
ई-िनिवदा (eTender) 
ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
================================================================= 

सोलार पॉवर पकॅ खरेदी करणे किरता 
ई िनिवदा सचुना क्र.-1 (Notice Inviting e-Tender) 

 ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) ता.िकनवट िज.नादंडे साठी पेसा अतंगर्त सन २०१९-२०  या 
आराखडयात प्र  तािवत सोलार पॉवर पॅक परुवठा करणे व बसिव  यासाठी पात्र व इ  छुक परुवठादारांकडून दोन 
िलफाफा प  दतीने ई-िनिवदा मागिव  यात येत असनू  याचा थोडक् यात तपशील खालीलप्रमाणे आह.े 
 
अ. 
क्र. 

तपशील पासून पयत
िदनांक वेळ िदनांक वेळ

1) ई-िनिवदा संकेत  थरावर उपलबध अस  याचा कालावधी १७/०५/२०२१    .०० २०/०५/२०२१ १०.००
2) िनिवदा डाऊनलोड कर  याचा कालावधी १७/०५/२०२१    .०० २०/०५/२०२१ १०.००
3) परुवठारांनी Online िनिवदा भर  याचा व सादर 

कर  याचा कालावधी 
१७/०५/२०२१    .०० २०/०५/२०२१ १०.००

4) सादर केले  या िनिवदतेील िलफाफा क्र-१ 
(तािंत्रक)उघड  याचा िदनांक व वेळ 

२०/०५/२०२१ ११.०० - -

5) वािण  य लखोटा (िलफाफा क्र.२) उघड  याचा िदनाकं व 
वेळ 

२०/०५/२०२१ ११.३० - -

 
अटी व शतीर्  

1) सदरील संपणुर् िनिवदा प्रिक्रया Online प  दतीने संगणकीय होईल. सदर िनिवद े संदभार्तील आव  यक ती सवर् 
(नोटीस,िनिवदा प्रपत्रे, अटी व शतीर्, शु  दीपत्रके इ  यादी)मािहती http//mahatenderes.gov.in या संके  थळावर 
उपल  ध क न दे  यात आली आह.े 

2) ई-िनिवदा प्रिक्रयेत भाग घे  यासाठी इ  छुक िनिवदाधारकास िडजीटल िसंग् नेचर सिटर्िफकीट, यजुर आयडी व 
पासवडर् प्रा  त क न घेणे आव  यक आह.े 

3) िनिवदचेी िकंमत व इसारा रक् कम ऑनलाईन प  दतीने भरणा करावी लागेल. इसारा रक् कम भर  यापासनू सटु 
प्रमाणपत्र ग्राहय राहणार नाही. 

4) िनिवदाधारक हा  वतः उ  पादक िकंवा अिधकृत िवतरक असला पािहजे व तसे न दणी प्रमाणपत्र,फमर्च/े मालकाचे 
पॅन काडर्,िवक्रीकर व  हटॅ न दणी  प्रमाणपत्र, मागील वषार्च े इ  कम टॅक् स भर  याच े प्रमाणपत्र, १५ लाखाची 
सालवंशी इ  यादी द  तऐवज Scan क नUpload करावेलागतील. 

5) िनिवदा प्रपत्रातील सिव  तर िनिवदा नोटीस मधील सवर् अटी व शतीर् परुवठादारास बंधनकारक राहतील वतसेच . 
१००/-  या बॉ  डवर प्रितज्ञा क न दयावे लागेल व ते Scan क नUpload करावेलागतील. 

6) भागीदारी सं  था अस  यास भागीदारी करारनामा तसेच आव  यकतेनसुार Power of Attorney जोडणे 
बंधनकारक राहील. 

कृपया मागे पहा 
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7) िनिवदसेोबत Upload केले  या कागदपत्रां  या सांक्षािकत प्रती िदनांक  २०/०५/२०२१ या िदवशी सकाळी 

१०.०० वाजेपयत ग्रामपंचायत  तरावर ग्रामिवकास अिधकारी/ग्रामसेवक यांचकेडे समक्ष सादर करावयाच ेआहते. 
जे िनिवदाधारक कागदपत्रां  या सांक्षािकत प्रती समक्ष सादर करणार नाहीत ते  िनिवदाधारक िनिवदा प्रिक्रयेत भाग 
घे  यास पात्र राहणार नाहीत. 

