
C:\Documents and Settings\aa\Desktop\कोटेशन नोटीस\कोटेशन नोटीस 
 4 (New).doc- 1 - 

अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

 महानगरपािलका िनधी व िविवध शासिकय िनधी अंतग�त  महानगरपािलका िनधी व िविवध शासिकय िनधी अंतग�त  महानगरपािलका िनधी व िविवध शासिकय िनधी अंतग�त  महानगरपािलका िनधी व िविवध शासिकय िनधी अंतग�त सनसनसनसन....2018201820182018----19 19 19 19 अंतग�त   अंतग�त   अंतग�त   अंतग�त       
जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस 
मांक 
मांक 
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   साव�जिनक बांधकाम िवभाग/ जाहीर नोटीस जािहरात 
.04 िदनांक-     /03/2019  
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खालील नमुद िविवध िवकास    कामांसाठी ि3द Ð िलफाफा ( पेटी ) प6 दतीन े B -1 िनिवदा मागिवत आहे. िनिवदे बाबत8या या 

3 यितिर: त असले; या अटी व शत< िनिवदा फॉम� म6 ये नमुद के; या असुन िनिवदा फॉम� िव
ी व िनिवदा ?ि
येबाबतचा तपिशल 

खािलल ?माणे.  

                                            
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव
ी  26-2-2019 10:00   5-3-2019 14:00 

2 िनिवदा िBवकृती  27 -2-2019 14 :00   6-3-2019 17:45 

4 तांिDक िलफाफा उघडणे 7 -3-2019 10:00  7 -3-2019 17:45 

5 3यापारी िलफाफा उघडण े   8-3-2019  10:00   8-3-2019 17:45 

 
अ. न ं िनिवदा 
मांक लेखािशष�  कामाचा तपिशल  

 
कामाची 
िनिवदा 
र:कम 

(G.S.T.3य
ितिर.) 

िनिवदा 
संच 
िकंमत( 
ना 

परतावा
) 

(G.S.T.

सह)  

बयाना 
र:कम 

 

कामाची         
मुदत 

ठेकेदारा
चा 
वग� 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 सा बां.िव/  

जाहीर िनिवदा 

.75 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध  

Nभाग 
 20 म6ये िपजारग;ली येथे मािणक चाहावाला 
ते फBट इQशेन ते दगा� आिण गंजबाजार िशगी :लॉथ 
ते जामगंवकर आिण गुजराथीग;ली जवळ टाकळकर 
सराफ आिण िSBतग;ली यथेे गुजराथी घरासमोर िसमTट 
कॉ
ीट पिॅचंग करणे . 

161911  590 1620 2 मिहने  वग� 8  

2 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.76 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध  

? 
 20 म6य े सतरंजी मिBजद समोर महादेव मँिदर 
परीसरात िसमटे  कॉ
ीट करणे.  

145300 590 1450 2 मिहने  वग� 8  

3 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.77 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध  

? 
 20 म6ये गंजबाजार सोनार ग;ली जवळ आिण 
जुना बाजार, चांद सुलतान शाळा समोर चTबर बांधकाम 
करणे व 300 एम एम 3यासाची आर.सी.सी.पाइप गटर 
करणे . 

163323 590 1640 2 मिहने  वग� 8  

4 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.78 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 20 म6ये तापीदास ग;ली , रसरँग िमसळ बोळ 
,दाळमंडइ  गौतम  Yेडस� त आनंद कोकनट बोळ आिण 
करसटेजी रोड शांती एजंसी आिण िशवपाव�ती इमारत  
पिरसरात कॉ
ीट पिॅचग करणे.  

164732 590 1650 2 मिहने  वग� 8  

5 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.79 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 20 म6य ेिसटी पॉलसे गेBट हाउस आिण परदेशी 
ग;ली येथ ेिसमTट कॉ
ीट पचॅींग करणे.  

151891 590 1520 2 मिहने  वग� 8  

6 सा बां.िव 

जाहीर िनिवदा 

. 80 /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

 ? 
 18 म6य ेबागडपZतीचा राज यथेील लकडे घर ते 
मेन रोडपय[त रBता िसमटे कॉ
ीटीकरण करणे   

140053 590 1410 2 मिहने  वग� 8  
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7 सा बां.िव 

जाहीर िनिवदा 

. 81  /  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 23 म6ये हौिशगं हॉBपीटल मागे, डायमंड ग;ली, 
झारेकर ग;ली , िनयामतखानी मोह;ला, महा]मा फुले 
रोड, पंचपीर  चावडी आदी परीसरातील चTबर द^Bत ु
करणे.  

