता र. . १००/- चे 
जनरल टँ पपेपरवर संबंिधत ठेकेदार /ठेकेदारी सं थेस ित ाप  क न ावे लागेल. 

२५)  या कामां या शे ुल बी म य े एल.ई.डी. फट गची बाब समािव  आह,े अशा एल.ई.डी. फट ग 
संबधीत सिव तर तांि क िववरण िनिवदा सुचनेसोबत जोडलेल ेआहे. याचे गांभ याने अवलोकन हावे. 

२६)  कामावर वापरलेल ेसािह य कमी दजाचे आढळुन आ यास, अस े सािह य ठेकेदाराने वखचाने काढून,  
याऐवजी यो य तीचे सािह याचा पुरवठा व उभारणी वखचाने क न ावी लागेल तसेच यं णा  

कायाि वत के यापासून रोिह  व एल.ई.डी. फट ग  ित र  १ वष हमी कालावधी रािहल.   िनिवदा 
सुचनेसोबत जोडले या मा यता ा  सािह याचे यादीचे अवलोकन हावे. िनिवदा सादर  कर याचे मुळ 
तारखेस मा यता असलेल ेसािह यच फ  वापरता येईल. 

२७)  हातातील कामांची उव रत कमत िबनचुक व प रपुण र या सादर करण े कं ाटदारांवर 
बंधनकारकिनणय राहील. तसेच देय कामांसाठी िनिवदा सादर के यानंतर बीड लॉक झा यानंतर पण 
यासंबधी अंितम िनणय हो यापुव  एखाद ेनिवन काम िमळा यास या संबधीची माहीती व रत सादर 

करणे देखील कं ाटदारांवर बंधनकारक राहील. अ यथा िनयमानुसार ते यथोिचत कारवाईस पा  
राहतील. 

२८)  िव ुत कामांचा दजा इंिडयन इले ीसीटी कायदा व िनयमानुसार क न सदर उभारणी चाल ुकर यास 
यो य असलेचा दाखला आव यकते माणे िव ुत िनरी क, सावजिनक बांधकाम िवभाग, महारा  रा य  
यांचेकडुन वखचाने सादर करणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. तसेच काम पुण केलेनंतर सदर काम 
कायाि वत क न मनपास/मरािविव कंपनीस मुदतीत ह तांतरीत कर याची जबाबदारी  ठेकेदारीची 
राहील. महानगरपािलके या वेबपोटलवर िनिवदा िवभागात िव ुत िवषयक कामांचे  तपिशल पाट १ व 
पाट २ मधील नमुद सुचनांच ेकाटेकोरपणे पालन करणे आव यक आह.े 

२९)  मरािविव कंपनी संबधीचे कामाबाबत यांच ेअिधका-याशी सम वय साधुन कामाची अदांजप के तयार 
क न घेणे व सव अंदाजप कांना मंजुरी घेणे, पयवे क य शु क अदा करणे आिण काम े यांचे 
पयवे णाखाली पुण करणे, मरािविव कंपणीस ह तांतरण करणे ठेकेदारावर बंधनकाराक राहील. 
अंदाजप क मंजुरीस िवलंब लागला ा सबबीवर मुदतवाढ दली जाणार नाही. तसेच म.रा.िव.िव. 
मंडळाची मंजुर अदाजप काची त ठेकेदाराने सादर के यािशवाय थम चाल ुिबल देणेत येणार नाही. 
ह तांतरण झाल ेिशवाय अंितम िबल अदा केल ेजाणार नाही. 

३०) i) अि शमन व ितबंधक यं णेचे कामाकरीता कामास सु वात करणेपुव  व काम पुण वानंतर वेळोवेळी 
आव यक असणा-या चाच या, तपास या व यानुसार कायदेशीर आव यक ठरणारी माणप ,े स म 
अिधका-याचे कायालयातुन वखचाने ा  क न घे याची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील.  

 ii) अि शमन व ितबंधक यं णे या कामाक रता महारा  फायर स ह सेस ( Directorate of 
Maharashtra Fire services) यांचेकडील मा यता ा  अनु ी असण ेआव यक आह.े 



 iii) अि शमन संबिधत चालन व देखभाल दु ती कामात अि शमन व ितबंधक संपुण यं णेची तपासणी 
व चाचणी मिह यातुन एक वेळा करावी लागेल. तसेच सदर चाचणी अिभयंतां या देखरेखखाली क न 
तपासणी/चाचणी अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सहा मिह यातुन एकदा मनपा 
अि शामक िवभागाकिडल अिधकारी/कमचा-या या उपि थतीत चाचणी (Mock Drill) क न देणेची 
जबाबदारी संबिधत एज सीची राहील.      

