
TENDER NO  2021-22 

ग्रामपंचायत खडकेवाडा   ता. कागल   जि.कोल्हापूर 

ई-जिजवदा सचुिा   
 

              सरपंच, ग्रामपंचायत खडकेवाडा ता. कागल  जिल्हा कोल्हापरू यांचेकडून 14 वा जवत् त ययोग अतंगगत   मान्यताप्राप्त 

परुवठादार यांचेकडून ई -जनजवदा पध् दतनने ऑनलाईन Percentage Rate मध् ये दरपत्रक मागवणते  येत यह.े  

अ. 
नं कामाच ेनांव  

अदंाजपत्रकीय  
रक्कम बयाणा 

रक्कम 

टेंडर 
फी 

आवश्यक 
कंत्राटदार 

वर्ग 

 

कामाची 
मूदत 

 

 

1  

ग्रामपंचायत खडकेवाडा अतंगगत 

अगंणवाडींना सौर उिाग संच 

कायागन् वनत करण े  

 

175179 

 

1752    

 

100 

 

अजिकृत 

परुवठादार 

 

15 जदवस  

 

जिजवदा  ऑिलाईि प्रजसध्दी  14 -09-2021    सकाळी 11:00 वा  पासिु 

जिजवदा सकेंतस्थळावरूि डाउि लोड सरुू तारीख 14 -09-2021    सकाळी 11:00 वा  पासिु 

जिजवदा सकेंतस्थळावर  भरण्याची अंजतम तारीख  20 -09-2021   सकाळी 11:00 वा   पयंत  

जिजवदा सकेंतस्थळावर उघडण्याची जियोजित तारीख व वेळ  21-09-2021  कायाालयीि वेळेत  

सदर जनजवदा जह  http;//mahatenders.gov.in वर पहावन. तसेच या जनजवदबेाबत सवग सचुना ,शधु्दनपत्रके इ. या 

संकेतस्थळावरतन ऑनलाईन प्रजसध्द केलन िातनल .  

अ.िं जियम अटी 

१ सदर संपणूग जनजवदा प्रक्रीया ई-जनजवदा द्वारे ऑनलाईन पध्दतनने संगणक प्रणालनवर होईल .सदर जनजवदसंेदर्ागत जनजवदा नोटनस 

प्रजसध्दन सचुना, शधु्दनपत्रके इत्यादनचन माहनतन http;//mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावरतन उपलब्ि यह.े 

२ जनजवदा फी व इतर रकमा SBI Online द्वारे र्रल्याबाबतचे नमनु्यातनल प्रमाणपत्र संबिनत SBI Online चा यजुनक रजिस्रेशन 

क्रमांक (UTR) नोंदवनू तांत्रनक जलफाफ्यासोबत अपलोड करणते यावेत. 

३ ग्रामपंचायत कडनल वस् तपुरुवठा यदशे उउेनच काम करणचे ेयह.े वस् तु परुवठयाचन मदुत लेखन यदशेापासनू १५ जदवस असेल.  

मदुतनत वस् त ु परुवठा न केलेस करारानसुार उतरत् या क्रमांकान ेदसु-या नंबरच् या परुवठादाराचा जवचार केला िाईल. 

४ सदर जनजवदा प्रक्रीया बाबत कायदशेनर वादजववाद उपस्थनत झाल्यास त्याबाबतचे कायगक्षते्र ह ेकागल   न्यायालय राहनल  

५ मिकुर वस् तु परुवठाबाबत लेखा पऱिक्षणामध्ये कोणत्याहन प्रकारच्या त्रटून जनउालेस, वसलुन जनउालेस त्याचन पतूगता करणचेन 

िबाबदारन संबंिनत परुवठािारकाचन राहनल. 

६  वस् त ुपरुवठा करणेस मदुत वाढ दतेाना त् याचे संयकु्तीक कारण यह ेजकंवा नाहन ह ेपाहून मदुतवाढ  दणेे अथवा न दणेे ह ेसवगस्वन अजिकार 

ग्रामपंचायतनने राखनु ठेवले यहते याबाबत परुवठािारकाला कोणत् याहन प्रकारचन  तक्रार करता येणार नाहन. 

७ जनजवदा मंिरू झालेल्या परूवठािारकास यदशे पत्र दणे्यापवूी रू १०० च्या स्टँम्प पेपरवर  जवजहत नमनु्यात ग्रामपचंायतनशन 

करारनामा करून दणे ेबंिन कारक राहनल. 



८ िो परुवठािारक जनजवदा र्रणार यह े त्याने 18@09@2021 पवुी दपुारन 03-00 वािेपयंत ग्रामपंचायत कायागलयात नमनुा/ डेमो  

दाखवणेचा यह ेत् याचन पोहोच जलफाफा क्र 1 मध् ये िोडणेचन यह े    

९ परुवठादार ह ेग्रामपंचायतनला ज् या कंपननचन वस् त ुपुरवठा करणार यहते त् या कंपननचे अजिकृत जडलरजशपचे पत्र िोडणेचे यह.े   

१० परुवठा करणारे साजहत् य बहुतांशन ह ेनामांकीत कंपननच ेअसावे   

  
जलफाफा क्रमांक १ मध्ये िोडणेची कागदपते्र  

१ मके्तदाराने जनजवदा फ ामग फी  व बयाना रक्कम र्रले बाबत SBI Online चा यजुनक रजिस्रेशन क्रमांक (UTR)  पावतन   

२ परुवठादाराचे िन. एस. टन. प्रमाणपत्र       

३ परुवठा िारक हा उत् पादक कंपननचा अजिकृत जवतरक असलेले प्रमाणपत्र.  

४ ज्या कंपननच ेसाजहत् य परूवठा करणार यह ेत्या साजहत् याचे  प्रजसध् द केलेल् या स् पजेसफीकेशन प्रमाण ेसाजहत् य परुवठा बरोबर  

असलेचे परुवठादाराचे हमनपत्र .  

५ कंपननचे अथवा परुवठादाराच ेवॉरंटन प्रमाणपत्र.    

६ परुवठादाराचे नांव काळ्या यादनत समावेश नसलेबाबतचे हमनपत्र.  

७ जनजवदा नोटनसन मिनल सवग अटन व शती जवनाअट मान्य असलेबाबतचे लेटरप डवरच ेपरुवठादाराच ेपत्र. 

८  १ वर्ागच ेयय टन ऱरटनग असले यवश् यक   
 

जलफाफा क्रमांक २ मध्ये िोडणेची कागदपते्र   

१) BOQ फाईलमध्ये दर नोंदवनू तन अपलोड करावन  

             सवग प्रकारचे कर,पोहच वाहतकू व जफटींग करण े याचा जवचार करून दर नमदु करावेत.   

 

           Sd/-             Sd/- 

          ग्रामसेवक                            सरपंच  
ग्रामपंचायत खडकेवाडा             ग्रामपंचायत खडकेवाडा     


