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�ामपंचायत िनबंग� ता. दि�ण सोलापूर िज. सोलापूर 
ई – िनिवदा अंतग$त खुली िनिवदा सचुना (ं.1 GPNIMBARGI/15FC/ET8/20-21 

 
         सरपंच ,�ामपंचायत िनंबग� ता. दि�ण सोलापूर िज. सोलापुर ह ेिज�हा प	रषद बांधकाम िवभाग सोलापूर कडील, 

यो�य �या वगा�तील न"दणीकृत म%ेदाराकडून, दोन िलफाफा प'तीने खालील कामाचंी ई-िनिवदा मागिवत आहेत. ई-िनिवदेचा 

कोरा नमुना “http://www.mahatenders.gov.in” सकंेत>थळावर िद. २१/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० 
वाजलपेासनू िद.२६/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजपेयGत उपल0ध राहील. प	रपणू�	र�या भरलHेया ई-िनिवदा िद. 
२६/१२/२०२१रोजी दुपारी ३:०० वाजपेयGत वा Iयापूव� >वीकारJयात यतेील. 
 ई-िनिवदा Kि(या कLन घते असताना offline चा पया$य उपलUध होत नसHयान े िनिवदचेी िनिवदा फW व 
बयाना रXकम online पYतीन ेसादर करJयात याZयात.  
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िवतरक 

 
1. उपरो% सव� कामाबाबत िनिवदा अटी व शतJ इ.बाबतचा सव� तपशील िनिवदा संचामLये नमदू केलेला असनू 

को5या िनिवदा “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतMथळावर िद. २१/१२/२०२१ रोजी 
दुपारी ०३:०० वाजलपेासनू िद.२६/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजपेयGत ऑनलाईन पहावयास िमळेल. 

2. उपरोq तXIयातील कामाrया नावासमोर रकाना (. ४ व ६ मtय ेनमूद केललेी अनामत रXकम व िनिवदा 
फW रXकम >टटे बँक ऑफ इंिडयाrया नटे बँिकंग zारचे भरण ेबंधनकारक आह ेइतर कोणIयाही मागा$न े
भरललेी रXकम �ा| धरली जाणार नाही. नेट बँिकंगSारे भरले�या रकमेची Mलीप अथवा ऑनलाईन तयार 

झाले�या 	रिमटUस MलीपSारे एसबीआई एनईएफटी ने सादर केलेली Mलीप तांिWक लखोट्यासोबत अपलोड 
करYयात यावी. सदरची िनिवदा  िद. २१/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजलपेासनू िद.२६/१२/२०२१ 
रोजी दुपारी ०३:०० वाजपेयGत DOWNLOAD करता येईल व सादर करता येईल. 

3. िनिवदे̀ या अटी शतJमLये बदल करणे, aाb िनिवदापैकd एक िकंवा सव� िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारनेचा 
ह3क िनeन Mवाfरीत यांनी राखनू ठेवला आहे. 
 
 
 
 
 

                                             ----------sd------------                                                          ---------sd----------- 
                                      �ामसवेक / �ामिवकास अिधकारी                                            सरपंच  

                               �ामपंचायत िनंबग� ता.दि�ण सोलापूर.                                  �ामपंचायत िनंबग� ता.दि�ण सोलापूर 



 

 
                               

                                                       सिव>तर िनिवदा सुचना 

�ामपंचायत िनबंग� ता. दि�ण सोलापूर िज.सोलापूर 
ई – िनिवदा अंतग$त  खुली िनिवदा सचुना (ं 1  GPNIMBARGI/15FC/ET8/20-21 

सदर संपूण� िनिवदा aि2या ई-िनिवदाSारे ऑनलाईन प'तीने संगणकdय आgावलीत होईल. सदर नोटीस,  aिस'ी, सचुना, 

श'ुीपWके इ�यादीची मािहती “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतMथळावर उपल0ध आहे. 

1. वरील कामाची िनिवदा aि2या ई-िनिवदा aि2येSारे “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतMथळावर 
उपल0ध कhन दYेयात आले आहे. सदर िनिवदा aपW, अटी, शतJ इ. सदर संकेत Mथळावhन िद. २१/१२/२०२१ रोजी दुपारी 
०३:०० वाजलपेासनू िद.२६/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजपेयGत अिधiहीत (Download) करता येतील. 