३१)  या ठेकेदारास कामाचा आदेश दला जाईल, याकडून पुरवठा केले या सािह यांपैक , संबंिधत 
कायकारी अिभयंता मागणी करेल, या सािह यांची तांि क तपासणी शासक य योग शाळेतुन 
वखचाने मुदतीत क न ावी लागेल व थम बील अदायगीपुव  टे ट रपोट सादर करावे लागतील. 

एल.ई.डी. फट ग संबधीत सिव तर तांि क िववरण व िवशेष न दीचे अवलोकन क न दर ावेत. 
तसेच मा.िव ुत िन र क यांची वीजसंच मांडणी / जिन संच काया वीत कर याची परवानगी घेणेची 
जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 

३२) i) कामांवर वापरावयाचे सािह याची तांि क तपासणी, कायकारी अिभयंता यांचे आव यकतेनुसार, 
उ पादक कंपनी या उ पादन थळी ठेकेदाराने वखचाने क न देणे व ता क मता माणप   सादर 
करणे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील.  

 ii) मरािविवकंिल संबिधत कामासाठी, मरािविवकंिल कडील अिभयंता यांचेसह उ पादकाच ेउ पादन थळी 
तांि क तपासणी माणप  सादर करणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. यानंतर सािह यापोटी थम 
बील अदा करणेत येईल.           

 iii) महानगरपािलके तफ िनयु  केले या य  (Third party) सं थेकरवी  िवकासकामांचे पयवे ण, 
चाचणी, िन र ण करवून घेण ेअ याव यक राहील व िनि त केले या य  (Third party)  सं थेस 
सहकाय करण ेव सदर काम वखचाने क न देणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 

३३)  शे ुल बी मधील नमुद बाबी संबंधीत मा.मु य अिभयंता (िव ुत), सा.बां.िवभाग, महारा  रा य यांचे  
कडील सिव तर तांि क िववरण दशिवणारे द त मनपा वेबपोटलवर िस  केल े आह े यांचे कृ. 
अवलोकन क नच यानुसार काम करणे बंधनकारक राहील. 

३४)  करारनामा मा. थायी सिमती सभा सद यांकडुन वा रीत व मोहोरबंद झा या िशवाय कामाचे आदेश 
दल ेजाणार नाही.  

३५)  महारा  शासनाकडील बालकामगार कायदा व अ य कायदे यांची पुतता करणे संबंधीत ठेकेदारावर 
बंधनकारक राहील. 

३६)  एज सीने / ठेकेदाराने काम करताना सव सुर ीत उपकरणांचा वापर करणे तसेच कामगारांना सुर ीत 
उपकरणे देणेची जबाबदारी एज सीची राहील. तसेच कामावर पयवे क नेमण ेआव यक आह,े अ यथा 
कडक कारवाई करणेत येईल. िवभागाकडील किन  अिभयंता / पयवे क यांचे सम  काम करणे 
बंधनकारक राहील. 

३७)  मरािविवकं संबंधीत कामातील सािह याचा हमी कालावधी १८ मिहने रािहल व कामाचे वकमनिशप 
क रतांचा कालावधी ६० महीने इतका राहील.  

३८)  कामांअंतगत कोण याही बाब साठीचे, र यास समांतर अथवा आडवे खोदकाम करताना इतर 
कोण याही बाब चे नुकसान झाल े तर याची वखचाने भरपाई क न देणे ठेकेदारावर बंधनकारक 
राहील. तसेच काम पुण झा यावर सदर ठकाणचा र ता/फुटपाथ/पे ह ग लॉक, र यावरील सव 
राडारोडा उचलुन र ता समपातळीत क न ावा. जर सदर कामाची गुणव ा / दजा राखला नाही तर, 
सदर कामावरील होणारा दु तीचा खच अंितम िबलातून अथवा सुर ा ठेव रकमेतून वसुल करणेत 
येईल. र यावरील खोदाई व र यास समांतर/आडवी खोदाई करणेपुव  सदर खोदाईस थाप य 
िवभागाची परवानगी आहे काय ? याची खा ी क न घेणे आव यक आह.े 

३९)  काम करताना कोण याही कारचा अपघात अथवा ाणहानी झाली तर याची सव वी कायदेशीर  
जबाबदारी फ  संबंधीत ठेकेदाराची राहील.  

