
महाराष्ट्र शासन  

ग्रामविकास ि जलसंधारण विभाग  

ग्रामपंचायत कसबे विग्रज, ता. वमरज, वज. सांगली.   

ई - वनविदा सूचना २०१८-१९ (NIT) क्र.०१ 

जजल्हा पररषद साांगलीकडील योग्य त्या वगाातील नोंदणीकृत कां त्राटदाराकडून ग्रामपांचायत कसबे जडग्रज कररता २ जलफाफे 

पद्धतीने खालील कामाच्या ई जनजवदा मागवीत आह.े ई- जनजवदा “ https://www.mahatenders.gov.in” या 

सांकेतस्थळावर जदनाांक ०९/०१/२०१९ रोजी दपुारी  ०१:०० वाजलेपासनू ५ लाखाखालील कामाांना जदनाांक १७/०१/२०१९ 

रोजी दपुारी १७:००  व ५ लाखावरील कामाांना जदनाांक २४/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:०० वाजपेयंत सांकेतस्थळावर 

उपलब्ध राहतील व सांकेतस्थळावर भरता येतील. 

अ.

क्र 
कामाचे नाांव 

अांदाजजत 

रक्कम रुपये 

बयाणा 

रक्कम रुपये 

काम पणूा 

करण्याची 

मदुत 

कोऱ्या जनजवदा 

सांचाची जकां मत 

रक्कम रुपये 

अजधकृत 

ठेकेदार वगा 

०१ 

कसबे जडग्रज ता.जमरज येथील 

जपांपळी खनीजवळ शौचालय यजुनट 

बाांधण.े (१४ वा जवत्त आयोग) 

३०८४८४ ३१०० ६ मजहने १००० 

खलुा 

अजभयांता वगा 

७ व त्यावरील 

०२  

कसबे जडग्रज ता.जमरज येथे आांनदा 

जससळे ते जशवधन थोरवत घर 

पेज्हांग ब्लॉक बसजवण.े 

(१४ वा जवत्त आयोग) 

४८९६२६ ४९०० ६ मजहने १००० 

खलुा 

अजभयांता वगा 

७ व त्यावरील  

०३ 

कसबे जडग्रज ता.जमरज येथे कुां भार 

खण ते जहांद ूस्मशानभमूी रस्ता 

मरुमीकरण व खडीकरण करण.े. 

(१४ वा जवत्त आयोग) 

४९२४८६ ५००० ६ मजहने १००० 

खलुा 

अजभयांता वगा 

७ व त्यावरील 

०४ 

कसबे जडग्रज ता.जमरज येथे तकुाराम 

मांजदर ते ब्रम्हनाळ रस्ता कुां पण जभांत 

बाांधण.े 

(१४ वा जवत्त आयोग) 

८२१८२१ ८३०० ६ मजहने २००० 

खलुा 

अजभयांता वगा 

६ व त्यावरील 

०५ 

कसबे जडग्रज ता.जमरज येथे अांतगात 

रस्तावर पेज्हांग ब्लॉक बसजवण.े 

(नागरी सजुवधा योजना.) 

८७६९८२ ८८०० ६ मजहने २००० 

खलुा 

अजभयांता वगा 

६ व त्यावरील  

१. उपरोक्त सवा कामाबाबत जनजवदा अटी व शती इत्यादीबाबतचा सवा तपशील जनजवदा सांचाांमध्ये नमदू केलेला असनू 

जनजवदा सांच “ https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेतस्थळावर ई जनजवदा पद्धतीने ऑनलाईन 

डाऊनलोड करता येईल. 

२. उपरोक्त कामाची बयाणा व जनजवदा सांचाची जकां मत जह ऑनलाईन पद्धतीने नेट बँजकां गद्वारे वबेसाईट वर जदलेल्या पेमेंट 

मागाानेच करण ेबांधनकारक आह.े तसेच पणूातः यशस्वी झालेली पेमेंट स्लीप स्कॅन करून ताांजत्रक लखोट्यात उपलोड 

करण्यात यावी. 
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३. जनजवदचे्या अटी व शती मध्ये बदल करण,े प्राप्त जनजवदपेैकी एक जकां वा सवा जनजवदा कोणतेही कारण न दतेा 

नाकारणचेा हक्क जनम्न स्वाक्षरीत याांनी राखनू ठेवला आह.े जनम्नस्तर जनजवदा धारकाने जनजवदसेोबत जोडलेली सवा 

कागद पते्र छाननी साठी तीन जदवसाच्या आत या कायाालयात आणनू त्याची खातरजमा करून घ्यावी. 

