
 

 

 

िज� हा प�रषद अहमदनगर 

�ामपंचायत �चखल� ता.संगमनेर िज.अहमदनगर 

जाह�र ई-�न�वदांतग!त �न�वदासूचना #.�ा.पं.�चखल� /बांधखलुा/०१/२०२०-२१ 

�ामपंचायत �चखल� ता.संगमनेर िज� हा अहमदनगर या काया!लयास १५ वा �व- त आयोग 

काय!#म अतंग!त सन २०२०-२०२१ या योजने अतंग!त मंजुर कामासाठ1 यो2 य - या वगा!तील िज� हा 

प�रषदन4दणीकृत खलुा 7वग! यांचकेडून दोन 9लफाफा प; दतीने खाल�ल कामांच ई-�न�वदा 

मागवीत आहोत. ई-�न�वदेचा कोरा नमुना व भरलेल� �न�वदा ि=वकार> याचा कालावाधी 

http://www.mahatenders.gov.in या संकेत = थळावर उपलB ध आहे. 

अ.#. कामाच ेनाव  अदंािजत 

रC कम D. 

बयाणा 

रC कम 

D. 

काम पूण! 

करणेची 

मुदत  

�न�वदा 

फॉम! D. 

अ�धकृत 

ठेकेदाराचा 

वग!  

१ मौजे �चखल� येथे 

�ामपंचायत पाणी 

पुरवठा �वतरणला सोलर 

9स= ट�म बस�वणे बाबत 

१२४७४२४/- १२४७/- ३ मKहने  १००० खलुा 

 

१) सदर कामाची �न�वदा 7#Mया ई-�न�वदा 7#MयेN दारे ऑनलाईन करणेत येईल व या पुढ�ल सव! 

सुचना / शु; द�पRके इ.ऑनलाईन करणेत येईल. 

२) �न�वदा फॅाम! फM �ा.पं.�चखल� यांच ेखा- याम; ये ऑनलाईन / NEFT पेमUट करावे. 

३) अ�तर�C त सुरVा अनामत रC कम – ई�न�वदा अतंग!त �न�वदाधारकाने कमी दराची रC कम     

भरणे अ�नवाय! राह�ल 

४) �न�वदा अट� व शतXम; ये बदल करणे 7ाY त �न�वदापैकM एक \कंवा सव! �न�वदा काणतेह� 

कारण न देता नाकार> याचा हC क �न] न = वाVर�तराखनू ठेवला आहे. 

�न�वदे^ या अट� व शतX :-  

 

ई-�न�वदा सादर करताना अ) तां_Rक 9लफाफा ब) N यापार� 9लफाफा अशा = वDपात सादर 

करावयाची आहे. 
 

 



 

सदर �ामपंचायत चे ऑनलाईन खाते नN याने मॅ�पगं केलेले असले कारणाने सदर �न�वदेची 

�न�वदा फM व इसारा फM ह� खाल� Kदलेलया  खा- यावर ऑनलाईन प; दतीने / चलनाने भDन 

सदर रC कम भर� याचा पुरावा चलन ऑनलाइ`न भरणा / पावती इ. चा यु�नक aाb झCे शन 

रिज= aेशन #मांक (UTR) न4दवुन तां_Rक 9लफाफयासोबत अपलोड करणेत यावे.  

सदर �न�वदा रC कम व बयाना फM �ामपंचायत अकाऊंट भDण - याची पावती �न�वदे सोबत 

जोडलेल� नस� यास सदर �न�वदा रदद समज> यात येईल याची न4द f यावी.  

Bsnk Name – Union Bank Of India   

Branch – Chikhali  

Acc Name – Sarpanch Grampanchayat Chikhali  

IFSC Code – UBIN0548251 

MICR Code – - 

Acc No - 482501010032195 

 

अ) तांिॠक 9लफाफा – सादर करावयाची कागदपRे  

१. िज� हा प
रषद न�दणी �माणप�  / अ�धकृत उ� पादक �व ेता बाबत �माणप�  
२. पॅन काड& / ' हॅट दाखला. 
३. जी.एस.ट.. स/ट&फ1केट. 
४. काम पुण&� वाचा दाखला (नवीन न�दणी धारकांसाठ8 (सव& संवगा&साठ8) �ाथम ३ वष& सदर अट 

<श�थल राह.ल मा� नवीन न�दणी असले� या ?न�वदा धारकांनी @ वताच े१०० B पेपरचे @ टॅC प 
पेपरवर �?तDा प� (वक&  डन मधनू सूट <मळणे बाबत) अपलोड करावे नूतनीकरण कलेले व 
दजा&वाढ केलेले कं�ाटदार याला सदरची अट लागू राहणार नाह.. तसे अस� यास �माणप�ावर 
नवीन न�दणी असा उ� लेख असावा.  

५. बंधप�. 
६. २८ नो' हLबर २०१८ शा.?न.अM वये ५०० B च े @ टNC पपेपरवर ?न�वदा �O येत सादर केलेल. 

कागदप� ेखर. आहेत या बQलच े�?तDाप� करावे तसेच कामाच ेनाव हे टंक<लRखत असावे. 
�?तDाप� व कामाच े नाव हे एकाच अSरात असणे आवT यक आहे. ह@ ताSरात <ल/हलेले 
@ टँC पपेपर ि@वकारले जाणार नाह.त. 

७. ?न�वदा फ1 व बयाना रW कम भरले बाबतची �त 

 

ब) N यापार� 9लफाफा – 

१) ई-�न�वदेसोबत असले� या BOQ फाईल म; ये �न�वदा सादरक- या!च ेनाव व Kदले� या Kठकाणी  

   टC केवार� सादर कDन अपलोड करावेत. 