65300 590 660 2 मिहने  वग� 8  

8 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.82/  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 24 म6ये मािळवाडा येथील गायकवाड घर    
मुडलीक  घर त े काकडे घरापय[त रB]यच े िसमTट 
कॉ
ीटीकरण करणे.  

112307 590 1130 2 मिहने  वग� 8  

9 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.83  
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 24 म6ये ढोरग;ली म6ये म`यार घर ते दaवी घर 
ते आबेँकर घरापय[त रB]याचे िसमTट कॉ
ीटीकरण करणे् .  

75705 590 760 2 मिहने  वग� 8  

10 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.84  
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मधील गोिवंदपुरा भागातील िवराणी घर ते 
शािकर घर त े गcफार घरापय[त 300 एम. एम. 
3यासाची पाईप गटर करणबेाबत  

1,82,814 590 1830 2 मिहने  वग� 8  

11 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.85  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 15 
मधील आहेर गवळी भागामधील गु;लु चाचा घर ते रेहान 
मोटस� पयfत 300 एम. एम. बंद पाईप गटर करणे 
बाबत. 

2,34,46
3 

590 2350 2 मिहने वग� 8 

12 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.86  
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल सिमरनगर त ेपटेल घर ते िडगे 
gापय[त300 एम. एम. 3यासाची पाईप गटर करणबेाबत 

63,808 590 640  2 मिहने  वग� 8  

13 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.87  
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल गोिवंदपुरा भागातील सस ेघर ते 
ख`ना घरापय[त 300 एम. एम. 3यासाची पाईप गटर 
करणेबाबत  

72,027 590 720  2 मिहने  वग� 8  

14 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.88  
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल गोिवंदपुरा भागातील अरोरा घर ते 
ति`वर घरापय[त 300 एम. एम. 3यासाची पाईप गटर 
करणे व ]यावर कh ि
टीकरण करणॆ  

80,679 590 810  2 मिहने  वग� 8  

15 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.89  
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल फिकरवाडा भागातील अिसफ 
jलंबर घर ते मेन चTबर घरापय[त 300 एम. एम. 
3यासाची पाईप गटर करण ेव ]यावर कh ि
टीकरण करणॆ 

51,046 590 510  2 मिहने  वग� 8  

16 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.90 
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल गोिवंदपुरा भागातील िगरवल े घर 
ते ईरफान घरापय[त 300 एम. एम. 3यासाची पाईप 
गटर करण ेव ]यावर कh ि
टीकरण करण ॆ

1,22,921 590 1230 2 मिहने  वग� 8  

17 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.91 
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल गोिवंदपुरा मच[ट बँक कॉलनी 
येथील िपंपळॆ घर त े कादरी घरापय[त 300 एम. एम. 
3यासाची पाईप गटर करण ेव ]यावर कh ि
टीकरण करणॆ 

66,191 590 360 2 मिहने  वग� 8  

18 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.92 
2018-2019 

आप]कािलन 
3यवBथापन 
खच� 

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 15 
मधील आशा सरोदे घर त ेयुसुफ तांबोळी घर ते मधकुर 
िहवळेॅ घर ते kदबाई घर ते सलोन भाई घरापय[त ु 300 
एम. एम. बंद पाईप गटर करण ेबाबत. 

1,65,94
2 

590 1660 2 मिहने वग� 8 

19 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.93 
2018-2019 

नगरसेवक 
Bवछेा िनधी 

?भाग 
. 10 मिधल वाबळे कॉलनी ते सिमर खान घर 
ते सlयद विसम घरापय[त 300 एम. एम. 3यासाची 
पाईप गटर करणे व ]यावर कh ि
टीकरण करण ॆ

1,52,156 590 1520 2 मिहने  वग� 8  
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20 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.94 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 9 
मधील मुकंुदनगर ते अmर वायरमन त े तांबटकर 
घरापय[त 300 एम. एम. बंद पाईप गटर करणे बाबत 

66,031 590 660 2 मिहने वग� 8 

21 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.95 
2018-2019 

आमदार 
B थािनक 
िवकास 
काय�
म  

?भाग 
. 10 मधील इिरगेशन मिBजद ते अnजुभाई 
याँ8या घरापय[त दोि`ह बाजुन ेपेि3हंग oलॉक बसिवणे 

108740
9  

590 10870 2 मिहने  वग� 8  

22 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.96 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील डी पी 
रोडवरील िभमवाडी अंतग�त पिरसरात रB ] याच े कडेने 
पेि3हंग o लॉकं बसिवणे    

