
जिल्हा परिषद अहमदनगि 

ग्रामपंचायत जनमगाव खैिी ता. श्रीिामपूि, जि. अहमदनगि  

िाहीि ई – जनजवदांतगगत जनजवदा सूचना क्र.१ ग्रापं.जनमगाव खैिी/०१/२०१८-१९ 

ग्रामपंचायत निमगाव खैरी ता. श्रीरामपरू निल्हा अहमदिगर या कायाालयास १४ वा जवत्त 

आयोग सन २०१८-१९ या योििेंतगात मंिरू कामासाठी योग्य त्या वगाातील निल्हा पररषद िोंदणीकृत 

यांचेकडूि दोि नलफाफा पध्दतीिे खालील कामाचा ई-निनवदा मागवीत आहोत. ई-निनवदचेा कोरा िमिुा 

व भरलेली निनवदा नववकारण्याचा कालावधी https://www.mahatenders.gov.in या संकेत 

वथळावर नदिांक १०/०१/२०१९ रोिी सकाळी ११:०० वािलेपासिू नदिांक २३/०१/२०१९ रोिी 

सायंकाळी ५:०० वािेपयंत उपलब्ध आह.े 
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जनजवदा माजहती व अटी :-  

1. सदर कामाची निनवदा प्रनिया ई –निनवदा प्रनियेद्वारे ऑिलाईि करणेत येईल व यापढुील सवा 

सचूिा / शदु्धीपत्रके इ. ऑिलाईि करणेत येईल 

सदर ई –निनवदचेे मानहती डाऊिलोड व भरलेली निनवदा नववकारण्याचा कालावधी 

http://www.mahatenders.gov.in या संकेत वथळावर नदिांक १०/०१/२०१९ रोिी 

सकाळी ११:०० वािलेपासिू नदिांक २३/०१/२०१९ रोिी सायंकाळी ५:०० वािेपयंत 

उपलब्ध आह.े 

2. निनवदा फॉमा फी रु ५००/- ऑिलाइि / NEFT पेमेंट करावे. 

3. बयाणा रक्कम फी १०७००/- ऑिलाइि / NEFT पेमेंट करावे. 

4. पररपणूा ररत्या भरलेल्या निनवदा संच http://www.mahatenders.gov.in या संकेत वथळवर 

नदिाक १०/०१/२०१९ रोिी सकाळी ११:०० वािलेपासिू नदिांक २३/०१/२०१९ रोिी 

सायंकाळी ५:०० वा तत्पवूी ऑिलाइि सादर करता येतील. 

5. निनवदा अटी व शतीमध्ये बदल करणे प्राप्त निनवदापैकी एक नकंवा सवा निनवदा कोणतेही कारण 

ि दतेा िाकारण्याचा हक्क निम्ि ववाक्षरीत राखिू ठेवला आह.े  

6. तांजत्रक जलफाफा क्र १ ऑनलाईन पद्धतीने जदनांक २५/०१/२०१९ िोिी सकाळी ११.०० 

वािता नंति उघडल्या िातील. 

१. िासन जनणगय क्र. जबडीिी २०१६/प्र.क्र.२/इमा २ जद. १२/०२/२०१६ अन्वये प्राप्त 

जनम्नतम जनवेदाचा देकाि जनजवदाधीन कामाच्या जकमतीपेिा १० टक्के पयंत कमी 

दिांचा असेल ति ठेकेदािाने जनजवदाधीन जकमतीच्या १ टक्के िकमेचा धनाकषग (D.D) 

पिफॉमगन्स जसक्युरिटी म्हणून जनजवदेच्या जलफाफा क्र. २ मध्ये सादि किावा ( scan 

करून जनजवदेसोबत सादि किावा ) उदा. १ टक्के ते १० टक्के कमी दि – १ टक्के िक्कम  

 

२. प्राप्त जनम्नतम जनजवदेचा देकाि जनजवदाजधन कामाच्या जकमतीपेिा १०% िास्तत दिाने 

कमी असेल ति देकाि १०% पेिा िेवढ्या िास्तत दिाने कमी आहे तेवढ्या िक्कमेचा व 

विील बाब २ प्रमाणे येणाऱ्या िक्कमेसह धनाकषग (D.D.) जनजवदेसोबत जलफाफा क्र. २ 

मध्ये सादि किावा ( उदा. १४% कमी दि – १०% पयंत करिता – १% व (१४%-

१०%) – ४ % असे एकूण ५% िक्कम ििणे ) 

http://www.mahatenders.gov.in/
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३. धनाकषग उपलब्ध करून देणे. 

१. धनाकषग सिपंच ग्रामपचंायत जनमगाव खैिी यांचा नावे असावा. 

२. धनाकषग सिकािी बँक जकंवा िेड्युल बँकाकडून काढलेला असावा. 

३. धनाकषागची मुदत जनजवदा ििण्याच्या जदनांकानंति जकमान ३ मजहनेपयंत 

असावी. 

४. धनाकषागवि बँकेचा MICR व IFSC कोड नंबि असणे आवश्यक आहे.  

५. धनाकषग जसलबंद जलफाफ्यामधून कंत्राटदिांनी जनजवदा जस्तवकृतीच्या 

जदनांकापासून ५ जदवसात ग्रामपंचायत जनमगाव खैिी या कायगलयात िमा 

किावा,  

लीफाफावि कामाचे नाव व जनजवदा सूचना क्रमांक असणे आवश्यक आहे.  

