खुली ई - निनिदा
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (MSRLM) अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा
औरं र्ाबाद येथे महामेळािा आयोजि करण्यासाठी सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था करणेसाठी
पुरिठादार संस्था नििड करण्याबाबत

निनिदा संदिग क्रमांक: एमएसआरएलएम/एसएमएमयु/महामेळािा/औरं र्ाबाद/ २०१९
ई- निनिदा क्रमांक (ID) : 2019_MSRLM_483338
ददिांक:- २७/८/२०१९

-जारी कताग–
मुख्य कायगकारी अनिकारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
राज्य अनियाि व्यिस्थापि कक्ष
५िा मजला ,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४
संकेतस्थळ- http://www.umed.in

१) निनिदा (Bid) सादर करण्यासाठी निमंत्रण:अ) दीि दयाल अंत्योदय योजिा, नह योजिा ग्रामीण िार्ातील र्रीबी निमूगलिासाठी िारत सरकारच्या ग्रामीण
निकास मंत्रालयािे सुरू के लेली महत्िाकांक्षी योजिा आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
(एमएसआरएलएम-उमेद) २०११ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (एिआरएलएम) - आजीनिका
यांच्या मार्गदर्गिाखाली सुरू करण्यात आली. र्ररबांच्या र्ाश्वत जीििर्ैलीचा मार्ग म्हणूि कायग करणाऱ्या
समाजािर आिाररत संस्था तयार करूि त्यांची मजबुती करूि महाराष्ट्रातील ग्रामीण िार्ातील दाररद्र्य कमी
करणे हा या अनियािाचा उद्देर् आहे. अनियाि राज्यात इं टेनससि पद्धतीिे राबनिण्यात येत आहे. उमेद –
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििीन्नती अनियाि यांचे राज्य कायागलय , सी.बी.डी. बेलापूर ,ििी मुंबई येथे असूि
नजल्हा स्तरािर अनियािाचे अंमलबजािणी नजल्हा अनियाि व्यिस्थापि कक्षा मार्ग त तसेच तालुका स्तरािर
तालुका अनियाि व्यिस्थापि कक्षा मार्ग त करण्यात येते .
आ) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि (MSRLM) अंतर्गत राज्यातील सिग नजल्हातील समूह संस्थांचे
मनहला सदस्यांचा महा मेळािा औरं र्ाबाद येथे आयोनजत कराियाचा आहे. सदर मेळाव्याकरीता सािारणातः
एक लाख मनहला उपनस्थत राहण्याची र्क्यता आहे. तरी त्याकररता मोठ्या प्रमाणात मंडप ि इतर व्यिस्था
करणे आिश्यक आहे. सदर कायगक्रमाकरीता सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था करणेसाठी
ठे केदाराची नििड खुली ई - निनिदा मार्निण्यात येत आहे.
इ) सदरची निनिदा दोि ककं िा अनिक निनिदािारक एकनत्रत ररत्या सादर करता येणार िाही (Joint Venture/
Consortium)
ई) या सूचिेच्या प्रनतसादात आपली निनिदा सादर करण्यापूिी निनिदािारकांिा या निनिदा दस्तऐिजाचा
काळजीपूिगक अभ्यास करण्याची सल्ला देण्यात येत आहे. या निनिदेच्या प्रनतसादात जे निनिदाचा सादर
करतील त्यांिी या निनिदा सूचिाचा काळजी पूिगक अभ्यास आनण या दस्तऐिजाची तपासणी के ल्यािंतर सिग
अटी, नियम त्यांचे पररणाम समझूि घेतले असे मािले जाईल.
उ) सिग पात्र ि ईच्छु क निनिदा िारकांिी निनिदा प्रदक्रयेत िार् घेण्यासाठी महाराष्ट्र र्ासिाच्या ई-निनिदा
प्रणालीचा https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर िोंदणी करणे आिश्यक आहे.
ऊ) निनिदािारक (Bidder) यांिा त्याची तांनत्रक आनण आर्थगक प्रस्ताि (Bid) या इलेक्रॉनिक स्िरूपात
ऑिलाइि सादर करणे आहे. निनिदा र्ुल्क (Tender Fee) आनण बयािा ठे ि (Earnest Money
Deposit) निनिदा दस्तऐिजात ददलेल्या तपर्ीलािुसार ऑिलाइि सादर करणे अनििायग आहे.
ऋ) कोणत्याही कारणामुळे निनिदा ऑिलाइि सादर करण्यात कोणताही निलंब ककं िा त्रुटीसाठी निनिदा जारी
कताग जबाबदार राहणार िाही. यासाठी, निनिदािारकांिा नििंती के ली जाते की संपूणग आिश्यक निनिदा
दस्तऐिज (Bid Documents), आंतरजाळ (Internet) मंद र्ती ककं िा इतर कोणत्याही अिपेनक्षत समस्या
टाळण्यासाठी आिीपासूिच आिलाईि सादर करणे आिश्यक आहे. निनिदा (Bid) सादर करण्यासंबंनित काही
अडचणी असल्यास निनिदािारक https://mahatenders.gov.in िर ददलेल्या मदत कक्षार्ी (हेल्पडेस्क)
संपकग करािा.
ऌ) निनिदा संदिागत दकिा सदर कामासंदिागत कु ठलाही िाद उत्पन्न झाल्यास तो मुंबई /ठाणे सयायालयाच्या
सयायकक्षेत राहील.
२. निनिदेची िेळापत्रक खालील प्रमाणे राहील:मानहती
निनिदा संदिग क्रमांक

तपर्ील
एमएसआरएलएम/एसएमएमयु/महामेळािा/औरं र्ाबाद/
२०१९
2019_MSRLM_483338

ई निनिदा आयडी
निनिदा दस्तऐिज डाउिलोड सुरु होण्याची ददिांक आनण ददिांक:- २७ / ०८ /२०१९ , िेळ : १३.००
िेळ
स्पष्टीकरणासाठी नििंती करण्याची अंनतम ददिांक आनण ददिांक:- ३१/८/२०१९ ,
िेळ : १४.००

िेळ
निनिदा सादर करण्यापूिी बैठक (Pre Bid Meeting) चा ददिांक:- ३१/८/२०१९ ,
िेळ : १४.००
ददिांक िेळ आनण स्थळ
स्थळ- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि,
५िा मजला ,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी
बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४
निनिदा दस्तऐिज डाउिलोड करण्यासाठी अंनतम ददिांक ददिांक:- ०५/०९ /२०१९, िेळ : १६.००
आनण िेळ http://mahatenders.gov.in
निनिदा (Bids) सादर करण्यासाठी र्ेिटची ददिांक आनण ददिांक:- ०५/०९ /२०१९, िेळ : १६.००
िेळ (अंनतम मुदत)
तांनत्रक नलर्ार्ा ऑि लाईि उघडण्यासाठी ददिांक आनण ददिांक:- ०६/०९ /२०१९, िेळ : १६.०० िंतर
िेळ
नित्तीय नलर्ार्ा ऑि लाईि उघडण्यासाठी ददिांक आनण https://mahatenders.gov.in िर प्रकानर्त के ले
िेळ
जाईल
संपकागसाठी आनण निनिदा उघडण्यासाठी रठकाण
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि, ५िा
मजला ,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर
,ििी मुब
ं ई -४००६१४
सूचिा : १. निनिदा उघडण्याच्या ठरानिक तारखेस खरे दीदारासाठी सुट्टी जाहीर के ली असेल तर पुढील
कामकाजाच्या ददिर्ी त्याच िेळेला ि त्याच रठकाणी निनिदा उघडल्या जातील.
२.उपरोक्त ददिांक आनण िेळेमध्ये बदलू होऊ र्कतो तरी निनिदािारकािी
https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर िमूद के लेल्या सिग तारखा ि िेळ ही अंनतम
असेल.
३. निनिदा संबनं ित इतर महत्िाची मानहती:अ. क्र.
मानहती

तपर्ील

१

निनिदा र्ुल्क (नििा परतािा)

रु. ३०००/- निनिदा सादर करतािा ई-निनिदा पोटगलिर
ऑिलाईि जमा िरािे लार्तील.

२

बयािा
ठे ि
(Earnest
Money
Deposit)
निनिदा ि बयािा ठे ि िैिता कालाििी
कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit)
बँक र्ॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्या
स्िरुपात कामनर्री सुरक्षा रक्कम /अिामत
रक्कम
(Performance
Security
Deposit) देण्यासाठी अंनतम ददिांक

रु. १,००,०००/- निनिदा सादर करतािा ई-निनिदा पोटगलिर
ऑिलाईि िरािे लार्तील.
तांनत्रक निनिदा उघडण्याच्या तारखेपासूि ३० ददिस
सादर करण्यात आलेल्या आर्थगक प्रस्तािाच्या ५% रक्कम

३
४
५

Letter of Acceptance / Work Order प्राप्त झाल्यापासूि
एक आठिड्ांच्या आत संबनित निनिदािारकािे कामनर्री
सुरक्षा ठे ि रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security
Deposit) बँक र्ॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्या स्िरुपात जमा
करणे बंििकारक आहे . त्याची िैिता करार पूणग झाल्यािंतर
३० ददिसांपयगत असेल.

