
महाराष्ट्र शासन 

ग्रामविकास ि जलसधंारण  विभाग 

ग्रामपचंायत खडकी     ता .जामनरे वज .जळगाि 

ई –वनविदा सचूना क्र. ४ सन २०१८/१९  
               सरपंच / ग्रामसेिकग्रामपंचायत खडकी    ह े वजल्हा पररषद कडील योग्य त्या नोदणीकृत कंत्राटदार 

यांच्या कडून  pertentage Rate tender दोन वलफाफा पद्धतीने पुढील कामाची ई वनविदा मागिीत आह.े 
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१  ग्रामपंचायत खडकी ता. जामनरे 

येथे  पेव्हहग  ब्लॉक  बसविणे.  
251476 2514 300 स.ुब.े५ अ    3 मवहने  

१) सदर संपणूग वनविदा प्रक्रक्रया ई वनविदा द्वारे online पद्धतीने संगणक प्रणालीिर होईल. सदर वनविद े

संदभागत वनविदा नोटीस पद्धतीने, शुद्धी पत्रके इत्यादींची मावहती https://mahatenders.gov.in या 

संकेत स्थळािर उपलब्ध आह.े  

२) िरील कामाची वनविदा प्रपते्र https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळािर उपलब्ध करून 

देण्यात आली आह.े सदर वनविदा प्रपते्र, अटी,शती इ. सदर संकेतस्थळािरून क्रदनांक १० /०१/२०१९  त े

क्रदनांक १६ /०१/२०१९  चे ११  िाजेपयंत अवधग्रवहत( Download) करता यतेील.  

३) िरील कामाची वनविदा https://mahatenders.gov.in संकेतस्थळािरून क्रदनांक१० /०१/२०१९  त े

क्रदनांक १६/०१/२०१९  चे ११ िाजेपयंत इलेक्ट्रॉवनक formate मध्ये online पद्धतीन ेसदर करता येतील  

४) इ वनविदा अटी ि शतीमध्ये बदल करणे, प्राप्त वनविदांपैकी 1 ककिा सिग वनविदा कोणतेही कारण न देता 

नाकारण्याचा हक्क वनम्न  स्िाक्षरीत यांनी राखून ठेिला आह.े ई वनविदा भरणाऱ्या कोणत्याही ठेकेदारास इ 

वनविदा फेटाळल्या बाबत कोणतेही स्पष्टीकरण मागता येणार नाही. तसेच एखाद्या कामाची वनिड लक्ष्यात 

घेता.वनविदेतील त्या कामासाठी एखादी अट वशथील करण्याचा हक्क वनम्न स्िाक्षरीत यांनी राखून ठेिला 

आह.े 

५) ग्रामपंचायतीचे खात े  Online mapping झालले े नसल्याने ठेकेदारांनी १४ वित्त आयोग ग्रामपंचायत 

खडकी  यांच्या खात्यात सदर वनविदा फी ि बयाना रक्कम भरणा करून नमुना नंबर ७ ची पािती  स्कॅन 

करून वनविदेसोबत जोडण ेआिश्यक राहील. ज्या ठेकेदारांनी वनविदा फी ि बयाना रक्कम ग्रामपंचायत च्या 

खात्यात भरणा करून जोडणार नाहीत अश्या ठेकेदारांच्या वनविदा नामंजूर करण्यात येईल याची नोंद 

घ्यािी. 

६) online सादर केलेल्या ई वनविदा क्रदनांक १७/०१/२०१९   रोजी सकाळी ११ िाजता ग्रामपंचायत 

कायागलयात उघडण्यात येतील. सदर क्रदिशी ई वनविदा उघडणे शक्ट्य न झाल्यास कायागलयाच्या िेळेच्या 

सोयीनुसार उघडण्यात येतील.   

 

                                                             सरपचं / ग्रामसिेक 

                                                         ग्रामपचंायत खडकी   ता जामनरे वज जळगाि   

 

          ई वनविदा सदंभागतील इतर अटी ि शती                                      

https://mahatenders.gov.in/
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1) ठेकेदारांनी दोन वलफाफा पद्धतीने ई वनविदा सदर करणे गरजेचे आह.े 

2) कंत्राटदारांनी कामाचे नकाशे वनिेदेतील अटी ि शती ि बाबवनहाय कामाचे स्थळ मजूर ि सावहत्याची 

उपलब्धता या सिग बाबींचा अभ्यास करून वनविदा सादर कराव्यात. 