४. सन २०१७-१८ वषााच्या राज्य दर सचूीन्वये सदर कामाांच्या जी.एस.टी. कर अांदाजपत्रकाच्या ररकॅप शीट मध्ये 

सामाजवष्ट केलेला आह.े कां त्राटदाराने सदर कर भरला असल्याचे मळू चलन सदर केल्यास त्याांनी भरलेला चलना 

ऐवढा परतावा करण्यात येईल. 

५. सन २०१७-१८ च्या दरसचूीन्वये याांजत्रकी पद्धतीने बनवलेली खडी या साजहत्यावर रॉयल्टी (स्वाजमत्वधन) 

आकरण्यात येणार नाही.तथाजप दर पथृाकरणामध्ये ती जदली गलेी असल्यास ती वजा करूनच (घटीत दराने) दयेक 

अदा केले जाईल. 

६. सदर सांपणूा जनजवदा प्रजक्रया ई जनजवदाद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने सांगणकीय आज्ञावजलत होईल. सदर जनजवद ेसांदभाातील 

जनजवदा नोटीस, सचूना, शजुद्धपत्रक इत्यादीची माजहती https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर 

उपलब्ध आहते. 

७. वरील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ध करून दणे्यात 

आली आहते. सदर जनजवदा प्रपत्रे, अटी, शती इत्यादी सदर सांकेत स्थळावर जदनाांक ०९/०१/२०१९ रोजी दपुारी  

०१:०० वाजलेपासनू ५ लाखाखालील कामाांना जदनाांक १७/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:००  व ५ लाखावरील 

कामाांना जदनाांक २४/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:००  वाजपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने डाऊनलोड करता 

येतील. 

८. वरील कामाची जनजवदा प्रपत्रे https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर जदनाांक ०९/०१/२०१९ 

रोजी दपुारी ०१:०० वाजलेपासनू ५ लाखाखालील कामाांना जदनाांक १७/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:००  व ५ 

लाखावरील कामाांना जदनाांक २४/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:००  वाजपेयंत जनजवदा ऑनलाईन पद्धतीने सादर 

(अपलोड) करता येतील. 

९. सांबांजधत कां त्राटदाराने वरील प्रमाण ेताांजत्रक जलफाफा सोबत जवजहत नमनु्यातील प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानांतर 

सदरील प्रमाणपत्राची मळू प्रत कायाालयास जमा करण्याची आवश्यकता असणार नाही. 

१०. कां त्राटदाराांनी जनजवदा खालीलप्रमाण ेदोन जलफाफा पद्धतीने (TWO ENVELOPE) सादर करण ेआवश्यक राहील. 

११. जदनाांक ०१/०७/२०१७ पासनू जी.एस.टी. कर लाग ूकरण्यात आलेला आह.े वरील जनजवदा मध्ये जी.एस.टी.कराचा 

अांतभााव करण्यात आलेला नाही. तथाजप सदर कराची वसलुी दयेाकामधनू करण्यात येणार आह.े त्याचा जवचार 

करून ठेकेदाराांनी जनजवदा सादर करा्यात. 

अ) फी/ पात्रता /ताांजत्रक जलफाफा (जलफाफा क्र.१) 

१. जनजवदा फी व बयाणा रक्कम नेट बँजकां ग्दारे भरणा केलेलीऑनलाइन प्रत. 

२. जज  .प . कडील  नोंदणी केलेल्या वधै नोंदणी प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत. 

३. सन २०१७-१८ असेसमेंट इयर प्राप्तीकर भरणा केलेचे प्रमाणपत्र, प्राप्तीकर नसल्यास पॅन काडा स्कॅन केलेली प्रत. 

४. जी.एस.टी. नोंदणी प्रमाणपत्र स्कॅन केलेली प्रतजोडण ेआवश्यक राहील. 

५. मके्तदार कोणत्याही शासकीय जनमशासकीय अस्थापनेमध्ये काळ्या यादीत नसले बद्दलचे स्वयांघोषणापत्र. 

६. जनजवदमेधील अटी व शती मांजरू असलेबाबतचे स्वयांघोषणापत्र.  

७. मा.सरपांच याांच्या स्थळ पाहणी दाखला.  
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ब) आजथाक जलफाफा (जलफाफा क्र. २) 

१. कां त्राटदारानी आपले दर जवजहत “BOQ” मध्ये योग्य त्या जागी भरून सदरची “BOQ”  जलफाफा क्र. २ मध्ये 

अपलोड करावी. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जनजवदचेे दर इतर कोठेही नमदू करण्यात येऊ नये. 