आर.निमला िा.प्र.से.
मुख्य कायगकारी अनिकारी
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
५िा मजला ,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू , सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४
संकेतस्थळ- http://www.umed.in

४. बयािा जमा (Earnest Money Deposit):अ) http://mahatenders.gov.in या संकेत स्थळाव्दारे ऑिलाइि पेमेंट र्ेटिेव्दारे मुदा क्र. 3 मध्ये
उल्लेनखत बयािा (Earnest Money Deposit) जमा करणे अनििायग आहे.
आ) ज्या निनिदादारांिी िर िमूद के ल्याप्रमाणे आनण नििागररत बयािा (Earnest Money Deposit) जमा
के लेले िाही त्यांची निनिदा (Bid) िाकारली जाईल.
इ) अयर्स्िी निनिदािारकाची बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) निनिदा निनितीकरण
झाल्यािंतर ि यर्स्िी/नििड करण्यात आलेल्या निनिदािारकािे कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
जमा के ला िंतर ककं िा निनिदा ि बयािा ठे ि िैिता कालाििी या मध्ये जे अर्ोदर असेल त्यािुसार नििा
व्याज online परत करण्यात येईल.
ई) यर्स्िी निनिदादाराचे बयािा (Earnest Money Deposit) जमा करार करण्यात आल्यािंतर आनण
निनित कालाििीत बँक र्ॅरंटी / नडमांड ड्राफ्ट स्िरुपात कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) जमा के ल्यािंतर आनण निनिदा दस्तऐिजामध्ये िमूद के ल्यािुसार
परत के ली जाईल.
५. बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्ती अ) निनिदाच्या िैितेच्या कालाििीत निनिदािारक आपली निनिदा परत घेत असेल ककं िा निनिदाच्या
िैितेच्या कालाििीत ककं िा त्याच्या िाढीि कालाििीच्या दरम्याि निनिदाचे मूल्य िाढिेल तर बयािा
रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त करण्यात येईल.
आ) यर्स्िी निनिदािारक निनित के लेल्या कालाििीत करारािर सही करण्यास अयर्स्िी ठरला ककं िा
निनिदा दस्तािेजात ददलेल्या िमुसयािुसार निनित कालाििीत बँक र्ॅरंटी / नडमांड ड्राफ्टच्या स्िरूपात
कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) जमा करण्यास अयर्स्िी
ठरला तर बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त करण्यात येईल.
इ) निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि निनिदा िारकाच्या निचार पूिगक करण्यात आलेल्या चुकी च्या कती मुळे मूल्यांकि
आनण अंतमीकरण प्रदक्रयेत अिािश्यकपणे निलंब झाल्यास संबंनित निनिदािारकाची बयािा रक्कम
(Earnest Money Deposit) जप्त करण्यात येईल. बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) जप्त
करण्याबाबत निनिदा जारी कताग यांचा निणगय अंनतम असेल आनण ती निनिदािारकांिर बंििकारक
असेल.
ई) जर निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि निनिदािारकािे देण्यात आलेली कोणतीही मानहती चुकीची आढळली तर
निनिदा जारीकताग संबंनित निनिदािाकाची निनिदा (Bid) रद्द करू र्कतात ि संबंनित निनिदादारािर
आिश्यक कायगिाही करू र्कतील.
६. संपकग तपर्ील:निनिदा दस्तऐिज संबंिी कोणत्याही स्पष्टीकरण ि संपकागसाठी, निनिदािारकांिा खाली प्रदाि के लेल्या संपकग
मानहतीिर संिाद सािता येईल.
अ.क्र.
संपकग तपर्ील
१
पद
२

कायागलयीि पत्ता

मानहती
राज्य अनियाि व्यिस्थापक –संपादणूक
उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियाि
राज्य अनियाि व्यिस्थापि कक्ष ,५िा मजला ,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू ,
सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई -४००६१४ , र्ोि िं: ०२२-२७५६२५५२/५४
संकेतस्थळ: www.umed.in

७. निनिदा सादर करण्यापूिी ची निचारणा आनण निनिदा सादर करण्यापूिी ची बैठक:निनिदा जारी कताग संिाव्य निनिदादारांचे निनिदा संदिागत काही प्रश्न असल्यास निनिदा सादर करण्यापूिी
निनिदा पूिग बैठक आयोनजत करे ल. बैठकीची तारीख, िेळ आनण स्थाि निर्दगष्ट के लेल्या िार् २ मध्ये निर्दगष्ट
के ले आहे. निनिदादाराचे प्रनतनििी त्यांच्या स्ितःच्या खचागिर निनिदा सादर करण्यापूिी ची बैठक मध्ये
उपनस्थत राहूि नलनखत स्िरुपात प्रश्न दकिा र्ंका निचारू र्कतात. निनिदा सादर करण्यापूिीच्या उपनस्थत
के लेल्या प्रश्नांची / र्ंकांची प्रनतदक्रया / निणगय https://mahatenders.gov.in िर प्रकानर्त के ली जाईल.
कोणत्याही दूरध्ििी / भ्रमणध्िणी व्दारे निचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचा निचार के ला जाणार िाही. निनिदा
सादर करण्यापूिी प्रश्नाच्या उत्तराबाबतचा निनिदा जारी कतागचा प्रनतसाद निनिदा दस्तऐिजाचा अनििाज्य
िार् बिेल.
८. निनिदा सादर करण्यापूिी ची निचारणा / र्ुल्क / निनिदा करण्यासाठी दुरुस्तीस प्रनतसाद:निनिदा जारी कताग कोणत्याही िेळेस, कोणत्याही कारणास्ति, स्ितःच्या पुढाकारािे ककं िा निनिदािारकाव्दारे
नििंती के लेल्या स्पष्टीकरणांच्या उत्तरदानयत्िाच्या िेळेस (ककं िा निनिदा जारीकतागिे निस्ताररत के लेल्या)
ककं िा आिी कोणत्याही िेळेस र्ुद्धीपत्रक जारी करुि निनिदा दस्तािेजामध्ये बदल करू र्कतो ककं िा
निनिदाच्या तरतूदींच्या व्याख्या स्पष्ट करण्यासाठी अनतररक्त सूचिा निर्गनमत करू र्कतो . निनिदा जारीकताग
जारी के लेल्या निनिदा दस्तऐिजातील दुरुस्ती / र्ुनध्दपत्रक https://mahatenders.gov.in िर प्रदर्र्गत के ले
जाईल आनण या निनिदा दस्तऐिजात या संदिागव्दारे समानिष्ट के ले जाईल असे मािले जाईल. अर्ा
कोणत्याही दुरुस्ती सिग निनिदािारकािर बंििकारक असेल. संकेतस्थळािर प्रनसद्ध के लेल्या बदलांच्या
आिारािर निनिदा सूचिा/ निनिदा दस्तऐिज अदयाित करण्याच्या निनिदािारकाच्या अपयर्ामुळे या
निनिदा दस्तऐिजाच्या तरतुदींच्या कोणत्याही चुकीच्या अथागसाठी निनिदा जारीकताग जबाबदार िाही.
र्ुनध्दपत्रक निचारात घेणे ि त्याअिुर्ंर्ािे निनिदािारकांिा त्यांची निनिदा तयार करण्यासाठी उनचत िाजिी
कालाििी देण्यासाठी निनिदा जारीकताग निनिदा सादर करण्यासाठी अंनतम मुदत िाढिू र्कतो.
९. प्रनतसाद पूणत्ग ि:-

अ) निनिदािारकांिा निनिदा दस्तऐिजात सिग निदेर्,

र्ॉमग, अटी ि र्ती , आिश्यकता आनण इतर मानहतीचा

काळजीपूिगक अभ्यास करण्याची सल्ला देण्यात येत आहे. निनिदा दस्तािेज काळजीपूिगक समजूि घेतल्यािंतर
आनण त्याच्या पूणग अथग समजूि घेतल्यािंतर निनिदा सादर करण्यात आलेली आहे असे मािले जाईल.

आ) या

निनिदाचा प्रनतसाद पूणगतः असािा. निनिदा दस्तािेजामध्ये िमूद आिश्यक सिग मानहती सादरकरण्यात
अयर्स्िी ककं िा प्रत्येक बाबतीत निनिदा दस्तऐिजास मोठ्या प्रमाणात प्रनतसाद ि देिाऱ्या निनिदािारकाची
निनिदा जोखमी मध्ये असेल आनण पररणामी त्याची निनिदा िाकारली जाऊ र्कते.
१०. निनिदा तयार करण्याचा खचग:निनिदािारकास निनिदा मध्ये सहिार् होण्यासाठी येणारा सिग खचग स्ितः करणे आहे . निनिदा जारीकताग
कोणत्याही होणाऱ्या खचागस जबाबदार राहणार िाही.
११. राइट टू टर्मगिर्
े ि:निनिदा जारीकताग कोणत्याही िेळी कोणत्याही कारणानर्िाय निनिदा प्रदक्रया समाप्त करू र्कतो . निनिदा
जारीकताग कोणतीही िचिबद्धता व्यक्त करीत िाही की या प्रदक्रयेमुळे कोणार्ीही व्यिसायातील व्यिहारािर
पररणाम होईल. जर निनिदा प्रदक्रया निरस्त करण्यात आली तर कोणत्याही व्याजानर्िाय सिग निनिदादारांचे
बयािा ठे ि (Earnest Money Deposit) परत के ले जाईल.
१२ निनिदामध्ये त्रुटी िसणे:निनिदामध्ये कोणतीही त्रुटी िसणे आिश्यक आहे. कोणत्याही अनिलेखिाच्या / दुरुस्ती च्या बाबतीत, अनिकत
स्िाक्षरीकत्यागव्दारे अनिलेखिाच्या / दुरुस्ती च्या जार्ेिर स्िाक्षरी करणे आिश्यक आहे.