४०)  काम करताना कोण या ही बाब चे शे ूल बी मधील प रमाणाम य े२५% पे ा जा त वाढ होणार 



अस यास, मा. सहशहर अिभयंता (िव/या)ं यांचे लेखी पुव परवानगी िशवाय वाढीव काम क  नय.े 
२५% या पे ा प रमाणात वाढ झा यास याच वाढीव दराने दर न देता िनिवदा दरानेच दर दला 
जाईल. 

४१)  काम करतेवेळी जादा बाब करावी लाग यास, जर सदर कामाची िनिवदा अंदाजप क य रकमेपे ा कमी 
दराची असेल तर, सदर िनिवदा ि वकृती दराने जादा बाबीसाठी दर मंजूर केला जाईल. िनिवदा जादा 
दराची असेल तर जादा बाब साठी अंदाजप क य दराने (At Par)जादा बाबीचे काम करणे ठेकेदारावर 
बंधनकारक राहील. प रिश  ब या वषा या दर सुचीनुसार बनिवल े आह.े याच वषा या बाब दर 
सुची या संदभाने जादा बाब चा व अंदािजत दराचा िवचार केला जाईल. 

४२)  प रिश  – ब म य ेनमुद असलेल ेप रमाण अदमास ेआह.े कायारंभ आदेश ा  झा यानंतर ठेकेदाराने 
प.िच.मनपाच े किन  / उप अिभयंता यांचेसह स वर संयुि त काय थळ पाहणी क न, बाबिनहाय  

आव यक सािह याचे प रमाणाची िनि ती करावी व यास मा. सहशहर अिभयंता (िव/या)ं यांची  
मा यता यावी व यानुसार बाजारातून सािह य उपल ध क न यावे. आव यकतेपे ा जा त खरेदी  
केले या प रमाणासाठी आगाऊ र म अदा केली जाणार नाही अथवा याची जबाबदारी मनपाची 
राहणार नाही. या प रमाणाक रता आगाऊ र म अदा केली आह े अस े सव सािह याची साईटव न 
उभारणी करणे आव यक आह.े िश लक राहणारे सािह य प. च. मनपा ता यात घेणार नाही व  अंितम 
देयक अदा करतेवेळी िश लक रािहले या सािह याची िनयमाधीन र म वसुलात आणणेत येईल ाची 
न द यावी. 

४३)  कारंजे व धबधबे यांचे चालन व देखभाल दु ती या कामाक रता शासक य/िनमशासक य सं थेत काम  
केलेबाबतचा अनुभव अस याची आव यकता नाही. 

४४)  एलईडी फट ग संबिधत कामासाठी खा याकडुन पुरवठा होणा-या फट ग, एलईडी फट ग, पोल, केबल 
मनपा कोठार िवभाग/त ार िनवारण क ाकडुन घेवुन ती बसिवणेची सव जबाबदारी ठेकेदाराची 
राहील. फट ग,एलईडी फट ग, पोल, केबल क रता आव यक  िवमा ठेकेदारास काढावा लागेल.  
फट ग, एलईडी फट ग तपासुन घे याची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. कोठार िवभागातुन ा  

झाले या फट ग, एलईडी फट ग, केबल, पो स सुरि तपणे सुि थतीत बसिवणेची जबाबदारी 
ठेकेदाराची राहील. जु या फट ग, एलईडी फट ग खांबावर अस यास आहे या ि थतीत काढुन,  
मनपाकडे आह े या ि थतीत  जमा करणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील 

   
 i) िनिवदेनुसार बसिवले या एलईडी फट ग पैक  बंद असले या फट गची मािहती ठेकेदारास ई- मेल/ 

एसएमएस/लेखी/ मण वनी ारे कळिव यानंतर २ दवसात निवन फट ग बसिवणे अथवा दु त करणे 
ठेकेदारास बंधनकारक रािहल. अ यथा ित दन ती फट ग र. .२००/- इतके शु क १५ दवसांपयत 
वसुल कर यात येईल व यानंतर यापुढे ित दन ित फट ग र. .३००/- इतके शु क  नुकसान भरपाई 
वसुल कर यात येईल. 

 ii) नादु त एलईडी फट ग बदल याचे संपुण काम ठेकेदाराने वतःची यं णा व कामगार वाप न  
वखचाने करणे बंधनकारक राहील. 

 iii)        एलईडी फट गचा हमी कालावधी काम पूण झालेपासून ५ वष असेल. एलईडी फट ग या एकूण 
र मे या १० ट े  अनामत र म ५ वष हमी कालावधी संपलेनंतर परतावा करणेत येईल. हमी 
कालवधीम ये फट गची दु ती क न देणे ठेकेदारास बंधनकारक असेल. हमी कालावधीम ये एलईडी 
फट ग दु त क न देणेबाबत ठेकेदाराने टाळाटाळ केलेस सदरची अनामत र म ज  करणेत येईल 

याची न द यावी. 