8) कोणतेही कारण नदतेा ई-िनिवदा नाकार  याचा िकंवा सवर् िनिवदा प्रिक्रया रद्य कर  याचा अिधकार ग्रामपंचायत 
कायार्लयाने राखनू ठेवला आह.े 

9) प्रा  त/उपल  ध िनिधनसुार वरील कामाची दयेके अदा केली जातील.  याचप्रमाण े शासना  या िनयमानसुार 
दयेकातनू िविवधी कपाती कपात के  या जातील. 

10) सदरील कामाची िनिवदा अंदाजपत्रकीय रक् कमेपेक्षा जा  त दराने भरता येणार नाहीत. 
 
  

 वाक्षरीत/- 
ग्रामिवकास अिधकारी/ग्रामसेवक 
ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
 

 
  



ई-िनिवदा (eTender) 
ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
================================================================= 

सोलार पॉवर पकॅ खरेदी करणे किरता 
ई िनिवदा सचुना क्र.-१ (Detailed Tender Notice Inviting) 

 ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) ता.िकनवट िज.नांदडे साठी पेसा अतंगर्त २०१९-२०  या आराखडयात 
प्र  तािवत सोलार पॉवर पॅक परुवठा करणे व सबिव  यासाठी पात्र व इ  छुक परुवठादारांकडून दोन िलफाफा प  दतीने ई-
िनिवदा मागिव  यात येत असनू  याचा थोडक् यात तपशील खालीलप्रमाणे आह.े 
अ.क्र. कामाचे नांव कामाची 

अंदाजपत्रकीय 
रक् कम 

इसारा 
रक् कम 

( पयात) 

िनिवदा अिधग्रहीत
(Download) 

करावयाची रक् कम 
पयात 

1) ग्रामपंचायत,कोठारी (सी) ता.िकनवट िज.नांदडे 
येथील िज.प.शाळा िहरापरू येथ ेसोलार पॉवर पॅक 
परुवठा व उभारणी करण.े 

९९,०००,/- १०००/- १००/-

सवर्साधारण अटी व शतीर् – 
1) संपणूर् ई-िनिवदा प्रिक्रया Online प  दतीने संगणकीय (Computerized)  http//mahatenders.gov.in  या 

संकेत  थळावर खालील प्रमाणे होईल. 
 ई-िनिवदा िदनांक १७/०५/२०२१ ते २०/०५/२०२१ रोजी सकाळी ००.०० ते   १०.०० या कालावधीत 

http/mahatenders.gov.inया संकेत  थळावर उपल  ध असतील. 
 िनिवदा प्रिक्रयेतील द  तऐवज,िज.प.न दणी प्रमाणपत्र व परुवठाराच/ेफमर् चे पॅन काडर्, जीएसटी न दणी प्रमाणपत्र, मागील 

वषार्च े इ  कम टॅक् स भर  याच े प्रमाणपत्र, १५ लाखाची सालवंशी प्रमाणपत्र, िनिवदाधारकास अटी व शतीर् मा  य 
अस  याचे प्रितज्ञापत्र आिण िनिवदा फी व इसारा रक् कम भरणा केलेली पावती Scan क न ती Online प  दतीने 
िलफाफा क्र.1 म  ये Upload करावी लागेल. 

 परुवठादाराने िनिवदा भरतांना िनिवदासोबत वरील Upload केले  या कागदपत्रां  या छायांिकत स  यप्रतीचा  वतंत्र 
िलफाफा तयार क न तो िदनांक २०/०५/२०२१  रोजी सकाळी ०९.०० ते १०.०० या कालावधीत 
ग्रामपंचायत  तरावर ग्रामिवकास अिधकारी/ग्रामसेवक यांचेकडे सादर करावा लागेल. 

 परुवठादाराने सादर केले  या ई-िनिवदा (तांित्रक िलफाफा क्र.1) िदनांक २०/०५/२०२१ रोजी ११.०० वाजता 
उघड  यात येतील. 

 वािण  य लखोटा (िलफाफा क्र.2) शक् य झा  यास िदनांक २०/०५/२०२१ रोजी दपुारी ११.३० वाजता उघडयात येईल. 
िलफाफा क्रमांक 1 मधील द  तऐवज पणूर् नस  यास िलफाफा क्रमांक 2 उघड  यात येणार नाही. 