१३. पेटंट हक्क:ततीय पक्ष / नितरक / पुरिठादार / अनिकताग पैकी कॉपीराईट, पेटंट, रेडमाकग ककं िा औद्योनर्क नडझाइि
अनिकारांचे उल्लंघि करणाऱ्या अनिकत निक्रेत्यांिी के लेल्या कोणत्याही दाव्याच्या बाबतीत संबनित
निनिदािारक िैयनक्तक जबाबदार राहील. जर निनिदािारक पालि करण्यास अयर्स्िी ठरला आनण निनिदा
जारीकताग अर्ा प्रकारच्या उल्लंघिामुळे ततीय पक्षाला रक्कम अदा करिे आिश्यक असेल तर निनिदािारक
सयायालयात प्रकरण ि अनििक्ता र्ुल्क इत्यादींर्ी संबंनित सिग दाव्याच्या खचागसह िरपाईसाठी जबाबदार
असेल. निनिदाजारीकताग अर्ा कोणत्याही दाव्यािर यर्स्िी निनिदािारकाला सूचिा देईल आनण आिश्यक
असल्यास निनिदािारकाकडू ि िसुलीची कायगिाही करे ल.
१४. निनिदामध्ये सहिार्ी होण्यासाठी पात्रता अटी/निष्कषग :निनिदा सादर करण्याच्या ददिांकाला निनिदािारकला स्ितंत्रपणे खालील पात्रता निकष पूणग करणे अनििायग
आहे.
क) सक्षम प्रानिकारी यांचेकडील िोंदणी प्रमाणपत्र ( मुंबई दुकाि ि संस्था अनिनियम, १९४८ अंतर्गत र्ॉप
अॅक्ट अंतर्गत िोंदणीकत/ कं पिी /र्मग /एमएसएमई इत्यादी ).
ख) निनिदािारकाची तीि आर्थगक िषागत २०१५-१६ , २०१६-२०१७ ि २०१७-१८ ककं िा आर्थगक िषग
२०१६-१७,२०१७-१८,२०१८-१९ चे दकमाि सरासरी िार्षगक उलाढाल रु. १०० लक्ष पेक्षा कमी असू
िये.
र्) र्ासकीय /निमर्ासकीय / खाजर्ी संस्थेसाठी निनिदाकार यांिी या पध्दतीचे मंडप उिारणीचे ि इतर
अिुषंनर्क कामे के ल्याचा दकमाि रु. ९० लक्ष अथिा त्यािरील रकमेचे दकमाि ०१ काम के लेले असणे
आिश्यक आहे.
घ) निनिदािारक िस्तू ि सेिा कर (GST) अंतर्गत िोंदणीकत असािा.
ङ) निनिदािारक निनिदा सादर के ल्याच्या तारखे पयंत कोणत्याही राज्य र्ासि ककं िा कें द्र सरकार नििार् /
कें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिक प्रानिकरणव्दारे काळीसूचीबद्ध ककं िा बनहष्कत के लेला िसले पानहजे.
१५. ऑिलाइि निनिदा सादर करण्याबाबत:निनिदािारक ई-निनिदा संकेत स्थळ https://mahatenders.gov.in व्दारे ऑिलाईि निनिदा सादर करणे
आहे. सादर के लेल्या निनिदामध्ये तांनत्रक आनण आर्थगक लखोटे समानिष्ट असतील. निनिदािारकािे हे निनिदा
दस्तऐिजात िमूद के लेले सिग आिश्यक कार्दपत्रे निनिदासह आनण नििागररत िमुसयातच सादर के ले पानहजेत.
आिश्यक कार्दपत्रे सादर ि करिे ककं िा कार्दपत्रे िेर्िेर्ळ्या स्िरूपात सादर के ल्यामुळे निनिदा िाकारली
जाऊ र्कते. या निनिदा दस्तऐिजाच्या प्रनतसादात सादर के लेली सिग निनिदा सिग बाबतीत नबिर्तग असली
पानहजेत, िसल्यास निनिदा जारीकताग कडे निनिदा िाकारण्याचा अनिकार सुरनक्षत राहतो. निनिदेचा िार्
म्हणूि सादर के लेल्या आिश्यक कार्दपत्राचे प्रत्येक पष्ठ मुदद्रत के ले र्ेले आहे आनण अनिकत स्िाक्षरीकत्यागव्दारे
योग्यररत्या स्िाक्षरी के लेले आहे हे तपासण्यासाठी निनिदािारकाची जबाबदारी असेल. कोणत्याही
कारणास्ति निनिदा सादर करण्याच्या अंनतम िेळेित
ं र निनिदा सादर होणार िाही त्यामुळे इच्छु क
निनिदािारकांिी र्ेिटच्या क्षणी निनिदासादर करणे टाळािे.
अ.तांनत्रक नलर्ार्ा:इच्छु क निनिदािारकांिी खालील तांनत्रक कार्दपत्रे ऑिलाइि सादर के ली जाणे आिश्यक आहे.
क) र्ॉमग - १ प्रमाणे निनिदा प्रपत्र.
ख) र्ॉमग - २ मिील निनिदािारकाच्या व्यिसायाचा तपर्ील.
र्) र्ॉमग-३ िुसार सिदी लेखापाल (चाटगडग अकाउं टंस) यांचे तीि आर्थगक िषग २०१५-१६ , २०१६२०१७ ि २०१७-१८ ककं िा आर्थगक िषग २०१६-१७,२०१७-१८ ि २०१८-१९
उलाढालीचे प्रमाणपत्र

चे आर्थगक

घ) सिदी लेखापाल (चाटगडग अकाउं टंस) यांचे आर्थगक िषग २०१५-१६ , २०१६-२०१७ ि २०१७-१८
ककं िा आर्थगक िषग २०१६-१७,२०१७-१८ ि २०१८-१९ या िषांचे लेखापररक्षण अहिाल
च) र्ॉमग-४ निनिदासादर करण्याच्या ददिांक पयंत सरकारी उपक्रम ककं िा सरकारी संस्था, राज्य सरकार
ककं िा कें द्र सरकार नििार् / कें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिक प्रानिकरण / कें द्र आनण राज्य व्दारे काळया
यादीत समानिष्ट िसल्याचे १०० /- च्या र्ैर-सयानयक मुद्रांक पेपर घोषणापत्र.
छ) र्ॉमग-५ र्ासकीय /निमर्ासकीय / खाजर्ी संस्थेसाठी निनिदाकार यांिी या पध्दतीचे मंडप उिारणी ि
इतर अिुषंनर्क कामे के ल्याचा दकमाि रु.९० लक्ष अथिा त्यािरील रकमेचे दकमाि ०१

काम

के ल्याबद्दलचे निनिदािारक यांिी संबंनित संस्थेकडील कायागरंि आदेर् ि काम पुणगत्िाचे दाखले अथिा
देयकाच्या प्रती जोडणे आिश्यक आहे.
ज) मुंबई दुकाि ि संस्था अनिनियम, १९४८ अंतर्गत र्ॉप अॅक्ट अंतर्गत िोंदणीकत असल्याचे ककं िा इतर
सक्षम प्रानिकारी यांचेकडील िोंदणी प्रमाणपत्र.
झ) िस्तू ि सेिा कर (GST) िोंदणी प्रमाणपत्र
ब. आर्थगक नलर्ार्ा:

संकेत स्थळािरील निदेर्ािुसार व्यापाररक/ नित्तीय लखोटा https://mahatenders.gov.in िर



ऑिलाईि सादर करणे आिश्यक आहे.
निनिदा आनण स्िीकारलेले दर निनित कालाििीसाठी निनिदािारकास बंििकारक असतील आनण
कोणत्याही कारणािे करार कालाििी पूणग होईपयंत त्यात बदल के ला जाणार िाही.

१६. निनिदा िैिता:निनिदा कलम 3 मध्ये निर्दगष्ट के लेल्या कालाििीसाठी िैि असेल. त्या पेक्षा कमी कालाििीसाठी िैि असलेली
निनिदा िाकारली जाईल . अपिादात्मक पररनस्थतीत निनिदा जारीकताग त्यांच्या र्रजेिुसार निनिदाची िैिता
कालाििी िाढिण्याबाबत निनिदािारकांिा नििंती करू र्कते. त्याची नििंती आनण प्रनतसाद नलनखत ककं िा
ईमेलव्दारे के ले जातील. निनिदािारक निनिदा िैिता कालाििी िाढिण्याबाबत िकार देऊ र्कतो परं तु अर्ा
पररनस्थतीत सदरच्या निनिदािारकास नििड प्रदक्रयेति
ू काढू ि टाकले जाईल. सदर निनिदािारकाची बयािा
रक्कम जप्त करण्यात येणार िाही.
१७. व्यािसानयक निनिदा / नित्तीय निनिदामध्ये त्रुटी / सुिार:निनिदािारकांिा ककं मती सादर करण्यास पुरेसी काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. निनिदा जमा
के ल्याच्या र्ेिटच्या तारखेिंतर सादर के लेल्या आकडेिारी मध्ये कोणत्याही परीनस्थतीत बदल होणार िाही.
निनिदा मध्ये अंकर्नणत त्रुटींसाठी असल्यास निनिदा जारीकताग त्यामध्ये दुरुस्त के ली जाईल ि ती
निनिदािारकास बंििकारक राहील. ( एकू ण के लेली बेरीज रक्कम चुकली असल्यास प्रती िर्/युनिट दर ग्राह्य
िरूि त्यािुसार एकू ण बेरीज करूि येणारी रक्कम ग्राह्य िरली जाईल. तसेच अंक नलहण्यात चूक झाली
असल्यास अक्षरात नलहलेली रक्कम ग्राह्य िरली जाईल.)
१८. अपात्र निनिदा:ज्या निनिदा खालील बाबीची पूतत
ग ा करणार िाही ती निनिदा असुसंर्त निनिदा म्हणूि निचारात घेऊि
अपात्र असेल.
अ) निनिदा दस्तऐिजाच्या आिश्यकतांचे पालि करीत िाही.
आ) निनिदा दस्तऐिजा मध्ये नििंती के लेल्या निनिि प्रारूपाचे (Format) चे पालि करत िाही.
इ) निनिदा जारीकताग िे निर्दगष्ट के लेल्या अहताग पूणग करत िसेल.