२. मा. जवभागीय आयकु्त पणु ेजवभाग पणु ेयाांचेकडील पररपत्रक क्र.जवकास/कायाासन ५ /काजव/-११३९/२०१८ जदनाांक 

०५/०९/२०१८ अन्वये मके्तदाराांनी जर का काम मदुतीत काम पणूा न केल्यास सदर पररपत्रकात नमदू केलेप्रमाण े

दांडाची आकारणी केली जाईल. 

३. स्थायी सजमती जजल्हा पररषद साांगलीकडील सभा जदनाांक १०/०८/२०१८ ठराव क्र.१९२ अन्वये १०% पेक्षा कमी 

दराने प्राप्त होणाऱ्या जनजवदाांसाठी खालील प्रमाण ेअजतररक्त सरुक्षा अनामत व दोष दाजयत्वाचा कालावधी राहील. 

अ.क्र कमी भरलेली 

टक्केिारी 

रस्ताचे काम इमारतीचे काम 

दोष दावयत्ि 

कालािधी 

अवतररक्त सुरक्षा 

अनामत  

दोष दावयत्ि 

कालािधी 

अवतररक्त 

सुरक्षा अनामत  

१ ०१% ते १०% २ िषे  १.००% २ िषे  १.००% 

२ ११% 

३ िषे 

२.००% 

४ िषे 

२.००% 

३ १२% ३.००% ३.००% 

४ १३% ४.००% ४.००% 

५ १४% ५.००% ५.००% 

६ १५% ६.००% ६.००% 

७ १६% 

४ िषे 

७.००% 

६ िषे 

७.००% 

८ १७% ८.००% ८.००% 

९ १८% ९.००% ९.००% 

१० १९% १०.००% १०.००% 

११ २०% ११.००% ११.००% 

१२ २१% ि त्यापुढे  ५ िषे  १२.००% ८ िषे  १२.००% 

४. प्राप्त जनम्नतम जनजवदचेा दकेार जनजवदाधीन कामच्या जकां मतीपेक्षा १०% पयंत कमी दराांचा असेल तर ठेकेदाराांनी 

जनजवदाधीन जकमतीच्या १% एवढया रकमचेा धनाकषा (Demand Draft) परफॉमान्स जसक्यरुरटी म्हणनू सरपंच 

ग्रामपंचायत कसबे विग्रज याांचे नाांव ेजलफाफा क्र २ मध्ये सादर करावा. 

५. प्राप्त जनम्नतम जनजवदचेा दकेार जनजवदाधीन कामच्या जकां मतीपेक्षा १०% जास्त दराने कमी असेल तर दकेार १०% 

पेक्षा जवेढ्या जास्त दराने कमी आह ेतेवढया रकमचेा वर नमदू केलेल्या तक्त्याप्रमाण ेयेणाऱ्या रकमसेह एकजत्रत 

धनाकषा (Demand Draft) जनजवदसेोबत जलफाफा क्र २ मध्ये सादर करावा. 

६.  धनाकषा उपलब्ध करून दणेे/ धनाकषा परत करण ेइतर बाबींबाबत खालीलप्रमाण ेकायावाही करावी 

अ. धनाकषा सरपंच ग्रामपंचायत कसबे विग्रज याांचे नाांव ेअसावा. 

आ. धनाकषा सरकारी बँक जकां वा शड्ेयलु्ड बँकाकडून काढलेला असावा. 

इ. धनाकाषााची मदुत जनजवदा भरण्याच्या जदनाांकानांतर जकमान ३ मजहनेपयंत असाव.े 

ई. धनाकाषााची प्रत स्कॅन करून ई जनजवदा भरताना ठेकेदाराांनी अपलोड करावी. 



उ.  धनाकषा सील बांद जलफाफा मधनू कां त्राटदाराांनी वनविदा स्िीकृतीच्या वदनांकापासून ०५ working days 

मध्ये ग्रामपंचायत कायाालय कसबे विग्रज यांच्या कायाालयात जमा करािे.  जलफाफावर कामाचे नाांव, 

जनजवदा सचूना क्रमाांक जलजहण्यात यावा. जर जनजवदा धारकाांनी मदुतीत धनाकषा जमा न केल्यास जनजवदाधारक 

अपात्र करणायत येईल याची जनजवदाधारकाांनी नोंद घ्यावी तसेच मके्तदाराकडून धनाकषा मागणीसाठी या 

कायाालयाकडून कोणत्याही पत्र ्यवहार अथवा दरूध्वनी द्वारे सांपका  केला जाणार नाही. 