2. वरील कामाची िनिवदा aि2या ई-िनिवदा aि2येSारे “http://www.mahatenders.gov.in” या िद. २१/१२/२०२१ 
रोजी दुपारी ०३:०० वाजलपेासनू िद.२६/१२/२०२१ रोजी दुपारी ०३:०० वाजपेयGत ऑनलाईन प'तीने सादर (Upload) 

करता येतील. 
3. िनिवदा सोबत खालील बाबी सादर करण ेआवrयक आहे, 

1) सदर कामाची  िनिवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठी िनिवदा र3कम online Sारे भरYयात यावी व भरले�या 
aमाणपWाची aत Mकॅन कhन अपलोड (upload) करावी लागेल.  

4. म%ेदारान ेिनिवदा खालीलaमाणे दोन िलफाफा पYतीन े(Two envelope) ई-िनिवदा सादर करण ेआव�यक आहे. 

 
1) फW / पा�ता / तांि�क िलफाफा (िलफाफा (.१) 

1. िनिवदा डाऊनलोड (download) करणेसाठी िनिवदा फd व बयाना र3कम online Sारे भरले�या aमाणपWाची Mकॅन 
केलेली aत. 

2. िजHहा प�रषद सोलापूर कडील न�दणी Kमाणप�ाची >कॅन केललेी Kत. 

3. याच प'तीने मागील ३ वषा�त पणू� केलेली कामे / कामाचे प	रमाण / कामाचा कालावधी बाबत (Work Done 
certificate) संबंिधत िवभागाचे काय�कारी अिभयंता यांचे Mवाfरीचे aमाणपWाची Mकॅन केलेली aत. 

4. उपल0ध मन}ुयबळाची मािहती.  
5. चाल ूअसले�या कामाची सबंंिधत िवभागाच ेकाय$कारी अिभयंता यांच े >वा�रीन े मािहतीची Mकॅन केलेली aत 

तसेच िनिवदा भरले�या कामाची मािहती. 
6. GST न�दणी Kमाणप�ाची >कॅन केललेी Kत. न�दणी Kमाणप�ाची नसHयास आपली िनिवदा र�  करणते 

यईेल. 

7. मागील 3 वषा�चे aाbीकर भरलेले aमाणपW व PAN काडा�ची Mकॅन केलेली aत. 
8. कम�चारी भिव}य िनवा�ह िनधी (EPFO) काया�लयाकडे कम�चारी /मजरू /कामगार यांचे न"दणी केले�या aमाणपWाची 

Mकॅन केलेली aत 
9. िविहत नमु�यातील मqेदाराच े�.5००/- च ेStamp पपेरवर Kित�ाप� कLन >कॅन कLन Iयाची Kत उपलोड 

करावी. 
10. >वता: च ेलटेर पडॅ वर >वयंघोषणाप� Kत अपलोड करावी. 

11. बयाणा र3कमेस सटू अस�यास aमाणपW सादर करावे.  
12. दोष िनवारण कालावधी हा काम संपलेपासनू १२ मिहन ेराहील 
13. चाल ूकामासंबंिधत मािहती िह aपW क मLये भhन अपलोड करावी. 
14. सु.बे.अ व मजरु सहकारी संMथा यांनी िविहत नामुUयातील हमीपW सादर करणे बंधनकारक राहील अUयथा कोणतेही पूव� 

सूचना न दतेा िनिवदा a2dयेतून अपाW करYयात येईल. 
15. सदर म%ेदाऱ हा का�या यादीत नस�याचे aमाणपW . 
16. सरपचं व iामसवेक यांचे Mथळपाहणी अहवाल जोडणे आवrयक आह.े 
17. ई-िनिवदतेील इतर आवrयक बाबी     

ब) आिथ$क िलफाफा (िलफाफा (.२) 

          १. म%ेदाराने  आपले दर िविहत “BOQ” मLये यो�य �या जागी भhन सदरची “BOQ” िलफाफा 2.२ मLये अपलोड करावी.  
               a�यf वा अa�यf 	र�या िनिवदचेे दर इतर कोठेही नमूद करणेत येउ नयेत. 



२. ई-िनिवद ेसोबत जोडले�या BOQ File मLये िनिवदा धारकाने नाव व दर नमूद करावा. 
३. िनिवदाधारकाचा दर िनिवदाधीन कामा`या िकमतीपेfा १० % पfेा अिधक दराने कमी असेल तर एवढ्या कमी दरात कामाचा 
दजा� यो�य राखनू कसे पणू� करणार याबाबतचा तपशील Mवाfरीसह िलफाफा 2 .२ मLये िविहत िठकाणी Mकॅन कhन सादर करावा 
अUयथा िनिवदा अवैध समजणेत येईल. 
४. िनिवदाधारकाचा दकेार िनिवदाधीन कामा`या िकंमतीपेfा १ ते १० % पय�त कमी दराचा असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन 
कामा`या िकमती`या १ % एवढ्या रकमेचा दिfण सोलापरू येथे दयेे असलेला सरकारी बँका िकवा शेड्य�ुड बँकाकडून  
GRAMPANCHAYT NIMBARGI या नावाने काढलेला िनिवदा aिस'ीचे िदनांकानंतर`या तारखचेा धनाकष� (Demand  