ई) निनिदा च्या िैिते दरम्याि ककं िा त्याची िाढीि कालाििी दरम्याि निनिदािारक सादर ककं मती
िाढिेल.
उ) निनिदािारक स्ित: च्या अटी सह निनिदासादर करे ल.
ऊ) निनिदा अपूणग स्िरूपात प्राप्त झाली असेल.
ऋ) तांनत्रक लखोट्या मध्ये अिपेनक्षतपणे, अिािश्यकपणे, कराराच्या प्रदक्रये दरम्याि (कोणत्याही अिस्थेत
काहीही र्रक पडत िाही) ककं िा कराराच्या कायगकाळात ककं िा कराराच्या निस्तार कालाििी मध्ये
चुकीची मानहती सादर करण्यात आली असेल.
ऌ) व्यािसानयक निनिदा (Financial Bid) तांनत्रक लखोट्यासह समानिष्ट करूि सादर करण्यात आली
असेल.
ऍ) निनिदा प्रदक्रयेदरम्याि कोणत्याही िेळी बेकायदेर्ीर / भ्रष्ट / र्सव्या अथागिे निनिदामूल्यांकिाची प्रदक्रया
प्रिानित करण्याचा प्रयत्न के ला असेल.
ऎ) जर एखादा निनिदािारक एकापेक्षा अनिक निनिदा सादर करे ल ककं िा दोि ककं िा अनिक
निनिदािारकांमध्ये सामासय स्िारस्य (common interests) आढळल्यास, निनिदािारकांिा अयोग्य
घोनषत के ले जाण्याची र्क्यता असेल.
ए) निनिदा जारीकताग व्दारे निर्दगष्ट अिुसार निनिदािारक बँक र्ॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्या स्िरूपात
कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) निनहत मुदतीत जमा
करण्यात अयर्स्िी ठरला ककं िा निनहत मुदतीत करार करूि घेण्यास अयर्स्िी ठरला.
ऐ) निनिदेच्या संदिागतील कु ठल्याही प्रकारचे प्रचार / प्रिाि / चौकर्ी अयोग्यता मािली जाईल. निनिदा चे
मूल्यांकि करतािा निनिदा जारीकतागच्या असा ज्ञािात आले दक काही निनिदादारांिी संर्िमत करूि,
र्ठबंिि करूि निनिदा िरली आहे ककं िा काही निनिदादारांिी एकनत्रत येऊि र्ठबंिि के ल्यामुळे
निनिदेच्या प्रदक्रयेस निलंबझाला असे निनिदािारक तसे करण्यास जबाबदार असतील ि ते या
करारासाठी तसेच निनिदा जारीकतागिे जारी के लेल्या कोणत्याही निनिदा मध्ये िार् घेण्यापासूि पुढील
तीि िषांच्या कालाििीसाठी अपात्र असतील.
ऑ) जर तांनत्रक लखोट्या मध्ये ककं मत, ककं मत िोरण, मूल्यमापि यंत्रणा ककं िा निनिदाच्या व्यािसानयक
पैलूबद्दल सूनचत के लेली कोणतीही मानहती असेल.
१९. निनिदा उघडणे आनण मूल्यांकि प्रदक्रया:निनिदा अनिसूचिात िमूद के लेल्या ददिांक ि िेळेला िमूद पद्धती िुसार तांनत्रक ि व्यिसानयक नलर्ार्े
ऑिलाईि उघडल्या जातील ज्यासाठी निनिदाकार स्ित: ककं िा त्याचा अनिकत प्रनतनििी उपनस्थत राहू
र्कतात.
तांनत्रक दस्तऐिज तपासणी/मुल्यांकि :तांनत्रक निनिदाचे मूल्यांकि खालील प्रकारे के ले जाईल:
अ) निनिदादारांची तांनत्रक निनिदाची तपासणी/मुल्यांकि कलम १४ मध्ये िमूद के लेल्या पात्रता
निष्कषग िुसार के ले जाईल.
आ) कोणत्याही िेळी निनिदा तपासणी प्रदक्रयेदरम्याि निनिदा जारीकताग निनिदािारकांकडू ि
मौनखक / नलनखत स्पष्टीकरण घेऊ र्के ल. निनिदा जारीकताग मूल्यांकि प्रदक्रयेत त्यांच्या
व्यािसानयक तज्ञांकडू ि सल्ला घेऊ र्के ल. निनिदा जारीकताग ककं िा अनिकत प्रनतनििींिा
कोणताही निणगय घेण्यापूिी निनिदा सादर करणाऱ्या निनिदादारांची उत्पादि / सेिा/ माल
साठा कें द्र तपासण्याचा अनिकार आहे.
इ) निनिदादाराद्वारे िमूद के लेल्या मार्ील अिुििाची संदिग तपासणी करण्याचा निनिदा
जारीकतागला अनिकार आहे. तपासणी दरम्याि नमळालेला कोणताही अनिप्राय तांनत्रक मूल्यांकि
प्रदक्रयेत निचारात घेतला जाईल.
ई) जे निनिदािारक निनिदा मध्ये िमूद के लेल्या सिग पात्रता अटींची पूतगता करतील ते तांनत्रकदष्ट्या
प्रात्र असतील.
उ) तांनत्रकदष्ट्या पात्र निनिदािारकांचे व्यािसानयक / आर्थगक नलर्ार्े उघडण्यात येतील.

व्यािसानयक / आर्थगक नलर्ार्े उघडणे:तांनत्रकदष्ट्या पात्र निनिदािारकाची व्यािसानयक/आर्थगक नलर्ार्ा ई-निनिदा प्रदक्रयेिुसार ऑि
लाईि उघडला जाईल. व्यािसानयक निनिदा उघडण्याची तारीख आनण िेळ online पोटगल द्वारे
कळनिण्यात येईल.
२०. नििड निकष: निनिदा जारीकताग एकू ण सयुयतम रक्कमे सादर करणाऱ्या निनिदािारकाची (एल-१ निनिदािारक )
नििड करे ल.
 निनिदा जारीकताग यांिी एकापेक्षा अनिक सेिा पुरिठादार नििडीचा अनिकारी स्ितः कडे राखूि
ठे िला आहे.
 जर करारच्या कालाििीत कोणत्याही िेळी निनिदा सेिासाठीची ककं मत कें द्रीय ककं िा राज्य
सरकारच्या कोणत्याही कायद्याच्या ककं िा अनिनियमाव्दारे कमी के ली र्ेली असेल तर
निनिदाकारला िैनतक आनण िैिानिकदष्ट्या करार के लेल्या दकमती कमी होण्याबाबतची मानहती
ताबडतोब निनिदा जारीकताग / खरे दीदाराला सांर्णे बंििकारक असेल. त्यािुसार दर कमी
करण्याचा अनिकार असेल.
२१. कोणतीही निनिदा स्िीकारण्याचा आनण कोणत्याही ककं िा सिग निनिदािाकारण्याचा अनिकार:कोणतीही निनिदा स्िीकारण्याचे ककं िा िाकारण्याचे अनिकार आनण करार करण्याआिी निनिदा
प्रदक्रया रद्द करण्याच्या आनण कोणत्याही िेळी कोणतीही निनिदा ककं िा सिग निनिदा रद्द करण्याचे
अनिकार कोणत्याही दानयत्िानििा निनिदा जारीकताग कडे राखूि ठे िला आहे.
२२. नििडीची अनिसूचिा:अ) निनिदा िैिता कालाििी संपण्यापूिी निनिदा जारीकताग िोंदणीकत पोस्टव्दारे ककं िा र्ॅ क्सव्दारे
ककं िा ईमेलव्दारे निनिदा जारीकत्यागव्दारे ज्यांची निनिदा स्िीकारली जाईल (यर्स्िी
निनिदािारकांिा) त्यांिा सूनचत करे ल तसेच त्यामध्ये आिश्यक तपर्ील, िणगि, सेिा आनण संबंनित
स्िीकारलेल्या ककं मतीं बाबत थोडक्यात मानहती दर्गिल
े . तसेच निनिदा जारीकताग कायागदेर् / निनिदा
स्िीकारल्या बाबत चे स्िीकार पत्र (Letter of Acceptance) जारी करे ल.
आ) कायागदेर्/ स्िीकार पत्र (Letter of Acceptance) प्राप्त झाल्यािंतर यर्स्िी निनिदािारक बँक
र्ॅरंटी ककं िा नडमांड ड्राफ्टच्या स्िरुपात आिश्यक असलेली कामनर्री सुरक्षा रक्कम / अिामत रक्कम
(Performance Security Deposit) निनहत मुदतीत सादर करे ल असयथा बयािा ठे ि (Earnest
Money Deposit) जप्त होईल आनण स्िीकार पत्र/पुरिठा आदेर् रद्द करण्यात येईल तसेच सदर
यर्स्िी निनिदािारकास र्ासिाच्या काळ्या यादीत समानिष्ट करूि त्यांचािर र्ुसहा दाखल के ला
जाईल.
इ) स्िीकार पत्र / कायग आदेर्ाची अनिसूचिा म्हणजे करार होय.
२३. कामनर्री सुरक्षा ठे ि:यर्स्िी निनिदािारक स्ित: च्या खचागिे िमूद के लेली कामनर्री सुरक्षा ठे ि नडमांड ड्राफ्ट ककं िा बँक
र्ॅरंटीच्या स्िरूपात कामनर्री सुरक्षा ठे ि (Performance Security) निनहत मुदतीत निनिदा
जारीकताग कडे जमा करे ल.
निनिदा जारीकताग खालील कारणास्ति कामनर्री सुरक्षा ठे ि (Performance Security) मिूि
िसूली करण्यास पात्र असेल.
अ) निनिदादारा व्दारे अनियनमततेसाठी दंड म्हणूि लािलेली कोणतीही रक्कम.
आ) निनिदा जारीकताग कोणत्याही निनिदािारक ककं िा त्याच्या कोणताही अनिकताग / कमगचारी ककं िा
कमगचा-यांचे कोणत्याही डीर्ॉल्टच्या आिारािर सरकारी / ततीय पक्षाला जबाबदार असेल अर्ी
कोणतीही रक्कम.

इ) कोणत्याही सयायालय / ग्राहक मंच ककं िा कायद्याची अंमलबजािणी करणाऱ्या एजससी ककं िा त्यांच्या
ितीिे काम करणाऱ्या व्यक्तीच्या आदेर् / निणगयाखाली के लेले कोणतेही देयक / दंड.
ई) इतर कोणत्याही थकबाकी रक्कम.
२४. काम पूणग करण्याचा कालाििी : यर्स्िी ठे केदारािे कायागदेर् ददल्यापासूि तीि ददिसात ि
महामेळाव्याच्या एक ददिस अर्ोदर सिग कामे व्यिनस्थत पूणग करण्याची जबाबदारी यर्स्िी ठे केदाराची
राहील.
२५. देयक अदा करण्याबाबत अटी:अनियािा मार्ग त नििागररत के लेल्या अनिकारी यांिी स्िाक्षरी के लेल्या मोजमापे सह नबल सादर
के ल्याच्या ददिांका पासूि जर त्यामध्ये काही त्रुटी िसल्यास दोि आठिड्ांत देय रक्कम GST सह
RTGS दकिा इतर प्रणालीद्वारे अदा के ली जाईल.
२६. आिश्यक बाबींचा नििरण आनण कामाची व्याप्ती:- कपया पररनर्ष्ट अ पाहािे

पररनर्ष्ट - अ
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहातील मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे
महामेळािा करीता सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था करणे:- कालाििी - ०१ ददिस.
अ.
क्र.