४. जनजवदाधािकाने १० टक्के जकंवा ्यापेिा िास्तत कमी दिाची जनजवदा ििल्यास इतक्या 

कमी दिाने कामाच्या दिाग योग्य िाखून काम कसे पूणग किणाि याबाबतचा सजवस्तति 

लेखी खुलासा स्तवाििीसह जलफाफा क्र. २ मध्ये उपलोड किावा अन्यथा जनजवदा अवैध 

समिण्यात येईल. कमी दिाची जनजवदा ििल्यास उपिोक्त प्रमाणे पूतगता न केल्यास 

जनजवदा अपात्र किणेत येईल व एक वषागकरिता नोंदणी िद्द किणेत येईल याची नोंद 

घ्यावी. 

जनजवदा ििणेबाबत मागगदिगक सूचना :- 

   ब)तांजत्रक जलफाफा 

१) निल्हा पररषद अहमदिगर प्रमाणपत्र 

२) अिभुव प्रमाणपत्र 

३) PAN काडा. 

४) व्हटॅ प्रमाणपत्र 

५) Similar Type Of Work Done Certificate 

६) िीएसटी बाबत(GST Registration)  

१. शासि पररपत्रक नवत्त नवभाग ि.िीएसटी१०१७/प्र.ि.८१/कराधि-1नद.१९ऑगवट २०१७ 

२. शासि पररपत्रक नवत्त नवभाग ि. िीएसटी१०१७/प्र.ि.१५५/कराधि-1नद.११सप्टेंबर २०१७ 



३. शासि निणाय ि. संिीणा-२०१७/सीआर१२१(भाग२)इमारती२ नद. १९ सप्टेंबर २०१७ 

    अन्वये शासि निणायािसुार बदल होतील तसे लाग ूराहतील.  

क) ् यापािी जलफाफा 

    ई –निनवदसेोबत असलेल्या BOQ फाइलमध्ये निनवदा सादरकत्यााचे िाव व दर नदलेल्या 

नठकाणी सादर करूि अपलोड करावेत. 

वरील तांनत्रक नलफाफा  अ) व ब) मधील सवा कागदपते्र सादर करणे आवश्यक असिू एक िरी 

दवतऐवि सदर ई-निनवदते िसेल तर ती निनवदा अग्राह्य समिण्यात येऊि निनवदचेा व्यापारी नलफाफा 

उघडण्यात येणार िाही. 

२) सशता निनवदा नवचारात घेतल्या िाणार िाहीत. 

  १) ज्या निनवदमेध्ये निनित दर नदलेले िसतील अथवा दरांमध्ये संनदग्धता असेल अशी निनवदा 

िाकारली िाण्यास पात्र ठरेल. िर अक्षरी व अंकी दरांमध्ये तफावत असेल तर दोन्हीपैकी िो दर कमी 

असेल तो दर नवचारत घेतला िाईल. 

  २) निनवदाधारकांिी सादर केलेले दर ह ेनिनवदा उघडण्याच्या नदिांकापासिू ३० नदवसांपयंत ववीकृतीस 

पात्र राहतील आनण कामाचा कालावधी १८० नदवस असा राहील 

 ३) सुििा अनामत (Security Deposit) 

           ज्या निनवदा धारकांची निनवदा ववीकृत केली िाईल  त्या निनवदा धारकािे कामाच्या एकूण 

नकमतीच्या २ टक्के ( 2 टक्के रक्कम दयेकामधिु कपात करण्यात येईल) एवढी सरुक्षा अिामत 

कुठल्याही राष्ट्रीयकृत बँकेमधिू सरपंच ग्रामपंचायत निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू, नि. अहमदिगर यांचे 

िावे अहमदिगर येथे दये होणारा धिादशे (नडमांड ड्राफ्ट) द्यावा लागेल. (या रकमेवर कोणतेही व्याि 

नदले िाणार िाही.) िर निनवदाधारकािे निनवदा ववीकृतीच्या नदिांकापासिू १० नदवसांचे आत सरुक्षा 

अिामत रकमेचा भरणा केला िाही तर त्यांची निनवदा रद्द करण्यात येऊि त्यांचे निनवदसेोबत भरणा 

केलेली रक्कम िप्त करण्यात येईल. 

 



४)प्रदान (Payment) 

    काम समाधािकारक ररत्या पणूा केल्यािंतर व उपअनभयंता निल्हा पररषद उपनवभाग श्रीरामपरू यांचे 

तपासणी प्रमाणपत्र सादर केल्यािंतर कामाची रक्कम ७ नदवसात ग्रामपंचायतीकडूि अदा केली िाईल.  

  ५) िर निनवदाधारकाची निनवदा ववीकृत झाली तर अशा यशववी निनवदा धारकास ग्रामपंचायत 

निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू, नि. अहमदिगर सोबत ररतसर करारिामा करूि द्यावा लागेल. वरील अटीं 

व शतीचंा या करारिाम्यात समावेश राहील. तथानप करारिामा करतेवेळी या अटींमध्ये कोणताही बदल 

करण्याचा अनधकार सरपंच ग्रामपंचायत निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू, नि. अहमदिगर यांिी राखिू 

ठेवला आह.े 

  ६) या निनवदमेधील अटी व शती या बाबत कोणत्याही प्रकारचा वाद निमााण झाल्यास सरपंच 

ग्रामपंचायत निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू, नि. अहमदिगर यांचा निणाय हा अंनतम राहील.       

        

 

                     सरपंच                                                               ग्राम नवकास अनधकारी                       

ग्रामपंचायत निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू.                            ग्रामपंचायत निमगाव खैरी, ता. श्रीरामपरू                       
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