Draft) परफॉरमUस  िस3य	ुरटी eहणून िलफाफा 2.२ मLये िविहत िठकाणी Mकॅन कhन सादर करावा. िनिवदा दकेार १ % पय�त 
कमी अस�यास अित	र% सरुfा अनामत भरYयाची आवrयकता नाही. (उदा.१  ते १० % पय�त कमी दर १ % र3कम) 
५. िनिवदाधारकाचा दकेार िनिवदाधीन कामा`या िकमतीपेfा १० % पेfा जाMत दराने कमी असेल तर दकेार १० % पेfा जेवढ्या 
जाMत दराने कमी आह ेतेवढ्या रकमेचा व वर बाब 2.४ aमाण ेयेणा5या रकमेसह वरील अ.क.४ मLये नमूद केलेनुसार काढलेला 
एकिWत धनाकष� (Demand Draft ) परफॉरमUस  िस3य	ुरटी eहणनू िलफाफा 2.२.मLये िविहत िठकाणी Mकॅन कhन सादर करावा 
.(उदा.१४ % : कमी दर :-१० % पय�त क	रता १ % व (१४ % -१० % ) ४ % असे एकूण ५ % ) सदर DD उपलोड केलेला 
नसलेस िनिवदा अवैध ठरिवणते येईल.   
           आिथ�क िलफाफा उघडले नंतर िनिवदा रकमेपेfा १ % `या वर कमी दर भरणा5या म%ेदारानी परफॉरमUस िस3य	ुरटी 
eहणनू िलफाफा 2.२. मLये Mकॅन कhन उपलोड केलेला मुळ धनाकष� सीलबंद िलफा�यामधनू कंWाटदाराने िनिवदा Mवीकृती`या 
िदनाकापासनू ५ कामकाजाचे िदवसाचे आत (Within 5 Working Days) iामपंचायत काया�लय िनंबग� यांचे काया�लयात 

जमा करावा लीफा�यावर कामाचे नाव व िनिवदा सचूना 2मांक िलिहYयात यावा.          
1) िनिवदासादर करण.े 

उपरो% aमाण े नमूद दोन िलफाफा प'तीने िनिवदा ऑनलाईन प'तीने अपलोड कhन सादर करावी लागेल. िनिवदा 
सादर करYयाचा अंितम िदनांक व वेळ बंधनकारक राहील. म%ेदारकाने िविहत वेळेपवूJ �यांची िनिवदा अपलोड करणेची 
दfता �यावी. ऑनलाईन प'तीने सादर केलेला िलफाफा 2.१ (तांिWक िलफाफा) श3यतो िद.२७/१२/२०२१ रोजी 
दुपारी ०३.०० वाजता “http://www.mahatenders.gov.in” या सकंेत>थळावर �ामपंचायत काया$लय 

िनंबग� ता. दि�ण सोलापूर यांचे काया�लयात उपिMथत. म%ेदारकाने अथवा �यांनीनी aािधकृत केलेला aितिनधी 

यांचे उपिMथतीत उघडणेत येईल. 
1. िलफाफा 2.१ मधील सव� कागदपWाचंी छाननी कhन सदरचे छाननीमLये पाW ठरले�या िनिवदा धारकांचाच िलफाफा 

2.२ उघडला जाईल. म%े धारकाने सादर केलेली िनिवदा व िनिवदतेील दर, िलफाफा 2.२ उघडलेनंतर, १८० 

िदवसापय�त वैध राहतील. 
2. म�ेदाराची जी.एस.टी (G.S.T) काया"लायाकड ेन&दणी अिनवाय" आह.े म�ेदारा+या कपाती ,ा GST +या 

न-या धोरणानुसार कर/यात यणेार आहते 0यामुळ ेम�ेदारान े2वतःच ेदर न&दिवताना GST +या कपाती बाबत 
िवचार क5न दर सादर करावते. 

3. मंजरू िनिवदा धारकाकडून कामाचा करारनामा करतेवेळी िनिवदा रकमे`या ३% इतकd र3कम सरुfा अनामत र3कम 
eहणनू भhन घेतली जाईल व उव�	रत २% अनामत र3कम aथम धावते दयेकातून कपात केली जाईल. 

4. िनिवदबेाबत कोण�याही माग�दश�क सचूना, श'ुीपWक अथवा इतर मािहती  “http://www.mahatenders.gov.in” या 
संकेतMथळावर उपल0ध होईल. 