व्यिस्थेच तपनर्ल

०१

अ) सुपरस्रक्चर पत्र (G. I. Sheet) मंडप व्यिस्था: - मंडपाचे माप ३००’ x ७००’ िॉटरप्रुर्
पत्रयाचे (G. I. Sheet) छत असलेले िक्कम असा सुपरस्रक्चर मंडप. आनतल बाजूस पांढरे सुर्ोनित

*पररमाण /
एकक
३,००,०००
चौ. र्ु ट

कापड. बाजूस ०८ ते १० र्ू ट उं चीपयंत कपडी पांढरा पडदा (किात) मंडपात मिला र्ाळा कमीत
कमी ८० र्ू ट रुं दीचा असणे आिश्यक आहे. ७०० र्ू ट लांबीमध्ये दोसही बाजूस १५ ते १८ र्ू टामध्ये
९ इं च ते १२ इं च व्यासाचे िक्कम पाईप कॉलम राऊंडमध्ये ककं िा एम. एस. कॉलम ि कै च्या िापरुि
दोसही कॉलमध्ये ०३ र्ू ट रुं दी ि २० र्ू ट लांबीची ब्रेससंर् लािणे आिश्यक आहे. तसेच िट-बोल्टची
पक्की दर्टींर् करणे. सिग कॉलम ककं िा खांबािा कापडी खंबपट्टी ककं िा कलर ददलेला असािा. आतील
छत ििीि पांढ-या स्िच्छ कापडाव्दारे तायर करणे. छतास झालार लािूि सुर्ोनित करणे.
मंडपामध्ये व्हेंटीलेर्िची व्यिस्था करणे. मंडपाचे मध्यिार्ी उं ची कमीत कमी २२ र्ू ट ते २४ र्ू ट ि
दोसहीकडेला १२ र्ु ट ते १५ र्ु ट उं ची ठे िणे अथिा आिश्यकतेिुसार अनतमहत्िाचे / महत्िाचे व्यक्ती
ि इतर व्यक्तींकरीता झोि तयार करणे. स्टेजच्या मार्ील बाजूस ि साईडला आिश्यक त्यारठकाणी
सुरक्षीततेचा दष्टीिे १५ ते १८ र्ु ट उं चीपयंत पत्रे लािणे ि पत्र्याच्या पाठीमार्े पांढरा कपडा लािणे
ि प्राप्त निदेर्ािुसार बॅरीके टींर् लािणे तसेच िेळेिर प्राप्त होणा-या सुचिेिुसार व्यिस्था करािी
लार्ेल. मंडपामध्ये पािसाचे पाणी आत येणार िाही याबाबत आिश्यक ती खबरदारी मंडप
ठे केदारािे घेणे ि त्यासाठी मंडपामध्ये लार्णारे सिग सानहत्य / मटेररअल उच्च दजागचे तसेच चांर्ल्या
नस्थतीत असािे. तसेच सदर कामामध्ये र्रजेिुसार जनमिीिरील सार्सर्ाई, सपाटीकरण इत्यादी
बाबीचा समािेर् आहे (पत्रे, एम. एस. कॉलम, कै च्या, ब्रेटींर्, िट-बोल्ट, कापडी पडदे, कापडी छत
चांर्ल्या प्रतीचे असािे ि लािण्यापूिी मासय करुि घेणे आिश्यक आहे) .
ब) किात बांिणे:- मंडपाचे बाजुिे आिश्यक रठकाणी बांिाियाचे किातीसाठी सपोटगसाठी पाईप
बांबु अथिा र्ोल्टे उिे करण्यात यािेत. तसेच सदर किातीमध्ये र्ॅप राहणार िाही अर्ा पध्दतीिे
लािणे. कापडाची उं ची ०८ ते १० र्ू ट उं चीची बांिणे आिश्यक आहे.
०२

स्टेज (व्यासपीठ) व्यिस्था करणे:- स्टेज ६० र्ु ट बाय ४० र्ु ट आकाराचे ि ४ ते ५ र्ु ट उं चीचे एम.
एस. चे चौकोिी ब्लॉक उिे करुि त्यांिा व्यिस्थीत जोडणी करुि (िट बोल्टच्या सहायायािे) त्याच्या
िरती आय र्रडर आडिे (योग्य अंतरािर) अंथरुि बांिणी करुि ि त्याच्या िरती ३ र्ु ट x ३ र्ु टाचे
लाकडी बॉटम (रार्टर) योग्य अंतरािर बांिूि अखंड र्ळी अंथरुि त्याच्या िरती िक्कम प्लायिुड
(एकाच लेव्हलमध्ये दर्टींर् करणेत यािे ि खाली ३ x ३ इं ची अंतरािर सपोटग देिूि बांिणे करणे.
स्टेजचे पाठीमार्ील िार्ात निनिदा जारीकताग अनिकारी / प्रनतिीिी सांर्तील त्या रं र्ाचा प्लेि
कपडा बॅकड्रॉपला लािणे, तसेच स्टेजच्या उं चीचे ि इतर बाजूस चॉकलेटी / सर्े द रं र्ाचे कापड
लािण्यात यािे. स्टेजिर ििीि िेल्िेट / ससंथेटीक कारपेट लािणे बंििकारक राहील. (बॅिर अंदाचे १५ x ६० र्ु ट) स्टेजला िॅचरल फ्लॉिरची व्यिस्था करणे. (स्टेज बॅिर नडझाईि प्रमाणात करुि देणे).
स्टेजिर चढण्याकरीता नजिा (पाय-या):- स्टेजिर बैठक व्यिस्थेकरीता दकमाि ०८ पाय-यांचा नजिा
आिश्यक आहे. अखंड प्लायिुड ि बॉटम पट्टी िापरुि मजबूत स्िरुपात सुतारी काम करुि बिनिणे
आिश्यक आहे ि त्याच्या िरती चांर्ल्या स्िरुपाची िेल्िेट / ससंथेटीक कारपेट लािणे. सदर स्टेज
तयार झाल्यािंतर निनिदाजारीकतागचे बांिकाम नििार्ामार्ग त तपासूि घेणे आिश्यक राहील.
स्टेजचे िरील ि समोरील बाजूस झालर इत्यादी लािण्याची व्यिस्था करणे ि अनतररक्त निदेर्
देण्यात त्याप्रमाणे स्टेजची उिारणी करि देणे. स्टेज बॅिर निनिदाजारीकतागचे मसुदयाप्रमाणे नडझाईि
तयार करणे.

५००० चौ.
र्ु ट

०३

स्टेज समोरील डी बॅरीके टींर्:- ४ र्ु ट उं चीचे बल्ली उिी करुि ि ४ इं च बांबुची आडिी दोि ते तीि
रठकाणी बांिणी करणे आिश्यक आहे ि त्याच्यािर पांढ-या कापडयाची बॅसडेज करणे. सदर
बॅरीके टींर् निनिदाजारीकतागचे अनिकारी मार्ग त तपासूि घेण.े

०४

िेल्िेट / ससंथटे ीक कारपेट:- बैठक व्यिस्थेसाठी संपूणग मंडपामध्ये िेल्िेट / ससंथेटीक कारपेट टाकणे.
सदरहू कारपेटचे सॅम्पल सक्षम अनिका-याकडू ि प्रमानणत करुि घेणे.

०५

मंडप बॅरीके टींर्:- सािारण ३०० रसिंर् र्ु ट बॅरीके टींर् आिश्यक आहे. ४ र्ु ट उं चीचे बल्ली उिी

१९००० र.
र्ु ट
३,००,०००
चौ. र्ु ट
१२०० र. र्ु ट

करुि ि ४ इं च बांबुची आडिी दोि ते तीि रठकाणी बांिणी करणे आिश्यक आहे ि त्याच्यािर पांढया कापडयाची बॅसडेज करणे. सदर बॅरीके टींर् निनिदाजारीकतागचे अनिकारी मार्ग त तपासूि घेणे.
०६

बॉक्स टाईप स्िार्त कमाि:- स्िार्तासाठी आिश्यक त्यारठकाणी बॉक्स टाईप स्िार्त कमाि

०१ िर्

उिारणे. कमािीची रुं दी २५ र्ू ट ि उं ची १८ ते २० र्ु ट असािी. तसेच सदर कमािीस ििीि पांढरे
कापड ि सुर्ोनित कापड लािणे अथिा निदेर् देण्यात येईल त्याप्रमाणे स्िार्त कमाि उिारणे ि
सदर स्िार्त कमािीस निनिदाजारीकतागचे मसुदयाप्रमाणे बॅिर तयार करुि लािणे. (बॅिर साईज ३
र्ु ट x २५ र्ु ट).
०७

स्िार्त कक्ष ि माहीती कक्ष:- स्िार्त कक्ष १५ x १५ र्ु ट मंडप एका युनिटमध्ये प्रत्येकी ०४ खुच्याग ि

०२ िर्

०२ टेबल ि खाली नसथेंटीक कारपेट टाकणे.
०८

र्ायबर/प्लानस्टक खुच्याग:- उच्च दजागच्या हात िसलेल्या र्ायबर/प्लानस्टक खुच्यांचा पुरिठा ि
माडणी करणे . सिग बैठक व्यिस्था िाहतूक करणे ि लािूि देणे आिश्यक आहे.

१,००,०००
िर्

०९

व्यासपीठािरील व्ही. आय. पीं. व्यक्तींकरीता ससंर्ल नसटर लेदर डिलॉप नप्रनमयम सोर्े ठे िणे:-

३० िर्

१०

व्यासपीठािर महत्िाच्या / अनतमहत्िाच्या व्ही. आय. पी. व्यक्तींकरीता उच्च प्रतीचे ससंर्ल नसटर
लेदर डिलॉप नप्रनमयम सोर्े िनिि कव्हर असलेले पुरनिणे ि व्यासपीठािर त्यांची योग्यरीत्या
मांडणी करणे. सदर िमूिा प्रथम सक्षम अनिका-यांकडू ि प्रमानणत करुि घेण.े सिग बैठक व्यिस्था
िाहतूक करणे ि लािूि देणे आिश्यक आहे.
व्यासपीठािर टी-पॉय व्यिस्था करणे:- मॉडयुलर र्र्िगचर मध्ये अथिा एस एस फ्रेम ि त्यािर ग्लास अर्ा

१४ िर्

११

थ्री नसटर सोर्ा:- थ्री-नसटर एस एस सोर्ा कु र्िसह ि त्यािर स्िच्छ पांढरे कव्हर व्यिस्था करणे.