२. अदंाजपRक दरापेVा कमी दरा^ या �न�वदा भर� यास शासन �नण!या नुसार १० टC के पयhत 

कमी दर भर� यास १ टC के �वशषे सुरVा ठेव तसेच १० टC केपेVा जेवढयादराने कमी आहे 

- या^ या 7- येक टC यास १ टC का (उदा.१४ टC के दर कमी अस� यास १० पयhत १ टC का व वर�ल 

४ टC कयास ४ टC के एकुण ५ टC के)व १५ टC के पुढ�ल समजा जर १९ टC के असेल तर १५-

१९=४ X २ =८ टC के असे एकुण १ ते १० टC के पयhत १ टC का वर�ल ११ ते १५ पयhत ५ टC के व 



१५ ते १९  पयhत ८ टC केअसे एकुण (१+५+८=१४ टC के) १४ टC के रC कमेची बँक गॅरंट� अथवा 

धनाकष! सरपंच �ामपंचायत �चखल� यांच ेनावे �वशषे सुरVा ठेव ] हणून काढणेत यावा. 

अ. धनाकष! �न�वदा बोल�वणा-या सरपंच यां^ या नावे असावा. 

ब. धनाकष! सरकार� बँका \कंवा शडेयु� ड बँकांकडून काढलेला असावा. 

क. धनाकषा!ची मुदत �न�वदा भर> या^ या Kदनांकानंतर \कमान ३ मKहने पयhत असावा. 

ड. धनाकषा!ची 7त Scan कDन ई-�न�वदा भरतांना ठेकेदारांनी अपलोड करावी. 

इ. धनाकष! 9सलबंद 9लफाmया मधनु कंRाटदारांनी �न�वदा ि=वकृती^ या Kदनांकापासुन ५ Kदवसात  

   सरपंच यां^ या काया!लयात जमा करावा. 9लफाmयावर कामाच ेनाव व �न�वदासूचना #मांक  

   9लKह> यात यावा. 

फ. धनाकषा!वर बँकेचा MICR व IFSC कोड असणे आवn यक आहे. 

१. वर�ल तां_Rक 9लफाफा अ व ब मधील सव! कागदपR सादर करणे आवn यक असून एक जर� 

द= तऐवज सदर ई – �न�वदेत केला नसेल तर ती �न�वदा अ�ाहय समज> यात येऊन �न�वदेचा 

N यापार� 9लफाफा उघड> यात येणार नाह�. 
 

२. सशत! �न�वदा �वचारात घेत� या जाणार नाह�. 

३. q या�न�वदेम; ये �निnचत दर Kद लेले नसतील अथवा दराम; ये तफावत असेल अशी �न�वदा 

नाकारल� जा> यास पाR असेल. जर अVर� व अकंM दराम; ये तफावत असेल तर दोb ह�पैकM जो 

दर कमी असेल तो दर �वचारात घेतला जाईल. 
 

४. �न�वदाधारकांनी सादर केलेले दर हे �न�वदा उघड> या^ या Kदनांकापासून १८० Kदवसापयhत 

ि=वकृतीस पाR पाहतील आrण कामाचा कालावधी १८० Kदवस असा राह�ल. 
 

५. सुरVा अनामत (Security Deposit) 

q या �न�वदा धारकांची �न�वदा ि=वकृत केल� जाईल - या �न�वदा धारकांनेकामा^ या एकुण 

\कंमती^ या २ टC के एवढ�सुरVा अनामत रC कम भरावी लागेल. 

जर �न�वदाधारकाने �न�वदा ि=वकृती^ या Kदनांकापासून ७ Kदवसाच ेआत सुरVा अनामत रकमेचा 

भरणा केला नाह�, तर - यांची �न�वदा रदद कर> यात येऊन - याची �न�वदेसोबत भरणा केलेल� 

रC कम जY त कर> यात येईल. 
 

६. 7दान ( Payment ) बाब समाधानकारक�र- या पूण! झा� या नंतर उपअ9भयंता पंचायत स9मती 

संगमनेर िज.अहमदनगर यांचतेपासणी 7माणपR / पूण!- वाचा दाखला सादर के� या नंतर 

कामाचीरC कम अदा केल� जाईल 

 

जर �न�वदाधारकांची �न�वदा ि=वकृत झाल� तर अशा यश= वी �न�वदा धारकास सरपंच 

�ामपंचायत �चखल� ता.संगमनेर िज� हा अहमदनगर सोबत �रतसर १०० Dपय = टँप वरती  

करारनामा कDन f यावा लागेल वर�ल अट�म; ये कोणताह� बदल कर> ययाचा अ�धकार सरपंच 

�ामपंचायत �चखल� ता.संगमनेर िज.अहमदनगर यांचा �नण!य अ�ंतम राह�ल. 
 



७. काम सुD असताना पाणी पाईपलाईन (�ामपंचायत अथवा अb य) , टे9लफोन केबल इ. चे 

नुकसान झालेस सदरची जबाबदार� आपणावर राह�न. 
 

वर�ल अट�म; ये कोणताह� बदल कर> याचा अ�धकार सरपंच �ामपंचायत �चखल� ता.संगमनेर 

िज.अहमदनगर यांचा �नण!य अ�ंतम राह�ल. 
 

ट�प. �न�वदा ि=वकृती नंतर िज.प.सा.बां./�ापापु �वभाग लागु कर> यात आलेले �नयम जसे^ या  

तसे लागु राहतील याची संबं�धत ठेकेदाराने न4द f यावी. 
 

 

 

                                      �ामसेवक अ�धकार�                      सरपंच                            

                       �ामपंचायत �चखल�                        �ामपंचायत �चखल�  

                                   ता.संगमनेर िज.अहमदनगर           ता.संगमनेर िज.अहमदनगर 