3) वलफाफा क्रमांक 1 मधील सिग कागदपत्रांची छाननी करून वलफाफा क्र. 1 मध्ये पात्र ठरलेल्या  

ठेकेदाराचा वलफाफा क्र.2 उघडणेत येईल 

4) कोणत्याही अटीिर आधाररत असलले्या ई वनविदा स्िीकारल्या जाणार नाहीत अथिा स्िीकारल्या 

तरीही त्या मंजूर केल्या जाणार नाहीत. 

5) माके्तदारांनी सादर केललेी ई वनविदा ि त्या वनविदेमधील दर वलफाफा क्र. 2 उघडल े नतंर १२० 

क्रदिसापयंत िैध राहतील.(कंत्राटदाराचा देकार १२० क्रदिस राहतील) 

6) सदर कामाचा योग्य त्या तत्सम यांते्रणेकडील तपासणी अहिाल प्राप्त झाल्या नंतरच दयेक अदा 

करण्यात यईेल  

7) अंदाज पत्रक दरापके्षा कमी दराचा वनविदा भारल्यास शासन नणगय क्र.वबडीजी 

२०१६/प्र.क्र.2/ईमा.2/मंत्रालय मुंबई ४०००३२ क्रद.१२.2.२०१६ ि वज. प. स्थायी सवमती ठराि 

क्र.५७७ क्रद.७.५.२०१६ नुसार १० टके्क पयंत कमी दर भरल्यास 1 टके्क विशेष सुरक्षा ठेि तसेच १० 

टक्ट्क्ट्यापेक्षा जेिढ्या दराने कमी आह े त्यांच्या प्रत्येक टक्ट्क्ट्यास 1 टक्का ( उदा. १४ टके्क कमी दर 

असल्यास १० टके्क पयंत 1 टक्का ि िरील 4 टक्ट्क्ट्यास 4 टके्क असे एकूण ५ टके्क ) रकमेची बँक ग्यारंटी 

अताहािं धनाकषग १४ वित्त आयोग ग्रामपंचायत खडकी    तालुका जामनेर यांचे नािे विशेष सुरक्षा ठेि 

म्हणून काढण्यात यािा ि तो सरकारी बँक ककिा शेड्यलु बँकेचा तसेच जामनेर यथेे देय असललेा 

असािा धनाकषागिर MICR ि IFSC कोड नंबर असण े आिश्यक आह े वनविदा स्िीकृती समाप्ती 

क्रदनांकापासून ३ कायागलयीन क्रदिसात ग्रामपंचायत खडकी    तालुका जामनरे यांचे कायागलयात 

सदरचा धानाकषग अथिा बँक ग्यारंटी समक्ष वलफाफ्यामध्य े सीलबंद करून जमा करािी. सदरच्या 

वलफाफ्यािर कामाचे नाि, ठेकेदाराचे नाि,ठेकेदाराचा पणूग पत्ता ि संपकग  क्र. नोंद करािा विवहत 

मुदतीत ज्या ठेकेदाराचा धनाकषग अथिा बँक ग्यारंटी कायागलयास प्राप्त होणार नाही अथिा चुकीचा 

धनाकषग बँक ग्यारंटी जमा केलसे अश्या ठेकेदारांची भरलेली ई वनविदा नामंजूर करण्यात यईेल तसेच 

धनाकषागची मुदत वनविदा भरल्याच्या क्रदनांक नंतर क्रकमान ३ मवहने पयंत असणे आिश्यक आह ेतसेच 

सदरचा धनाकषग हा ई वनविदा प्रवसद्ध झालेल्या क्रदनांकाच्या अथिा त्या नंतरचा असािा. 

8) 1 जुल ै२०१७ नंतर शासनाने शासकीय कंत्राटािर जीएसटी कर लाग ूकेललेा असल्यान ेसादर वनविदा 

रकमेिर वनयमाप्रमाणे जीएसटी कराची आकारणी केली जाणार आह.े त्या मुळे सदर वनविदेचे दर नमूद 

करतांना कंत्राटदार यांनी जीएसटीचा विचार करून वनविदेचे दर नोंद करािेत. तसेच कामाचे देयक 

अदा करताना शासकीय वनयमाप्रमाणे कपात कराव्या लागणाऱ्या सिग रकमा वनयमाप्रमाणे कपात 

करण्यात यतेील. 