टी- पॉयची आकषगक र्ु लांची र्ु लदािीसह व्यिस्था करणेत यािी. सिग बैठक व्यिस्था िाहतूक करणे ि
लािूि देणे आिश्यक आहे.

१०० िर्

सदर सोर्ा िमूिा प्रथम सक्षम अनिका-यांकडू ि प्रमानणत करुि घेणे. सिग बैठक व्यिस्था िाहतूक
करणे ि लािूि देणे आिश्यक आहे.
१२

ग्रीि रूम:- १५’x१५’ - ०२ िर् ग्रीि रूम - प्रत्येकी ०१ सोर्ा, ०४ खुच्याग ि ०१ टेबल ि ०१

०३ युनिट

आरर्ासह बंददस्त मंडप व्यिस्था करणे, तसेच सदर ग्रीि रूममध्ये ससंथेटीक रे ड कारपेट टाकणे.
१३

पोलीसांकरीता चेकींर् रुम:- १० र्ु ट x १० र्ु ट साईजचे काळ्या कापडाचे डबल अस्तर लािूि एका

०१ युनिट

बाजूस सरकता पडदा लािणे. आतमध्ये लाईटची व्यिस्था करणे. एका युनिटमध्ये प्रत्येकी ०४ खुच्याग
ि खाली तळास नसथेंटीक कारपेट टाकणे.
१४

निद्युत व्यिस्था करणे:- मंडपामध्ये ८५ िॅट सी. एर्. एल. िायरींर् ि होल्डरसह - ४०० िर्,
नसलींर् र्ॅ ि िायरींर्सह - २०० िर्, १५ ए प्लर् स्िीच बोडग िायरींर्सह - ०७ िर्, १५० िॅट मेटल
हॅलाईड / एलईडी लाईट िायरींर् ि दर्टींर्सह - १०० िर्, ६३ ए अॅनम्पअर मेिस्िीच िायरींर्सह
मेि सप्लायकरीता - ०५ िर्, ३२ ए अॅनम्पअर मेिस्िीच िायरींर्सह मेि सप्लायकरीता - ०७
िर्,आऊटर्ोईंर् मेि सप्लाय कं रोल बोडग RCCB / ELCB सह ि िायरींर्सह०१ िर्, मंडप ि स्टेज
लाईट व्यिस्थेकरीता ५० स्क्िेअर एम.एम.ची के बल टाकणे - ५०० मीटर, कॉपर अथग प्लेटची अथथंर्
करणे - ०२ िर्, ०५/१५ अॅनम्पअर पॉिर पॉईट एक्सटेंर्ि बोडग - ०४ िर्, १२५ के .व्ही.ए.जेिसेट
इं ििासह पुरनिणे.

०१ युनिट

१५

साऊंड नसस्टीम व्यिस्था करणे:- कायगस्थळािर तात्पुरत्या स्िरुपाचे PAS (Public Address

०१ युनिट

System) साऊंड नसस्टीम व्यिस्था कराियाची आहे. त्यासाठी िामांदकत दजागचे साऊंड नसस्टीम
साऊंड बॉक्ससह िापरणे, पॉिर अॅनम्प्लीर्ायर ि त्यासंबंिी आिश्यक उपकरणे िापरणे. मंडपाचे
अंदानजत आकारमाि ३,००,००० स्के . र्ु ट इतके आहे. असूि त्याकरीता खालीलप्रमाणे मटेरीअल
आिश्यक आहे. यासाठी व्यिनस्थत िायरींर् ि अथथंर् करणे र्रजेचे आहे. तसेच साऊंड इं नजनिअर
(साऊंड ऑपरे टर) उपनस्थत ठे िणे आिश्यक आहे. या नसस्टीमची रायल ०१ ददिस अर्ोदर देणे ि
याकरीता बॅकअप नसस्टीम देणे आिश्यक आहे.
Sr.No.

Particular

*Make

Quantity

Model

01.

Line Array

RCF,JBL,DAS

12

HDL50,VTX,AERO40

02.

SUB

RCF,JBL,DAS

6

HDL50,VTX,AERO40

03.

Delay Top

RCF,JBL

16

V45,STX800,SRX725

04.

Floor Monitor

QSC,JBL

8

K12,715M

05.

Podium Mic

SHURE

4

C418

06.

Battery Podium mic

AHUJA

2

-

07.

Cordless Mic

SHURE,AKG

4

58,MINI40

08.

Digital Console

BEHRINGER,

1

X32,SI impact

50

-

SOUND CRAFT

09.

Trumpet

AHUJA

*समतुल्य मेक चालू र्के ल. िरील सानहत्य अंदानजत आहे परं तु नििड झालेल्या ठे केदारािे र्रजेिुसार
व्यिस्था करणे बंििकारक आहे.
१६

नव्हडीओ र्ुटींर् ि र्ोटोग्रार्ी:- सदर कायगक्रमाचे नव्हडीओ र्ुटींर् ि नस्टल र्ोटोग्रार्ी करणे. सदर

०१ युनिट

नव्हडीओ र्ुटींर् ि र्ोटो हे प्रत्येकी स्ितंत्र नड. नव्ह. डी. मध्ये निनिदाजारीकतागकडे जमा करणे.
(नव्हडीओ र्ुटींर् सेटअप - ०५ िर् नव्हडीओ र्ुटींर् कॅ मेरे र्ोटोग्रार्रसह, एच. डी. नमक्सर - ०१ िर्,
नस्टल र्ोटोग्रार्ी कॅ मेरे र्ोटोग्रार्रसह, कायगक्रमाचे नव्हडीओ र्ुटींर् एल. ई. डी. नस्क्रि / िॉलिर
लाईव्ह प्रक्षेपीत करणे).
१७

एल. ई. डी नस्क्रि / िॉल:- मंडपामध्ये आिश्यक त्यारठकाणी लोखंडी पाईपचे मजबूत स्टॅण्डसह ि

१५ िर्

त्यािरती लेव्हलमध्ये प्लायिूड टाकणे. ८ x १२ साईजचे एल. ई. डी. नस्क्रि जनमिीपासूि दकमाि ४
१८

ते ५ र्ु ट उं चीिर (रायझर झालरसह) लािण्याची व्यिस्था करणे.
तात्पुरत्या मुता-यांची व्यिस्था करणे:- कायगस्थळािर पत्रा पाटीर्िमध्ये अथिा रे डीमेड र्ायबर ३०० िर्
कॅ बीिचे पोटेबल मनहला ि पुरुष असे स्ितंत्र मुता-यांची व्यिस्था करणे. त्याकरीता आिश्यक ड्रेिेज
अथिा योग्यती व्यिस्था करणे, तसेच सदर रठकाणी पाण्याच्या टाक्या ठे िूि पाण्याची व्यिस्था

करणे.
१९ टािर २ टि क्षमतेचा एसी मुख्य स्टेज ि ग्रीिरूम करीता
६ िर्
२० ६० नलटर क्षमतेची प्लानस्टक सस्िंर् डस्ट नबि
१०० िर्
रटपः- उपरोक्त िमूद सिग व्यिस्था िाडेतत्िािर कराियाची असूि कायगक्रमाचे ०१ ददिस आर्ोदर सकाळी १०.००
िाजेपयंत पूणग करणे आिश्यक आहे. तसेच प्राप्त निदेर्ाप्रमाणे िेळोिेळी निनिदाजारीकतागचे अनिका-यांिी सुचीत
के लेप्रमाणे कामे करणे.
*िरील िमूद के लेले पररमाणे अंदानजत असूि त्यामध्ये ि इतर बाबींमध्ये संख्येत र्रजेिुसार कमी/जास्त दकिा रद्द के ला
जाईल ि त्यािुसार देयक अदा करण्यात येईल.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि अिुषर्
ं ीक व्यिस्था उिारणीच्या निनिदेच्या इतर अटी ि र्ती:1.

निनिदेतील मंडपापेक्षा जादा आकाराचा अथिा िाढीि मंडप उिारणी करणेबाबत निनिदा जारीकतागकडू ि सुचिा
/ आदेर् देण्यात आल्यास, मंजूर दरािेच जास्तीचा / िाढीि मंडप उिारणीचे काम निनिदािारकांस करािे लार्ेल.
तसेच, पररनर्ष्टात िमुद के लेल्या मंडपापेक्षा कमी आकाराचे मंडप तसेच इतर व्यिस्था कमी झाल्यास उदा. मंडप,
स्टेज, मॅटींर्, कारपेट, कमाि, बॅरेकेडींर्, ग्रीि रूम, िेटींर् लॉसज, साउं ड नसस्टीम, निद्यूत व्यिस्था, एल.ई.डी
स्क्रीि, कु लर, सोर्ा, खुची इ. व्यिस्था अंर्त: अथिा पूणत
ग : कमी करािी लार्ल्यास, त्यािुसार मंजुर दरािे रक्कम
कमी के ली जाईल. प्रत्यक्षात ज्या आकाराचे मंडप उिारणी तसेच िर िमूद इतर व्यिस्था करण्यात आली असेल,
त्यािुसार प्रत्यक्ष के लेल्या कामाचे मोजमापािुसार व्यिस्था उिारणीची रक्कम मंजुर दरािे अदा के ली जाईल याची
निनिदािारकांिी िोंद घ्यािी. या निनिदेमिील स्कोप ऑर् िकग (कामे) कमी अथिा िाढनिणेचा अथिा रद्द
करणेचा अनिकार / हक्क निनिदा जारीकताग राखूि ठे ित आहे.

2.

निनिदेतील मंजरू दरामध्ये कोणत्याही कारणास्ति दरिाढ नमळणार िाही, याची कपया िोंद घ्यािी. तसेच

4.

कायागदेर् ददल्यािंतर मंडप उिारणीचे काम िाकारल्यास निनिदा जारीकताग कडे जमा असणारी बयाणा रक्कम /
अिामत रक्कम जप्त करण्यात येईल तसेच र्ासिाच्या काळ्या यादीत समािेर् करण्यात येईल तसेच यर्स्िी
ठे केदारािर कायदेर्ीर कायगिाही करणेत येईल.
सादर कराियाचे सिग दर हे नििा िस्तू ि सेिा कर (Without GST) देणेत यािे.
सरकारी नियमािुसार आिश्यक कर कपात के ले जातील.

5.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप उिारणीसाठी िापरण्यात येणारे सानहत्य उदा. एम.एस.पाईप, एम. एस. कॉलम,

3.