४५)  ॅ फक िस लचे देखभाल दु ती व उभारणीचे कामासाठी एज सीकड ेTraffic Signal मधील बाबीचे 
District industries center  यांचेकडील वत:  न दणीकृत उ पादक असलेबाबत माणप  असणे 
आव यक आह.े 



४६)  ॅ फक िस लचे देखभाल दु ती व उभारणीचे शासक य/िनमशासक य सं थेत काम केलेल ेअसणे 
बंधनकारक नाही. 

४७) i) िल ट बसिवणे कामा क रता फ  मुळ उ पादक माफत / अिधकृत  िव े ते/ अनुभवी एज सीमाफत 
िनिवदा वीकृत करणेत येईल. 

 ii) िल ट क रता लागणा-या सव आव यक परवान या व ना हरकत दाखल े ा  करणेची जबाबदारी 
ठेकेदारांची राहील. तसेच शासनाचे िनरी ण शु क व इतर आव यक सव शु क अदा कर याचे 
जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. मनपा यासाठी कोणतेही अित र  शु क ठेकेदारांस अदा करणार नाही. 
याची कृपया न द यावी. 

४८) i) ता पुरती वनी ेपण व िव ुत व था करणे कामातंगत मा. कायकारी अिभयंता (िव) यांनी कामा या 
आव यकतेनुसार मागणी के यास  िव ुत िनरी क, पुणे यांच े माणप  घेणे व याक रता आव यक 
शु क अदा करणेची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 

 ii) अितमह वा या  संबिधत काय मांकरीता तथा मनोरंजन िवशेष काय माचे वेळी वनी ेपन 
व था उभारणीचे व काय माचे वेळी वनी ेपन व था चालनाचे कामाकरीता अनुभवी साऊंड 

इंिजिनअर िनयु  करणे बंधनकारक आह.े तसे ित ाप  देणेत यावे. 
४९)  दुरसंचार िवभागाकडील वायरलेस व वॉक टॉक  संदभातील कामासाठी वक ऑडरचे पुव  अि मट 

करताना संबिधत ठेकेदाराने  Govt of India चे  संचार मं ालयाकडील  DPL “ Dealer 
possession  License “ सादर करणे बंधनकारक आह.े 

५०)  मनपा शासक य इमारतीमधील जिन संच/ िल ट दु तीचे काम हे उ पा दत कंपनीचे अिधकृत 
िवतरक/िव े ते/कामांचा अनुभव असलेल ेएज सी माफत यांचेकडुन पाटस बदलणे, स ह सग क न घेणे, 
ठेकेदारास बंधनकारक राहील.  

५१)  िवकास कामाचा काम पुण वाचा िवहीत (मुळ) कालावधी १२ महीने व यापे ा कमी आह े अशा 
कामांना  भाववाढीचे कलम लागु राहणार नाही. र म . १ कोटी पे ा कमी असले या कामांना 
भाववाढ कलम लागु राहणार नाही. 

५२)  िनिवदाधारक व मनपाम य े कामा या अनुषंगाने कोण याही कारचा वाद/िववाद उ व यास 
लवादा या काय ातील तरतुदीनुसार सोडिवला जाईल. तसेच याकामी मा. आयु  िप.िच.मनपा यांचा  
एक पयायी लवाद राहील. लवादाचा िनणय उभय प ावर बंधनकारक राहील. 

५३)  यायालयीन बाब उ व यास पुणे- पपरी यायालय काय े  राहील. 
५४)  कोणतेही कारण न देता िनिवदा पुणतः कवा अंशतः मंजूर अथवा नामंजूर करणेचा अिधकार मा. आयु  

यांनी राखून ठेवला आह े
५५) 

 
५६) 

 काम चाल ूकर यापूव , काम चाल ूअसताना, काम पूण झा यानंतर, वखचाने कामाचे फोटो / हीडीओ 
शुट ग काढणे व अपलोड करणे हे ठेकेदारावर बंधनकारक राहील. 
सी.सी.टी. ही. संबिधतचे  कामांना सोबत जोडले या Special Terms & Conditions (िवशेष 
िनिवदा अटी-शत ) बंधनकारक आहेत. 

 
 

सही /- 
सहशहर अिभयंता (िव/या)ं 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
पपरी – ४११ ०१८. 
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