ऊ. धनाकषावर बँकेचे MICR व IFS कोड नां. असण ेआवश्यक आह.े 

ऋ. जनजवदा उघडल्यावर जलफाफा क्र १ मधील कागदपत्राांची पतूाता न झाल्यास सांबांजधत कां त्राटदाराांना त्याांच्या 

धनाकषााचे जलफाफे जनजवदा उघडल्याच्या जदनाांकापासनू ७ जदवसात परत करण्यात येतील. 

ऌ. जलफाफा क्र १ मधील कागदपत्राांची पतूाता घऊेन ज्या कां त्राटदाराांचे जलफाफा क्र २ मधील दकेार उघडण्यात 

येतील त्यामधील जनम्नतम २ जनजवदाकराांचे धनाकषा जलफाफे वगळता इतर कां त्राटदाराांचे धनाकषा जलफाफे ७ 

जदवसात परत करण्यात येतील. 

ऍ. जनम्नतम जनजवदाकराांना कायाारांभ आदशे जदल्यानांतर ३ जदवसात क्र. २ चे जनम्नतम जनजवदाकाराांचा धनाकषा परत 

करण्यात येईल. 

ऎ. वरील पद्धतीमध्ये खोटी कागदपत्रे/धनाकषा सादर करणाऱ्या कां त्राटदराांची अनामत रक्कम (EMD) जप्त करण्यात 

येईल व सांबांजधत ठेकेदाराांची नोंदणी १ वषाासाठी नोंदणी स्थजगत ठेवण्यात येईल. 

७. जनम्नतम जनजवदाधारकाकडून प्राप्त धनाकषा वटजवल्यानांतरच कायाारांभ आदशे दणे्यात येईल. 

क) वनविदा सादर करणे. 

१. उपरोक्तप्रमाण ेनमदू दोन जलफाफा पद्धतीने जनजवदा ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करुन सादर करावी लागले . जनजवदा 

सादर करण्याचा अांजतम जदनाांक व वळे बांधनकारक राहील. कां त्राटदाराांनी जवजहत वळेेपवूी त्याांची जनजवदा अपलोड 

करण्याची दक्षता घ्यावी. 

२. कां त्राटदाराांनी कामाचे नकाशे  ,जनजवदतेील अटी व शती बाबजनहाय noitacificepSकामाचे मांजरू स्थळ , साजहत्याची 

उपलब्धता व जी.एस.टी. कर  या सवा बाबीचा अभ्यास करुन जनजवदा सादर करा्यात. 

३. ऑनलाइन पद्धतीने सादर केलेल्या जलफाफा क्रमाांक ०१ ताांजत्रक जलफाफा) ) ५ लाखाखालील कामाांना जदनाांक 

१८/०१/२०१९ रोजी दपुारी १७:०० वाजलेपासनू व ५ लाखाखालील कामाांना जदनाांक २५/०१/२०१९ रोजी दपुारी 

१७:०० वाजलेपासनू “https://www.mahatenders.gov.in” या सांकेत स्थळावर ग्रामपांचायत कसबे जडग्रज ता. 

जमरज, जज. साांगली या कायाालयात उघडण्यात येईल. 

४. जलफाफा क्रमाांक ०१ मधील सवा कागदपत्राांची छाननी करुन सदरचे छाननीमध्ये पात्र ठरलेल्या कां त्राटदाराांच्या दराचा 

जलफाफा क्रमाांक०२ उघडण्यात येईल. 

५. कां त्राटदराांनी सादर केलेली जनजवदा व जनजवदतेील दरजलफाफा क्रमाांक ०२ उघडल्यानांतर १८० जदवसापयंत वधै 

राहतील. 

