
ग्रामपंचायत कायाालय बाजार सांवगी         

ता.खलुताबाद जि.औरंगाबाद 

दरुध्वजन क्र. 

Email Id  

 

 

ग्राम पंचायत कायाालय बािार सावगंी ता. खलुताबाद  जि.औरंगाबाद ह ेखाजलल नमदु केलेल्या  कामाचे 

जनजवदा जि प योग्य त्या वगाात नोंदणी कृत कंत्राटदाराकडुन ई जनजवदा प्रणाली द्वारे ब .१ जनजवदा दोन जलफाफा 

पध्दतीने मागवण्यात येत आह.े  

अ.क्र  कामाचे नाव  अदंािीत 

कमाल जकंमत  

इसार 

रक्कम/बयाना 

रक्कम  

काम पणुा 

करण्याचा 

कालावधी  

को-या 

जनजवदचे्या 

नमनु्याचा 

प्रकार जकंवा 

नमनु्याची 

जकम्मत रु   

ठेकेदाराचा 

वगा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

1 Providing And Fixing 
Paving Blocks In 
front Of G.P Office 
(Main Market)At 
Village Bazar 
Sawangi Tq 
Khultabad  
 

794792 अदंाजित 

जकंमतीच्या 

१%  

आजण टेंडर 

जफस 500  

6 मजहने   जि.प नोदणंी 

कृत ठेकेदार 

वगा IV-A व 

त्यावरील  

 

निनवदा माहीती व अटी शती 

१. संपणुा जनजवदा प्रक्रीया ( ई –टेंडरींग ) पध्दतीने www.mahatenders.gov.in / या संकेत स्थळावर राजहल 

जनजवद ेसंबंजधत या पढुील सवा सचुना ई जनजवदचे्या उपयोगाने ऑनलाईन करण्यात येईल.  

२. जनजवदा फॉमा फी व इसार रक्कम  ह्या कायाालयास िमा करुण  त्याची पावती स्कॅन करुन जलफाफा १ मधे 

अपलोड करण्यात यावी.  

३. जनयमा प्रमाण ेकरारनामा मदु्राकावर करुन दवेनु सरुक्षा रक्कम भरणा करण ेआवश्यक राहील.  

ई-निनवदा िोनटस क्र ग्रापंचायत कायाालय बाजार सांवगी /२०१७-२०१८/ 

 



४. सदररल जनजवदा भरण्या अगोदर Paving Blocks चा कलर,जडिाईन व मिबुती ग्रा.प कायाालय बािार 

सावगंी ता.खलुताबाद येथे प्रत्यक्षात चाचणी करुन द्यावी व चाचणी अहवाल  जनजवदा भरते वळेेस upload 

करावा नसता आपल्या जनजवदाचा जवचार केला िाणार नाजह.   

५. जनजवदा कालावधी (critical dates )  ई जनजवदा अतंगात जनजवदा सचुनेचा कालावधी ग्राम जवकास जवभाग 

शासन जनणाय क्र. जनजवदा २०१२/प्र.क्र.९७.पंरा. ७ जद. २३ सप्टेबंर २०१३ अन्वये प्रथम सचुनेमधे ( fist 

call ) तीन पेक्षा कमी जनजवदा प्राप्त झाल्यास (second call ) प्रसीध्द केला िाईल तसेच दसु-या सचुने मध्ये 

दखेील तीन पेक्षा कमी  जनजवदा प्राप्त झाल्यास पनु्हा तीसरी व अतंीम सचुना (third & final call ) मध्ये 

िवेड्याही जनजवदा प्राप्त होतील त्या उघडणचेी कायावाही केली िाईल तसेच शासन जनणाय जद. 

३०/०१/२०१४ अन्वये जनजवदा प्रजसध्दीचा  कालावधी ठरजवण्यात आला आह.े जनजवदा कालावधी 

(critical dates )  तांत्रीक जलफाफा क्र. १ उघडण्याची तारीक व वळे बाबत माजहती संकेत स्थळावर 

उपलब्ध  आह.े  

६. जलफाफा क्र. १ मधे खाजलल कागदपत्रे उपलोड करावते.   

१. जि.प नोंदणी कृत वदै्य प्रमाणपत्र./मिरु सोसायटी  

२. Tender and EMD fees Deposit slip.   

३. माजगल तीन वषााचे ITR ( A.Y 15-16/16-17/17-18 ).  

४. वदै्य GST certificate. 

५. PAN Card copy.  

६. रु. १०० च्या मुदं्राकावर नोंदणीकृत जडक्लेरेशन सधुाररत नमणु्यात सादर करावते.   

७. लेटरहडेवर बीड कॅपाजसट जदले गलेेल्या नमणु्यात सादर करावी. 

८. भागीदारी खत आजण अजधकार पत्र याच्या फोटो कॉफी जकंवा सांक्षाजकत प्रत. 