ताडपत्री, लोखंडी कै च्या, जी. आय. पत्रे, बांबु, र्ोल्टे, बल्ल्या, कापड इ. मजबुत, रटकाऊ ि सुरनक्षततेच्या दष्टी
योग्य असलेले िापरािे लार्ेल.
6.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडपाचे छताचे कापड पांढरे , स्िच्छ ि सुर्ोनित असािे, र्क्यतो ििीि कापड िापरणे
आिश्यक आहे. र्ाटके , खराब, िेडीिाकडी नर्िण असलेले कापड िाकारण्यात येईल.

7.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडपाचे मोजमाप बाहेरील एम. एस. कॉलम / पाईपचे आत मोजले जातील.

8.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडपाचे छतासाठी िापरण्यात येणारे एम. एस. कॉलम / पाईप, कै च्या, पत्रे तसेच कापड स्िच्छ
ि सुर्ोनित असल्याबाबत प्रथम बांिकाम नििार्ाकडू ि तपासूि घ्यािे ि िंतर त्याची बांिणी करािी. खराब
कापडाची बांिणी के ल्यास ि िंतर ते कापड बदलािे लार्ल्यास त्याबद्दल जादा िरपाई अथिा रक्कम अदा के ली
जाणार िाही. त्याची सिगस्िी जबाबदारी निनिदािारकािर रानहल. तसेच यर्स्िी ठे केदार यांिी मंडप उिारणीचे
साहीत्य बांिकाम नििार्ामार्ग त तपासूि घेऊि कायागलयीि अनिकारी यांिी परिािर्ी ददलेिंतरच मंडप
उिारणीचे काम सुरु करािे.

9.

सुपरस्रक्चर पत्रा मंडपाचे सानहत्य आणणे-िेणे, त्याची िाहतूक करणे, ते सांिाळणे, िैसर्र्गक आपत्तीपासूि ि
अपघात यापासूि त्याचा बचाि करणे हे सिगस्िी यर्स्िी ठे केदाराची जबाबदारी असूि, त्याबाबत
कायागलयामार्ग त कु ठल्याही स्िरुपात मदत / िुकसाि िरपाई ददली जाणर िाही. तसेच मंडप उिारणी करतेिेळेस
बॅरेकेड / दोर लािािेत, जेणेकरुि िार्ररकांिा ककं िा कोणास मंडप उिारणीचा त्रास होणार िाही. काम चालू
असतांिा कोणास इजा होणार िाही याची काळजी घ्यािी. याबाबत काही अपघात घडल्यास ि त्यामुळे कु णासही
काही इजा झाल्यास, नजिीत अथिा नित्त हािी झाल्यास त्यास मंडप यर्स्िी निनिदािारक सिगस्िी जबाबदार
राहील.

10. सुपरस्रक्चर पत्रा मंडपाचे उिारणीचे कालाििीमध्ये मंडप झुकल्यास, पडल्यास, कापड र्ाटल्यास अथिा इतर

कोणत्याही प्रकारचे िुकसाि झाल्यास ते त्िरीत ठे केदारािे स्िखचागिे दुरुस्त करुि / बदलूि द्याियाचे आहे.
11. सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप उिारणीकरीता मंडपाची फ्रेम तयार झालेिंतर छताकरीता कापड बांिणेपूिी सदर
मंडपाची फ्रेम / स्रक्चर बांिकाम नििार्ामार्ग त तपासणी करुि घ्यािे.
12. सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप, बॅरेकेडींर्, स्टेज तसेच अिुषंर्ीक व्यिस्था के लेिंतर ती िक्कम स्िरुपाची असलेबाबतची

खात्री बांिकाम नििार्ामार्ग त करुि घेणेत यािी असयथा चचागसत्र समारं ि कालाििीत काही अडथळा आल्यास

त्याची सिगस्िी जबाबदारी यर्स्िी ठे केदाराची राहील ि संबंिीत यर्स्िी ठे केदार दंडास पात्र ठरे ल याची िोंद
घ्यािी.
13. सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप उिारणीचे कालाििीमध्ये / मंडपाची उिारणी पूणग झालेिंतर, मंडपाची देखरे ख अथिा

देखिाल दुरुस्ती करणेसाठी कमगचारी / मजूर ठे केदारािे कायगस्थळािर नियनमत हजर ठे िाियाचे आहेत. तसेच
मंडपानिषयी सूचिा / आदेर् देणेसाठी ि त्या अंमलात आणणेसाठी एक जबाबदार कमगचाऱ्याची िेमणूक यर्स्िी
ठे केदारािे कराियाची असूि, या संबंिीत जबाबदार कमगचाऱ्यािे िेळोिेळी बांिकाम नििार्ार्ी संपकग
सािाियाचा आहे.
14. सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप उिारणीचे दर िरतांिा सिग समािेर्क असे दर द्यािेत. मटेरीयल, िाहतूक, हमाली

अथिा इतर कोणताही खचग कायागलयामार्ग त िेर्ळा ददला जाणार िाही याची िोंद घ्यािी.
15. सिग नबले लेखार्ाखेमार्ग त RTGS व्दारे अदा करण्यात येत असल्यािे, आपले / आपल्या संस्थेचे बँकेत ज्या िांिािे

बँक खाते आहे त्या बॅकेचा कॅ ससल्ड चेक, बॅक खाते िंबर, IFSC कोड इ. खात्यासंबंिीत मानहती देणे र्रजेचे आहे,
जेणे करुि नबल अदा करणेस अडचण येणार िाही.
16. सरकारी नियमािुसार आपणांस आपला स्ित:चा / र्मगचे पॅि काडगची छायाककं त प्रत, जीएसटी रनजष्ट्रेर्िची प्रत

सादर करणे बंििकारक राहील.
17. मंडप उिारणीचे नबल सादर करणेपूिी, निनिदा जारीकताग प्रनतनििी ि यर्स्िी ठे केदारािे एकत्रपणे मंडपाची

मापे घ्याियाची असूि त्याबाबतचा अहिाल स्िाक्षरीनिर्ी कायागलयात जमा कराियाचा आहे ि या
अहिालाप्रमाणेच निनिदािारकािे नबल तयार कराियाचे आहे.
18. कामाचे नबल सादर करतांिा, कायागदेर्ातील िणगिाप्रमाणे पूणग तपर्ील असणे आिश्यक आहे. संनक्षप्त अथिा

त्रोटक स्िरुपात उल्लेख करु िये, असयथा नबल आदा के ले जाणार िाही.
19. कोणती ही निनिदा मंजूर अथिा िामंजूर करणेचा पूणगत: अथिा अंर्त: मंजूर करणेचा अथिा िामंजूर करणेचा

हक्क निनिदा जारीकतागिे राखूि ठे िलेला आहे. त्याबाबतची कारणे देणे निनिदा जारीकतागिर बंििकारक असणार
िाही.
20. उपरोक्त र्ती ि अटीत काही बदल, सुिारणा करणेचा िा जादा अटी / र्ती निहीत करण्याचा अनिकार निनिदा

जारीकतागिे राखूि ठे िला आहे.
21. निनिदािारकांच्या कोणत्याही अटी ि र्ती निनिदा जारीकतागिर बंििकारक राहणार िाहीत तसेच त्यांचा
निचार के ला जाणार िाही.
22. उपरोक्त अटी ि र्तींपैकी एक ककं िा अिेक ककं िा कोणत्याही अटी र्तींचा िंर् झाल्यास बयाणा / अिामत रक्कम
निनिदा जारीकताग कडे जमा होणेस पात्र रानहल.
23. मंडप, कापड / पत्रा पाटीर्ि, बॅरेकेटींर्, मॅटींर्, साउं ड नसस्टीम, लाईटस्, र्ॅ ि, कु लर, सोर्ा, खुची, स्िार्त

कमाणी, स्टॅसडसह एल. ई. डी. स्क्रीि, निद्यूत व्यिस्था ि स्टेज इत्यादी उिारणीचे पररनर्ष्टामध्ये िमूद के लेप्रमाणे
मंडपाची उिारणी / काम ि के ल्यास मंडपाचे देयक अदा के ले जाणार िाही याची कपया िोंद घ्यािी.
24. मंडप उिारतेिेळी अथिा मंडप उिारलेिंतर त्यासंबंिी काही अपघात झाल्यास मंडप पडल्यास अथिा त्यामुळे
कु णाही व्यक्तीस काही इजा झाल्यास अथिा नजिीतहािी झाल्यास त्याची सिगस्िी जबाबदारी मंडप ठे केदारािर
राहील याची कपया िोंद घ्यािी.
25. निनिदा जारीकतागला आिश्यक िाटल्यास प्रत्येक बाबींचे अथिा काही बाबींचे कामे नििार्ूि देण्याचा हक्क
निनिदा जारीकताग कडे राखूि ठे िण्यात येत आहे.
26. मंडपाचे पररमाणात अथिा मंडप उिारणीचे स्थािात बदल करणेचा हक्क निनिदा जारीकतागिे राखूि ठे िलेला
आहे. प्रत्यक्ष उिारणी के लेल्या मंडपाचे, कामाचे ि प्रत्यक्ष पूरनिलेल्या साहीत्याचे / िस्तूच
ं े पररमाणािुसार ि
मोजमापािुसार देयक अदा करण्यात येईल याची कपया िोंद घ्यािी. याबाबत कु ठलीही तक्रार ऐकली जाणार
िाही.
27. मंडप उिारणीचे ि इतर कामे ददलेल्या िेळेत पूणग ि के ल्यास यर्स्िी निनिदािारकाचे देयक अदा करण्यात येणार
िाही ि निनिदामध्ये िमूद के लेल्या इतर तरतुदीिुसार कायगिाई करण्यात येईल.