5. शासन प	रपWक iामिवकास व जलसधंारण िवभाग 2./पसस/१००१/a.2.४०/जल 3./िद.१९.१०.२००१ अUवये 
कामाचे दयेकातून दयेकाचे ५% इतकd र3कम Defect Liability Period साठी राखनू ठेवणेत येईल. सदरचा Defect 
Liability Period संप�यानंतरच कामाचे दयेकातून Defect Liability Period साठी राखनू ठेवलेली र3कम. म%े 
धारकास दखेभाल द4ुMती कालावधी संपल ेनंतर  परत केली जाईल. 

6. िनिवदतेील सव� वा कोणतेही अटी वा शतJ पणू� न करणा5या म%ेदाराने िनिवदा  अध�वट सादर केले�या िनिवदा अपाW 
समज�या जातील. कोण�याही अटीवर (Conditional) आध	रत िनिवंदा Mवीकार�या जाणार नाहीत अथवा 
Mवीकार�या तरी मंजरू के�या जाणार नाहीत. 

7. िनिवदबेाबत श'ुीपWक काढणचेी गरज भास�यास ते “http://www.mahatenders.gov.in” या संकेतMथळावर 
उपल0ध होईल. 

8.  ई-िनिवदे̀ या अटी शतJमंLये बदल करणे, aाb िनिवदापैकd, एका िकंवा सव� िनिवदा कोणतेही कारण न दतेा नाकारणेचा 
ह3क िनeन Mवाfरीत यांनी राखनू ठेवला आहे.  संिfb िनिवदा सूचना व सिवMतर सचूना िनिवदा तंWाचा एक भाग राहील  

9. सदर कामाची ई-िनिवदा भरताना online प'तीने भरणा करणेत आलेली रकमेचे चलन असलेिशवाय िनिवदा iा¢ 
धरणते येणार नाही. 



10. ई िनिवदा भरताना िनिवदा फd िकंवा बयाणा र3कम भरYयासाठी online सिुवधा उपल0ध न झा�यास िनिवदा 
उघडYया`या तारखे`या अगोदर सदर र3कमेचे डी डी iामपंचायत िनंबग� काया�लयात सादर करावे.  

11. कोण�याही बाबीसाठी काही तंटा िनमा�ण झा�यास �याबाबत Uयायालयात जाता येणार नाही.   
 

         ----------sd------------                                                        ---------sd----------- 
  �ामसवेक / �ामिवकास अिधकारी                                            सरपंच  

�ामपंचायत िनंबग� ता.दि�ण सोलापूर.                                             �ामपंचायत िनंबग� ता.दि�ण 

सोलापूर 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

500 Rs Bound 

नमूना सIयKित�ा लखे 

सIयKित�ा लखे(Affidavit) 

 
1. मी _______________________________________वय वष�  __________ राहणार 

___________________________________या  स�यaितgा लेखाSारे िलह¤न दतेो कd मी / 

___________________________________या कंपनीचा / फम�चा aोपायटर/ भागीदार असनू 

_______________________________________________या कामासाठी िनिवदा सादर 

केली आह े. ¢ा िनिवदे`या envelope No.1 मLये जी कागदपWे सादर केली आहते ती खरी , बरोबर व पणू� 

आहते . ¢ामLये कोण�याही Wिुट , चकुा नाहीत असे शपथपवू�क  माUय करीत आह.े  ¢ा  कागदपWामLये काही 

चकुdची िदशाभलू करणारी , खोटी तसेच अपणू� मािहती आढळ�यास मी कायदेशीर काय�वाहीस पाW आह े व 

राहीन .  

 

                                                                                   कंWाटदारची सही  

 

टीप : १)  हा aितgा लेख 5०० /- `या बॉUड वर Affidavit केल�ेया िकंवा नोटरी केलेला असावा . 

         2) उपरो% टीप aितgा लेखा मLये िलहाYयाची गरज नाही .  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION 

 
 
 

 
 
 

          I/ we hereby declare that I/we have made myself/ourselves thoroughly conversant with the 

local conditions regarding all materials and labour on which I/we have based my /our rates for this 

tender The specification to condition and lead of materials for this work have been carefully studied 

and understood by me /us before submitting the tender. I/we undertake to use only the best material 

approved by the Engineer- in- charge or his duly representative before starting the work and to abide 

by his decision. I/We shall maintain /rectify the entire work as per as per standard specification of 

P.W.D (Red Book ) and M.O.R T and .H specification as soon as damage occurs up to the expiry 

defect liability period without putting forth any reasons. 

            I hereby undertake to pay the labourers engaged on the work as per minimum wages Act. 

1948 applicable to the zone concerned. 

 

 