57843 590 1000 2 मिहने  वग� 8  

23 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.97 
2018-2019 

खासदारांचा 
B थािनक 
िवकास 
काय�
म  

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 20 
म6 ये आडतेबाजार सुरभी दकान ते चंpकांत गटटाणी ु
दकान रB ताु  खडीकरण व मजबुतीकरण करण े 

174421 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

24 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.98 
2018-2019 

आमदार 
B थािनक 
िवकास 
काय�
म  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 33 मधील 
केडगाव येथील सातपुते ग; ली अंतग�त रB ता 
कॉ
ीटीकरण करणे  

259874 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

25 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.99 
2018-2019 

आमदार 
B थािनक 
िवकास 
काय�
म  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 33 मधील 
केडगाव येथील मुिBलम ग; ली अंतग�त रB ता 
कॉ
ीटीकरण करणे  

263892 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

26 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.100  
2018-2019 

आमदार 
B थािनक 
िवकास 
काय�
म  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 33 मधील 
केडगाव येथील मुंजोबा ग; ली अंतग�त रB ता 
कॉ
ीटीकरण करणे  

267048 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

27 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.101  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 28 मधील B टेशन रोड िमसाळ घर ते जगदंबा 
B टोअर पय[त रB ] याचे कॉ
ीटीकरण करण े

178173 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

28 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.102  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 28 मधील पराग पाक�  कॉलनी अंतग�त 300 
एमएम 3 यासाचे आर सी सी पाईप टाकणे व निवन 
चTबर बांधण े   

178318 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

29 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.103  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 28 मधील बोहरी चाळ अंतग�त जावेद घर ते 
िनकाळजे घर त ेभांबरे घर ते कसबे घर त ेशo बीर शखे 
घरापय[त रB ] याचे कॉ
ीटीकरण करणे 

262208 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

30 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.104  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 34 मधील मोिहनीनगर भागात पाचारणे 
घराजवळ व सहयाpीनगर पिरसरात िवधाते घर पिरसरात 
300 एमएम 3 यासाची आर सी सी पाईप गटर करणे  

177815 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

31 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.105  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 27 मधील बे; हेq वर कॉलनी येथील ओपन 
B पेसला असले; या कंs पाउंड वॉलची दtB तीु  करणे   

174673 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

32 सा बां.िव  /  
जाहीर िनिवदा 

.106  
2018-2019 

वॉड� िवकास 
िनधी   

?भाग 
 28 म6 य ेिशवनेरी चौक येथे जगदंबा िकराणा 
ते िशवनेरी चौक संतोष फॅिuकेशन पय[त 300 एमएम 
3 यासाची बंद पाईप गटर करणे    

110014 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

33 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.107  

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 34 मधील िविवध 
भागात िदशादश�क फलक लावणेबाबत 

150830 590 2000 2 मिहने  वग� 8  
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2018-2019 (मोिहनीनगर,दधसागरु ,आदश�नगर,शाB Dीनगर,इंिदरानगर,
िवeानगर,हनुमाननगर, कांबळे मळा,सुशातंनगर) 

34 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.108  
2018-2019 

वाड� िवकास 
िनधी 

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 19 मधील 
हातमपुरा य े थील िशवा काळभोर घर ते इरफान घरापय�त 
300 एम एम 3 यासाची बंद पाईप गटर करणे    

107242 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

35 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.109  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 34 मधील िवeानगर येथील समाज 
मंिदरासमोरील पिरसरात पेि3हंग o लॉकं बसिवण े

166687 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

36 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.110  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलका ?भाग 
 30 मधील पुणे 
रोड िनलायम सोसायटी ते गणपती मिंदरापय[त रB ] याच े
दतफा� पेि3हंग o लॉ ंु क बसिवणे 

267012 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

37373737    सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.111  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 31 मधील अिमतनगर , इं डिBYअल एिरया, 
भुषणनगर,अयो6 यानगर,रािहंजमळा भागात नादtB त 
चTबर दtB तीु  करणे  

178200 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

38383838    सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.112  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 34 
मधील कांबळे मळा येथील िवलास सोनवण े घर ते 
िमथुन सोनवणे घरापय[त 300 एमएम 3 यासाची बंद 
पाईप गटर करणे  

219970 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

39 सा बां.िव/  
जाहीर 

िनिवदा 

.113 /  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 30 
मधील िनलायम सोसायटी अंतग�त भागवत घर ते 
vीमल घरापय[त 250 एमएम 3 यासाची आर सी सी 
एनपी2 बंद पाईप गटर करणे  

122721 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

40 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.114  
2018-2019 

मागासविग�य 
क; याणकारी 

योजना   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील 
िवजयनगर, गायके मळा अंतग�त चौरे घर ते भजुबळ 
घरापय[त रB ] याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे  