9) वनविदेमधील सिग ि कोणतीही अटी ि शती पूणग नं करणाऱ्या कंत्राटदाराची वनविदा िा अधगिट सादर 

केलेल्या वनविदा अपात्र समजल्या जातील. 

10) ज्या ठेकेदाराची ई वनविदा मजूंर होईल त्याने एकूण ५ टके्क इतकी सुरक्षा अनामत ग्राम पचंायतीकडे 

भरणा करािी लागले.(ई वनविदा म.स.स.ककिा सुवशवक्षत बेरोजगार यांना राखीि  असलेस एकूण 

सुरक्षा ठेि 2.५ टके्क ) त्यापैकी वनविदा मंजुरीनंतर ७ क्रदिसाच्या आत २.५० टके्क रक्कम ग्रा.प.कडे जमा 

करािी ि उिगररत २.५० टके्क रक्कम कामाच्या पवहल्या देयाकािेळी कपात करून घतेली जाईल. प्रथम 

सुरक्षा ठेि रक्कम २.५० टके्क जमा केल्यावशिाय करारनामा अथिा कायागरंभ आदेश क्रदला जाणार नाही. 

विवहत मुदतीत करारनामा करून सुरक्षा ठेि ग्रा.प.कडे मके्तदाराने अथिा उत्पादकाने जमा नं केलेस 

अथिा काम करणेस नकार क्रदलेस सदर मके्तदारास कामाची गरज नाही अस े समजून त्याची मंजूर 

झालेली ई वनविदा नामंजूर करण्यात येईल ि सदर मके्तदाराची बयाना रक्कम जप्त करून त्यास काळ्या 



यादीत टाकण्यात येईल यानतंर वद्वतीय वनम्म दाराच्या माके्तदारास अथिा उत्पादकास प्रथम वनम्न 

स्थर दराने काम करणेची संधी देणेत येईल. 

11) शासन पररपत्रक ग्राम विकास ि जल संधारण विभाग क्र.पसस/प्र.क्र.४०/जल ३ / क्रदनांक 

१९/१०/२००१ अन्िये मके्तदाराकडून िसूल  केललेी ५ टके्क इतकी रक्कम दोष दावयत्ि कालािधीसाठी 

1 िषग ग्रा.प.कडे राखून ठेिण्यात येईल सदरचा दोष दावयत्ि कालािधी समाप्तीनंतरच मके्तदारास परत 

केली जाईल. तसेच सदरच्या रकमेिर कोणत्याही प्रकारचे व्याज ग्रा.प.कडून देय असणार नाही. 

12) सदरच्या वनविदा नोटीस मधील अटी  ि शती वशिाय इतर अिश्यक त्या अटी ि शतीचा समािेश 

प्रत्यक्ष करारनाम्यात  करण्यात येईल.  

13) सदर इ वनविदेबाबत कोणत्याही तंटा अगर िाद वनमागण झाल्यास त्या बाबत कोणत्याही न्यायालयात 

दािा दाखल करता येणार नाही. याबाबत ग्राम पंचायतीचा वनणगय अंवतम राहील. 

14) इ वनविदा संदभागतील जमा झालीली 1 टके्क बयाना रक्कम ज्याची ई वनविदा मंजूर होईल त्यास काम 

सुरु झाल्या नतंर परत क्रदली जाईल. 

15) इ वनविदा प्रक्रक्रयेसंदभागत संगणीकृत ई प्रणालीद्वारे भ्रमण ध्िनी िर संदशे पाठविला जातो. तसेच काही 

िेळा संदेश प्राप्त झाला नाही तरीही online ई वनविदा प्रक्रक्रया पाहण्याची जबाबदारी सबंवधत वनविदा 

धारकाची राहील. याबाबत या कायागलाकडून स्ितंत्रपणे कोणताही पत्र व्यिहार केला जाणार नाही  

16) ई वनविदेचा कोणत्याही टप्यािर अथिा वनविदा मंजुरीनतंर कामाच्या कोनत्याही टप्प्यािर कागद 

पत्रांचा विधी ग्राहयकतेबाबत आक्षपे नोंक्रदविला गलेातर वह बाब कायदेशीर अथिा फौजदारी 

कािागहीस पात्र राहील. 