2) सदर िनिवदा प्रपत्र Download करावयाची िकंमत रक् कम .      /- (अक्षरी-        पये फक् त) व 
कामासाठीची इसारा रक् कम .       /- (अक्षरी-            पये फक् त)Online प  दतीने ग्रामपंचायती  या 
खा  यावर भरणा करावी लागेल. 

3) अनामत रक्कम व िनवीदा फीस भर याची ऑनलाइन सिुवधा  उपल ध नस यास सदरील रक्कमेचा 
धनाकषर् ग्राम पं याती या नावे काढून ऑनलाइन कागदपतत्रा सोबत जोडावी. 
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4) ई-िनिवदा सादर करणा-या परुवठादारांकडे खालील पात्रता असली पािहजे. 

 िज हा पिरषद िवद्यतु कंत्राटदार न दणी प्रमाणपत्र असण ेआव  यक आह े. 
 परुवठादार हा  वतः उ  पादक िकंवा  याला उ  पादकामाफर् त सदर लाईटचा परुवठा कर  यासाठी प्रमाणीत केलेले 

असले पािहजे. 
 परुवठादार उ  पादक अस  यास  सासाठी िज  हा उद्योगकद्राकडून लघ ु उद्योगाच े (Small Scale 

Industries)न दणी प्रमाणपत्र असण ेआव  यक आह.े 
 परुवठादार िवतरक अस  यास उ  पादकाने अिधकृत िवतरक अस  याबाबत प्रमािणत (Authorization) केले 

असण ेिकंवा अिधकार पत्र असण ेआव  यक आह.े 
 परुवठादार हा िवतरक असेल  यास शॉप अकॅ् ट अतंगर्त न दणी के  याचे प्रमाणपत्र जोडणे आव  यक आह.े 
 परुवठादाराचे/फमर्चे पॅन काडर् असण ेआव  यक आह.े 
 GST न दणी प्रमाणपत्र. 
 मागील वषार्चे इ  कम टॅक् स भर  याच ेप्रमाणपत्र (Income Tax Returns) 
 परुवठादारांकडे 15 लाखाच ेसालवंशी प्रमाणपत्र असण ेआव  यक आह.े 
 भागीदारी सं  था अस  यास भागीदारी कारनामा तसेच आव  यकतेनसुार Powerof Attorney असण ेआव  यक 

आह.े 
 परुवठादार/फमर् यांना शासकीय कायार्लयास (ग्रामपचंायत/िविवध शासकीय कायार्लय) यांना कमीत कमी १ 

कोटी पयाचे काम के  याचा अनभुव असण ेआव  यक आह.े 
5) उ  पादक कंपनीस ISO 9001:2008  गणुव  ता प्रमाणपत्र असणे आव  यक आह.े 
6) इसारा रक् कम (Earnest Money 
 सदर कामासाठी िनिवदा रक् कमे  या  1% दराने इसारा  रक् कम  हणनू परुवठादारकास ग्रामपचंायती  या 

खा  यावर Online द्वारे जमा करावी लागेल. 
 जे िनिवदाधारक या िनिवदसेाठी अपात्र ठरतील  यांची अनामत रक् कम िनिवदा प्रिक्रयापणूर् झाले  या 

िदनांकपासनू 30 िदवसात परत कर  यात येईल. 
 पात्र िनिवदाधारकाची ईसारा रक् कम नापरतावा असेल. 

7) सरुक्ष ठेव (Security Deposit) 
 िनवड झाले  या  या िनिवदाधारकाने अंदाजपत्रकीय िकंमती  या 10% (Upto 10% below 

estimated cost) पयत कमी िकंमतीने िनिवदा सादर केली अस  या 4% व अदंाजपत्रकीय िकंमतीपेक्षा 
जा  त (More than 10% below of estimated cost)कमी िकंमतीने िनिवदा सादर केली अस  यास 
खरेदी आदशेा  या 8%रक् कम सरुक्षा ठेव  हणनू ग्रामपंचायतीच े नांवे FD (Fixed Deposit)द्वारे 
करारनामा करतेवळी जमा करावी लागेल. 