217805 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

41414141    सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.115  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

?भाग 
 28 मधील कोळी घर ते साळंुके घर त ेडहाळे 
घर ते भागवत घरापय[त रB ता िसमTट कॉ
ीट करणे   

127137 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

42424242    सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.116  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 34 
मधील मोिहनीनगर अंतग�त कुलकण< घर ते वानखेडे घर 
ते सावंत घर ते रोकडे घर ते पठारे घर त ेझेड पी शाळा 
ते मेन लाईन पय[त 300 एमएम 3 यासाची एनपी2 बंद 
पाईप गटर करणे  

266783 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

43 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.117  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

?भाग 
 8 मधील क; पतt हौसींग सोसायटी पिरसरात 
अंतग�त भागाम6 ये रB ] याचे िसमTट कॉ
ीटीकरण करण े  

174357 590 2000 2 मिहने  वग� 8  

44 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.118  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 1 
मधील सावेडी स न ं255/1अ/227 मधील धाडगे घर ते 
जाधव घरापय[त रB ] याच ेकॉ
ीटीकरण करणे   

255157 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

45 सा बां.िव/  
जाहीर 

िनिवदा 

.119 /  

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
 1 
मधील सावेडी स नं 254 मधील साळवे घर ते साळे 
मेजर  घरापय[त रB ] याच ेकॉ
ीटीकरण करणे   

141754 590 2000 2 मिहने  वग� 8  
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2018-2019 

46 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.120  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

?भाग 
 8 मधील vीकw णनगर येथील ओपन 
B पेसमधील सभामंडपात कोटा फरशी बसिवणे   

252494 590 3000 2 मिहने  वग� 8  

47 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.121  
2018-2019 

वॉड� िवकास 
िनधी   

?भाग 
. 13 मधील  बो^डे मळा भागातीलvी.िवजय 
बो^डे घर त े अशोक बो^डे घर त े vी. सुधीर बो^डे 
घरापय�त 250 व 300 एम एम 3यासाची आर सी सी 
बंद पाइप गटर व रBता िसमTट कॉ
ीटीकरण करणे. 

147959 590 1500 2 मिहने वग� 8 

48 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.122  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

?भाग 
. 25 मधील मनपा8या मालकी8या आदश�नगर 
सोसायटी यथेील स3हx नं.5/2 नालेगाव येथील ओपन 
Bपेसम6य ेजॉिगंग Yकॅ तयार करणे.. 

201005 590 2000 2 मिहने. वग� 8 

49 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.123  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
. 19 मधील झेडीगेट झोन आिफस भागातील 
कंुडी बांधण ेव फाtख शेख त ेकुरेशी ते आयबु खान घर 
पय�त कॉ
ीटीकरण करण े 

191836 590 1918
  

2 मिहने वग� 8 

50 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.124  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
. 26 मधील कानडे मळा भागातील बडे घर त े
िशदें ते खडे ते िशंदे ते िDबंके घरा पय�त 300 एम एम 
yेनेज लाईन  करणे  

121384 590 1213
  

2 मिहने वग� 8 

51 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.125 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी 

?भाग 
.26 मधील वृंदावन कॉलनी भागातील आशा 
कंपाउड जवळील संतोष बोथरा ते महाराज घर पय�त 
रB ] याचे कॉ
ीटीकरण करणे  

191832 590 1918 2 मिहने वग� 8 

52 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.126  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
 2 
मधील िन] यसेवा चौकाजवळील िर6 दी िस6 दी अपाट�मTट 
ते बांगर घरापय[त रB ता कॉ
ीटीकरण करण े

199325 590 2000 2 मिहने वग� 8 

53 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.127  
2018-2019 

वॉड� िवकास 
िनधी   

?भाग 
 8 मधील वैw णव कॉलनी पाईपलाईन रोड 
येथील वसंत रेिसडे` शी (j लॉट न ं52) ते फुलचदं जाधव 
(j लॉट नं 47) घरापय�त 300 एमएम 3 यासाची बंद पाईप 
गटर करण े

139991 590 2000 2 मिहने वग� 8 

54 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.128  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 9 
मधील मुकंुदनगर ते दरबार कॉलनी ते रिफक मजुंर ते 
मुBताफा मिBजद पय[त 300 एम. एम. बंद पाईप गटर 
करणे बाबत 

50,026 590 500 2 मिहने वग� 8 

55 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.129  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

अहमदनगर महानगरपािलका हeीतील ?भाग 
. 9 
मधील मुकंुदनगर िस् . आय 3ही ऑफीस त े  समोरील 
पटेल शादाब घरापय�त 300 एम एम 3यासाची बंद पाइप 
गटर करणे. 