६. मांजरू जनजवदाधारकाकडून कामाचा करारनामा करतेवळेी ओपन मके्तदार वगा साठी जनजवदा रक्कमचे्या १.५ % इतकी 

रक्कम सरुक्षा ठेव व सजुशजक्षत बेरोजगार अजभयांता आजण मजरू सहकरी सोसायटी कां त्राटदार वगाासाठी जनजवदा 

रक्कमचे्या २.५ % अनामत रक्कम सरुक्षा ठेव म्हणनू घतेली जाईल  व उवाररत२.५ % अनामत रक्कम प्रथमधावते 

दयेकातनू कपात केली जाईल. 

https://www.mahatenders.gov.in/


७. यशस्वी कां त्राटदाराने ग्रामपांचायतीचे पत्र प्राप्त झालेपासनू सरुक्षा अनामत रक्कम ७  (सात) जदवसात भरून जवजहत 

नमनु्यात करारनामा करून दणे ेबांधनकारक राहील.कां त्राटदाराने जवजहत वळेेत करारनामा करून न जदल्यास सदरचे 

कां त्राटदाराचे बयाना रक्कम जप्त करून कां त्राटदारास काळ्या यादीत टाकणते येईल. 

८. जनजवदबेाबत कोणत्याही मागादशाक सचूना शधुीपत्रक अथवा इतर सवा माजहती 

https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर उपलब्ध होईल. ते वळेोवळेी तपासण ेव जनजवदामध्ये 

योग्य ते बदल करण ेजह कां त्राटदाराची जबाबदारी आह.े 

९. शासन पररपत्रक ग्रामजवकास व जलसांधारण जवभाग क्र. पसस / १००१/प्र.क्र.४०/जल३/जद. १९/१०/२००१ अन्वये 

मके्तदाराकडून वसलू केलेली ५% इतकी रक्कम defect liability period साठी राखनू ठेवणते येईल. 

१०. शासन पररपत्रक जवत्त जवभाग क्र.सांकीणा २०१८/प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा प्रशा-५ जदनाांक २८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये 

मके्तदाराकडून वस्त ूव सेवा कर नसुार २% TDS वजावट करण्यात येईल. 

११. जनजवदतेील सवा वा कोणतेही अटी व शती पणूा न करणाऱ्या कां त्राटदाराची जनजवदा वा अधावट सादर केलेल्या जनजवदा 

अपात्र समजल्या जातील. 

१२. कोणत्याही अटीवर (Conditional) जनजवदा मांजरू अथवा स्वीकारल्या केल्या जाणार नाहीत.  

१३. जनजवदबेाबत शदु्धीपत्रक काढनेची गरज भासल्यास ते https://www.mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावर 

उपलब्ध होईल. 

१४. ई जनजवदचे्या अटी व शतीमध्ये बदल करणे, प्राप्त जनजवदपेैकी एक जकां वा सवा जनजवदा कोणतेही कारण न दतेा 

नाकारण्याचा हक्क जनम्न स्वाक्षरीत याांनी राखनू ठेवला आह.े तसेच एखाद्या कामाची जनकड लक्ष्यात घतेा जनवदेतेील 

त्या कामासाठी एखादी अट जशजथल करणचेा हक्क जनम्न स्वाक्षरीतयाांनी राखनू ठेवला आह.े 

१५. सांजक्षप्त जनजवदा सचूना व सजवस्तर सचूना जनजवदा सांचाचा एक भाग राहील. 

१६. जनम्नस्तर (L 1)जनजवदाधारकाने काम करण्यास नकार जदल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल. एखाद्या 

मके्तदाराने जनम्नस्तर जनजवदा भरून जर काम करणसे जकां वा सरुक्षा ठेव भरनेस वारांवार नकार दते असलेचे जनदशानास 

आलेस, त्याांचेवर जनजवदा भरनेस प्रजतबांधाची कायावाही करणते येईल. जनम्नस्तर ( L 1)जनजवदाधारककाम करणसे 

तयार नसेल तर जद्वतीय जनम्नस्तर ( L 2)जनजवदाधारकास प्रथम जनम्नस्तर  ( L 1) दराने काम करणसे तयार असलेचे 

जवचारणा करून तयार असल्यास त्याला ती जनजवदा बहाल केली जाईल.  

१७. Contractor Shall Submit A Certificate To The Effect That “ All Payments To The Labour/ Staff Are Made 

In Bank Accounts Of Staff Linked To Unique Identification Number (Aadhar Card)” The Certificate Shall 

Be Submitted By The Contractor Within 60 Days From The Commencement Of Contract. If The Time 

Period Of Contract Is Less Than 60 Days From Then Such Certificate Shall Be Submitted Within 15 Days 

From The Date Of Commencement Of Contract. 

 

 

ग्रामजवकास अजधकारी  सरपांच  

ग्रामपांचायत कसबे जडग्रज ग्रामपांचायत कसबे जडग्रज  

ता. जमरज, जज. साांगली ता. जमरज, जज. साांगली  
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