 िनिवदाधारकाने िवहीत कालावधीत सरुक्षा ठेव भर  यास असमथर्ता दशर्िव  यास िकंवा सरुक्षा ठेव न 
भर  यास संबधीताची इसारा रक् कम ज  त क न दसु-या  यनुतम िनिवदाधारकास परुवठा आदशे दे  यात 
येईल. िकंवा ग्रामपंचायत कायार्लय योग् य तो िनणर्य घेईल व तो परुवठादारकास बंधनकारक राहील. 

 सरुक्षा ठेव ही दोष-उणीवा दायी  व कालावधीत (Defect Liability Period) संप  यानंतर परत केली 
जाईल. या रक् कमवेर िनिवदाधारकास कस  याही प्रकारच े  याज िमळणार नाही. 
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8) परुवठा करावया  या सािह  याची हमी ही तीन वषार्ची असणे आव  यक आह.े 
9) परुवठादार/उ  पादकाकडे उद्योग,उजार् व कामगार िवभागकडून दे  यात येणारी अनजु्ञा  ती असणे आव  यक 

आह,ेजर संबधीत परुवठादार/उ  पादकाकडे सदरील अनजु्ञा  ती नसेल तर िकमान  याच े भागीदार 
सं  था/परुवठादार यांचकेडे असणे आव  यक आह.े 

10) परुवठा कर  यात आले  या प्र  येक लाईटचा Thermal Analysis Report असणे बंधनकारक आह.े 
11) परुवठा कर  यात येणारे Light ह ेसावर्जिनक बांधकाम िवभागाने प्रमा िणत केलेले असावे. 
12) पात्र िनिवदाधारकास वर दशर्िव  याप्रमाणे आव  यक  या रक् कमेची सरुक्षा ठेव व िनिवदतेील सवर् अटी व शतीर् 

मा  य अस  याबाबत तसेच परुवठा आदशे पणूर् कर  याबाबतचा .१००/-  या बॉ  ड पेपरवर करारनामा 8 
िदवसाचे आत क न दयावा लागेल. 

13) परुवठा आदशे िद  यानंतर िकमान १५ िदवसाचे आत सदरील सािह  याचा परुवठा करावा लागेल. 
14) परुवठा केले  या सािहळ  याचा दोष-उिणवा दािय  व कालावधी (Defect Liability Period) हा 3 

मािह  याचा असेल. परुवठा केलेले सािह  य सरुळीतपणे चालणे आव  यक आह.े सदर सािह  याची दखेभाल व 
दु  ती अभावी बद पडले व परुवठाराने ते चाल ूकेले नाही तर परुवठादाराचे सरुक्षा ठेवतीतनू सािह  य दु  त 
के  या जाईल. 

15) नैसिगर्क आप  ती िकंवा इतर अपवाद  मक पिरि थ तीत परुवठादारास िवहीत कालावधीत काम पणूर् करणे शक् य 
झाले नाहीतर परुवठादाराचे लेखी िवनंतीनुसार या कामासाठी मदुतवाढ िदली जाईल. 

16) सदर सािह  याचा परुवठा हा ग्रामपंचायत  तरावर करावा लागेल. परुवठा करावया  या दरातच वाहतुकीचा 
खचर्,सािह  याची उभारणी करावयाचा खचर्, शासकीय व इतर कर इ  यादीचा समावेश करावा.  

17) िनधीिवतरण- सािह  याचा परुवठा व उभारणी झा  यापासनू १५ िदवसाचे आत ई-िनिवदतेील मा  य दरानसुार 
दयेक अदा कर  यात येईल. 

18) िनिवदाधारकांना कोणताही पवुर् सचुना/कारण न दतेा कोणतीही ई-िनिवदा मंजरू अथवा नामंजरू कर  याचा 
िकंवा सवर् िनिवदा प्रिक्रया  थिगत कर  याचा अिधकारी ग्रामपंचायतीने राखनू ठेवला आह.े 

19) सदरील िनिवद े संदभार्त काही वाद-िववाद िनमार्ण झा  यास तो मा.मखु् य कायकारी अिधकारी,िज.प. यांचे 
समक्ष ने  यात येईल व मा.मखु् य कायर्कारी अिधकारी यांनी िदलेला िनणर्य अिंतम राहील. 

 
 

 वाक्षरीत/- 
ग्रामिवकास अिधकारी/ग्रामसेवक 
ग्रामपंचायत कायार्लय,कोठारी (सी) 

ता.िकनवट िज.नांदेड 
 