17) माके्तदारािर सोवपिलेल्या कंत्राट कामाचा विमा कंत्राटदरांनी विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य गृह 

वनमागण भिन २६४, पवहला मजला. कला नगर, बांद्रा (पिूग ) मुंबई ४०००५१ ( दरूध्िनी क्रमांक 

संचालक २६५९१७८२/२६५९०४०३ कायागलय २६५९०६०९/२६५९०६०४६ FAX क्र.०२२-

६५९०२४६१ ) या कायागलयापाशी कंत्राटांचा संपूणग विमा उतरविणे बंधनकारक आह ेतसचे सदरच े

कंत्राटी काम पूणग करण्यासाठी वनयुक्ती करणेत येत असलेल्या सिग कामगारांचा विमा कामगार नुकसान 

भरपाई विमा पात्राखाली, अटी ि शती नुसार उतरविणे अवनिायग आह.े विमा संचालनालयाच्या 

व्यवतररक्त अन्य विमा कंपनीकडून घेतललेी विमा पते्र स्िीकारली जाणार नाही. 

18) जे कंत्राटदार कंत्राटी कामाचा विमा उपरोक्त कायागलयाकडून घेणार नाही तसेच या कायागलयास विमा 

POLICY घतेल्याचा परुािा सादर करणार नाहीत ककिा जे कंत्राटदार कायागरंभ आदेश घेतांना कंत्राटी 

कामाच्या वनयमाप्रमाणे ०.५० टके्क अथिा 1.०० टके्क रकमेचा धनाकषग देऊन विमा पत्रा घणेार नाही 

अश्या कंत्राटदारांचा प्रथम देयाकामधून वनयमाप्रमाणे ०.५० टके्क ककिा १ .०० टके्क रक्कम विमा हप्ता 

अथिा क्रकमान हप्ता रुपय े२२६/- यापैकी वज जास्त असेल ती िसूल करणते येईल ि विमापात्राच्या 

अटी ि शतीनुसार उपरोक्त कायागलयाकडून कायगिाही करणते येईल. 

19) मके्तदारांनी पुढीलप्रमाणे कागदपते्र वलफाफा क्र. १ ि वलफाफा क्र. २ मध्य े जोडणी गरजेचे आह.े 

त्यामध्ये अपरुी अथिा चुकीवच कागदपते्र जोडल्यास वनविदाधारकावच वनविदा नामंजूर करणेत येईल. 

20) सदर कामाचे अंवतम देयक वनविदा धारकास संबंवधत काम पूणग केल्यानतंर ग्रामपंचायतीने ताबा 

पािती क्रदल्यािरच दणे्यात येईल. 

21) सदरचे काम ग्रामस्तरािरील असल्यान े कामाचे देयक ग्रामपंचायतीच्या संबंवधत खात्यािर अनुदान 

उपलब्ध होईल तस ेदेयक दणे्यात येतील. 

22) सदर कामासाठी लागणारे सावहत्य ह ेशासनाच्या गुणित्ता मानांकनाप्रमाणे असािे. 

23) ग्रामपंचायवतचे  NOC सोबत जोडण ेबंधनकारक राहील अन्यथा संबंधीत ठेकेदाराची वनविदा नामंजूर 

करण्यात यईेल. 



24) BOQ फाईलमध्य े क्रदलले्या स्पेवसक्रफकेशनप्रमाणे  पावहजे अन्यथा पुरिठाधारकाची वनविदा नामंजूर 

करणेत येईल. 

25) ग्रामपंचायत यथेे काम केल्याचा अनुभिाचा दाखला. 

26) सदर कामासाठी अवग्रम / advance क्रदला जाणार नाही. मा शाखा अवभयंता यांच्या कडील  

मुल्यांकनावशिाय रक्कम अदा केली जाणार नाही  

 

 

 

                                                      सरपचं / ग्रामसिेक 

                                        ग्रामपचंायत खडकी   ता जामनरे वज जळगाि   
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