28. मंडपामध्ये पािसाचे पाणी आत येणार िाही याबाबत मंडप यर्स्िी ठे केदारािे खबरदारी घेणे तसेच मंडपाचे

छतातुि पाणी र्ळती झाल्यास ि सदर रठकाणाचा मंडप त्िरीत दुरूस्त ि के ल्यास मंडपाचे देयकात कपात करणेत
याची कपया िोंद घ्यािी, दकती रक्कम कपात कराियाची याबाबत निनिदा जारीकताग निणगय घेईल.
29. ई-निनिदा सादर झालेिंतर सदर निनिदेची िैिता ही ९० ददिस इतकी असेल. निनिदािारकाचे परिािर्ीिे ि

त्यांचे लेखी संमतीिे सदर निनिदेची िैिता िाढनिता येईल.
महत्िाचे:
 निनिदा जारीकताग कायागलयाकडू ि कायगक्रमाचे िेळापत्रक निनित झाल्यािंतर ०१ संपण
ू ग ददिस पुिीच /
आर्ोदर आपणाला निनिदेतील िमूद सिग कामे ठे केदारािे पुणग करूि द्यािी लार्तील. त्यािंतर सुरक्षा
यंत्रणेकडू ि / निनिदा जारीकताग कडू ि काही सुिारणा / बदल आिश्यक असल्यास त्यािुसार तात्काळ ते करूि
द्यािी लार्तील.




निनिदेमध्ये िमूद के लेल्या कामाव्यतीरीक्त काही कामे करणे आिश्यक असल्यास, अर्ा कामांचा निनिदेमध्ये
समािेर् िसल्यास त्याकामाचे बीलाची रक्कम निनिदा जारीकताग मार्ग त निनित करणेत येिूि अदा करणेत
येईल.
मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक कामांचे मोजमाप निनिदा जारीकताग प्रनतनििी ि निनिदािारकांिी एकत्रपणे करूि
घेतल्यािंतर काढू ि घेण्यास सुरूिात करािी.
मंडप ि इतर अिुषंर्ीक व्यिस्थेच्या उिारणीस कोणत्याही प्रकारची मुदतिाढ नमळणार िाही. तथापी या
कालाििीत पररनस्थतीिुरुप बदल करण्याचा अनिकार निनिदा जारीकतागतर्े राखूि ठे िण्यात येत आहे. तसेच
मंडपाचे होणारे प्रत्यक्ष कालाििीिुसार नबल अदा करणेत येईल याची िोंद घेण्यात यािी.

र्ॉमग -१ (Bid Form-1)
निनिदा र्ॉमग
(निनिदािारकाच्या लेटरहेडिर सादर करणे)
प्रनत,
मा. मुख्य कायगकारी अनिकारी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीिोिान्नती अनियाि
५िा मजला,नसडको ििि ,दनक्षण बाजू
सीबीडी बेलापूर ,ििी मुंबई
माििीय महोदया ,
निनिदा दस्तऐिजाची तपासणी करूि, आम्ही खालील स्िाक्षरी करणारे पािती देतो दक महाराष्ट्र राज्य
ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहाच्या मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे महामेळािा
करीता सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था करणेसाठी सेिा पुरिठादार संस्था नििड करण्यासाठी
निनिदा सादर करत आहोत. आमची निनिदा उपरोक्त िामांदकत निनिदा दस्तऐिजार्ी पूणग सुसंर्त आहे आनण सादर
के लेल्या ककं मती आमच्या व्यािसानयक लखोटा या निनिदेचा िार् बिलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती अनियािा अंतर्गत राज्यातील स्ियं सहायता समूहाच्या मनहलांचा
औरं र्ाबाद येथे महामेळािा करीता सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषंर्ीक व्यिस्था करणेसाठी सेिापुरिठादार
संस्था नििड करण्याबाबत निनिदा नस्िकारण्यात आल्यास निनिदा दस्तऐिजात िमूद के लेली सिग सेिापुरिठा करण्याचे
आम्ही हमी देत आहोत.
आमच्या निनिदा स्िीकारल्या र्ेल्यास, आम्ही कामनर्री सुरक्षा रक्कम /अिामत रक्कम (Performance
Security Deposit) निनिदा दस्तऐिजात िमूद के लेल्यािुसार नििागररत िेळेत सादर करू.
निनिदा दस्तऐिजात निर्दगष्ट निनिदा िैिता कालाििीसाठी आम्ही या निनिदाचे पालि करण्यास सहमत
आहोत आनण ते आमच्यािर बंििकारक राहील आनण त्या कालाििीच्या समाप्तीपूिी कोणत्याही िेळी आपण आमची
निनिदा स्िीकारू र्कता. औपचाररक अंनतम करार तयार होईपयंत आनण आमच्या द्वारे

अंमलात येईपयंत,

निनिदािारकाची नलनखत स्िीकती आनण निनिदा स्िीकारासह ही निनिदा आपल्या दरम्याि बंििकारक करार तयार
करे ल. आम्ही समजतो की आपल्याला प्राप्त होणारी सिागत कमी दकमतीची निनिदा ककं िा कोणतीही निनिदा आपण
स्िीकारण्या कररता बांिील िाही .
स्िाक्षरी ------------------------------तारीखः
च्या क्षमतेत:
सही करण्यासाठी अनिकत ककं िा अनिकत व्यक्ती च्या ितीिे

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण नर्क्का

र्ॉमग - २ (Bidders Information : Form-2)
निनिदािारक मानहती
तपर्ील

तपर्ील

निनिदादाराचे िाि
टेनलर्ोि आनण ईमेल आयडीसह पूणग पत्ता
निनिदा संबंनित संपकग तपर्ील
िाि आनण संपकग तपर्ील
व्यिसायाच्या स्थापिेचा िषग
निनिदािारकाची नस्थती ( िैयनक्तक / मालकी /
िार्ीदारी / खाजर्ी मयागददत / सोसायटी इ.
पॅि क्रमांक (PAN No.)
िस्तू ि सेिा कर (GST) िोंदणी क्रमांक
तीि आर्थगक िषागतील िार्षगक उलाढाल

र्ासकीय /निमर्ासकीय / खाजर्ी संस्थेसाठी
निनिदाकार यांिी या पध्दतीचे मंडप उिारणी ि
इतर अिुषंनर्क कामे के ल्याचा दकमाि रु.९० लक्ष
अथिा त्यािरील रकमेचे दकमाि ०१ काम
के ल्याबद्दलची मानहती

संस्थेचे िाि:
पत्ता:
कामाची रक्कम :
कायागदेर् ददिांक :
कायगक्रम सुरु ददिांक :
कायगक्रम समाप्ती ददिांक:

निनिदादाराचे स्िाक्षरी आनण नर्क्का

FORM -3
Format for submission of Turnover certificate on CA firms letter head
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
This is to certify that M/s. (name of bidders firm) is having registered office at (detailed office
address of bidder). The turnover of M/s. (Name of bidders firm) for the three financial years
based on Audited Statement is as under
Sr. No.

*Financial Year

Turnover in lakhs

1
2
3
Average Turnover

Signature of the Chartered Accountant
Name of the Firm
Registration No.
Date:
Place:
(Seal of the Chartered Accountant)
*Please mention financial year either 2015-16,16-17 & 17-18 OR 2016-17,17-18 & 18-19

र्ॉमग -४
घोषणा पत्र (Declaration)
(रु.१०० /- च्या र्ैर-सयानयक मुद्रांक पेपरिर)

मी/आम्ही..................................................व्यिसायाचा

िाि

.........................................व्यिसायाचा

पत्ता..................................................................................................................................................
....................................................................... जाहीर करतो दक महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीििोन्नती
अनियािा अंतर्गत स्ियं सहायता समूहाच्या मनहलांचा औरं र्ाबाद येथे महामेळािा करीता सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि
इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था करणेसाठी सेिा पुरिठादार संस्था नििड करण्याबाबत निनिदा दस्तऐिजात िमूद के लेल्या सिग
अटी ि र्तींचा मी / आम्ही पालि करे ि. तसेच मंजूर झालेले दर हे करार कालाििी दरम्याि िैि राहतील.
मी / आम्ही असे घोनषत करतो की मी/आम्ही कोणत्याही सयायालयाच्या कायद्याव्दारे दोषी ठरिले िाही ककं िा मी /
आम्ही कोणत्याही राज्य सरकार ककं िा कें द्र सरकार नििार् / कें द्रर्ानसत प्रदेर् / स्थानिक प्रानिकरण / कें द्र ि राज्य
सरकार यांच्याद्वारे मासयताप्राप्त सरकारी संस्था द्वारे या निनिदा प्रदक्रयेत सहिार्ी होण्याच्या ददिांक पयंत काळी
सूचीबद्ध (Black listed) के लेली िाही.
मी / आम्ही सहमत आहे की निनिदा जारीकताग आमच्याकडे पुरनिलेल्या मानहतीची तपासणी/ सत्यापि करतािा सादर
करण्यात आलेली मानहती खोटी असल्याचे नसद्ध झाल्यास तसेच आमच्या द्वारे निनिदा दस्तेिज मध्ये िमूद अटी आनण
नियमांचे पालि करण्यात आले िाही तर बयािा रक्कम (Earnest Money Deposit) आनण कामनर्री सुरक्षा रक्कम
/अिामत रक्कम (Performance Security Deposit) जप्त करे ल आनण तीि (3) िषे कालाििी कररता
/आम्हाला काळ्या याददत समानिष्ट करे ल.

ददिांक :नर्क्का
निनिदािारकाची अनिकत स्िाक्षरी

मला

र्ॉमग -५
(Form-6 Experince Details)
र्ासकीय /निमर्ासकीय / खाजर्ी कायागलयास सुपरस्रक्चर पत्रा मंडप ि इतर अिुषर्
ं ीक व्यिस्था उपलबि करूि
ददलेल्या कामाच्या अिुििाचा तपनर्ल
अक्र. पुरिठा आदेर् देणाऱ्या
सेिा पुरिठा पुरिठा आदेर्
सेिा पुरिठा करण्याचा
सेिा
कायागलयाचे िाि ि पत्ता
के ल्याचा
कराराची मुदत
करण्यात
Sr.
/करार क्र. ि
तपर्ील
तारीख Supply Duration of contract आलेली एकू ण
No. Client name and
रक्कम
Details of order /
address
Value of
service
Contract
the
provided Number
contract

and Date
from

To

निनिदािारकाची अनिकत स्िाक्षरी
Signature and seal of the Bidder
टीप:
िरील मानहतीच्या अिुषर्
ं ािे सिग दस्त ऐिज पुरिठा आदेर्/कराराची प्रत ि देयक ककं िा काम पूणग
के ल्याचे संबनित नििार्ाचे प्रमाणपत्र अपलोड करणे आिर्क आहे.