९. चाल ुअसलेल्या कामाची यादी ( statement No 1).   

१०. या सारख ेकाम ेकेलेल्या कामाची यादी   ( statement No 2 ).  

११. यंत्र सामग्रीची यादी ( statement No 3 ).  

१२.  तांत्रीक कमाचारी यांची यादी. व पदवी प्रमाणपत्र आजण कमीत कमी एक अजभयंत्याचे रु. १०० मदु्रा व 

शपतपत्र ( statement No 4 ).  

१३. वरील प्रमाण ेपतुाता न केल्यास जलफाफा क्र. २ उघडण्यात येनार नाही.  

७. ई  जनजवदा प्रणाली अतंगात ग्रामजवकास जवभाग शासन जनणाय क्रमांक जनजवदा – २०१२ /प्र.क्र.९७/पंरा.७ 

जदनांक २३/०९/२०१३ व ३०/०१/२०१४  अन्वये कायावाही केली  िाईल.  

८. ई जनजवदा धारकांना जवजहत वेळेत मळु कागदपते्र या कायाालयास िमा करण्यामध्ये अडथळा जनमाान केल्यास 

अशा ई जनजवदा धारका जवरुध्द शासजकय जनयमातील तरतदुीनसुार त्यांच्या जवरुध्द कजठण दंडात्मक 

कायावाही करण्यात येईल आजण त्यांनी कायावाजहस प्रजतसादन जदल्यास त्यांच्यावर ई जनजवदा भरणसेाठी 



भजवष्यात प्रजतबंद लावण्यात येउ शकतो तसेच संबंधीतांचे ई जनजवदा प्रजक्रयेतील Online Account Blok 

करण्याबाबत संबधीत नोडल अजधकारी यांना कळजवण्यात येईल याची गांजभयााने नोंद घ्यावी.  

९. अजट यकु्त जनजवदाचा जवचार केला िाणार नाजह याची नोंद घ्यावी उपतोक्त कागद पत्रे सादर करण्यास 

कोणतेही वाजढव मदुत अथवा सवलत जदली िाणार नाही.   

१०. एक पेक्षा अजधक जनजवदा भरने बाबत अट : कंत्राकदाराण ेत्यांच्याकजडल उपलब्ध साधन सामगु्री व  आजथाक 

क्षमता   जवचारात घवेनु कंत्राकदारांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा अजधक जनजवदा सादर करु नय.े   

११. वरील नमदु कामास जनधी असल्याजशवाय कायाारंभ आदशे जनगाजमत केले िाणार नाजहत याची नोंद घ्यावी 

त्यांच प्रमाण ेजनधीजशवाय दयेक पारीत करण्यात येणार नाही यांची नोंद घ्यावी.   

१२. प्रस्ताजकत ई जनजवदतेील दर जनजवदा दाखल झाल्यापासनु १२० जदवस ग्राह्य राजहल. 

१३. कुठलेही साजहत्य जकंवा मटेरीयल या कायाालया माफा त परुजवले िाणार नाही.  

१४. वरील कामासाठी वापरण्यात येणारे  साजहत्य जकंवा मटेरीयल आवश्यक त्या प्रयोग शाळेकडील 

कंत्राकदारास स्वखचााने या कायाालयास सादर करण ेबंधनकारक आह.े सवा साजहत्य भारतीय मांनकाप्रमाण े

असने आवश्यक आह.े  

१५. पात्र जनजवदा धारकास जलफाफा क्र. उघडण्याची Date & Time Registrar Mail ID By Automatic 

SMS / Email Generated  By e- Tendering Portal. 

१६. कोनतेही जनजवदा अथवा सवा जनजवदा त्यातील कोणतेही कारण न दतेा नाकारण्याचा अजधकार TIA राखनु 

ठेवला आह.े  

१७. सदर जनजवदसेाठी मुबंई ग्रांपंचायत अजधजनयम १९५८ मधील सवा तरतदुी बंधनकारक राजहल.  

१८. जलफाफा क्र. २ मध्ये शासन जनणाय क्र. BDG.2016/प्र.क्र.२/इमा २ जद.१२/०२/२०१६ नसुार 

performance security   भरणा करण ेआवश्यक आह.े  

१९. सदरील जनजवदा जह अनभुवी ठेकेदारांना प्राधान्य दणे्यात येईल.  

For e-tender submission on www.mahatenders.gov.in pls . refer bidder manual kit on 

website.  

Kindly note  change of  27*7 till free telephone help desk number to landline no.- 

180030702232 . 

       -SD- 

सरपंच ग्रामजवकास अजधकारी 

                                                                                                    ग्रा.पं कायाालय, बािार सावगंी   

ता. खलुताबाद जि. औरंगाबाद 

  

http://www.mahatenders.gov.in/
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