94414 590 1000 2 मिहने वग� 8 

56 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.130 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 9 
मधील मुकंुदनगर ते रिफयो|ीन जनाब घर त ेिस. आय. 
3ही. पय[त 300 एम. एम. बंद पाईप गटर करणे बाबत 

87,675 590 880 2 मिहने वग� 8 

57 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.131 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

अहमदनगर महानगरपािलके8 या हeीतील ?भाग 
. 9 
मधील मुकंुदनगर ते नवेद कॉsपल:ेस त ेआयशा मिBजद 
ते विसम भाई घरापय[त 300 एम. एम. बंद पाईप गटर 
करणे बाबत 

70,535 590 700 2 मिहने वग� 8 
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58 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.132 
2018-2019 

महापौर शहर 
िवकास िनधी  

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 32 मधील 
िशवाजीनगर जवळील िवq वकमा� मिंदरापासून काळे घर 
ते बोराटे घरापय[त रB ] याचे कॉ
ीटीकरण करण े

260963 590 3000 2 मिहने वग� 8 

59 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.133 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी  

?भाग 
 04 म6 य े नागापूर गावठाण व बो; हेगाव 
पिरसरातील मनपाचे बंद पाईप yेनेजलाईन वरील 
नादtB त चTबर दtB तीु  करणे  

120000 590 2000 2 मिहने वग� 8 

60 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.134 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

?भाग 
 8 मधील वैw णवी कॉलनी यथेील ओपन 
B पेसमधील पुढील सरं~क िभंत व पेि3हंग o लॉकं 
बसिवणेबाबत   

256395 590 3000 2 मिहने वग� 8 

61 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.135 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 24 म6य ेकोठी गुलाबिसंग  कँsपॉडं यथेील निवन 
फरशी बसिवण ेव द^Bत करणे बाबतु .  

60431 590 604 2 मिहने वग� 8 

62 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.136 
2018-2019 

सदBय ?भाग  
Bवछेा िनिध 

? 
 23 म6ये झारेकरग;ली जी.जे क`या शाळा ते िपर 
पयfत परीसरातील रBता कॉ
ीट पचॅींग करण े  

267178
  

590 2680 2 मिहने  वग� 8  

63 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.137 
2018-2019 

अंतग�त 
सुधारणा 
(बांधकाम)  

? 
 19 मधील सरोष तािलम म6ये िसमTट 
कॉि
टीकरण करणे 

145496
  

590 1460 2 मिहने  वग� 8  

64 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.138 
2018-2019 

रेखांकन 
अँतग�त 
सुधारणा   
 

महानगर पािलका हदाईतील ? 
 25 म6य े स3हx नँ 
11/2 मधील साइ हॉBपीटल त े s�Bके सर  घरापय[त 
रBता कॉ
ीटीकरण करण.  

178393 590 1784
  

2 मिहने वग� 8 

65 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.139 
2018-2019 

रेखांकन 
अँतग�त 
सुधारणा   
 

महानगर पािलका ह|ीतील ? 
 ् 25 म6ये स3हx नँ 21 
पकी vी परदेशी घर त े जरे घर ते मळगँगा कोराणा 
पय[त रBता कॉ� 
ीटीकरण करणे.  

178303 590
  

1783 2 मिहने वग� 8 

66 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.140 
2018-2019 

रेखांकन 
अँतग�त 
सुधारणा   
 

? 
 3 म6ये गायDी पाक�  येथ ेमाज ेिभBतबाग स3हx नं 
12/4 +8/2/3 म6य े अंतग�त सुधारणा अँतग�त रBता 
खडीकरण करणे.   

154887 590
  

1777 2 मिहने वग� 8 

67 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.141  
2018-2019 

रेखांकन 
अँतग�त 
सुधारणा   
 

? 
 3 म6ये माजे िभBतबाग स3हx नं 12/7 +10/11  
पाकी रB]याचे मजबुतीकरण करणे .  

177744 590
  

1777 2 मिहने वग� 8 

68 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.142  
2018-2019 

रेखांकन 
अँतग�त 
सुधारणा   
 

? 
 3 मधील माजे सावेडी स. न 36 म6ये jलॉट नं 
81 त े17 पयfत रB]याचे मजबुतीकरण करणे.   

177744 590
  

1549 2 मिहने वग� 8 

69 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.143  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 8 मधील नरहरी नगर अंतगxत  सुय�वंशी  घर त े
दायमा घर ते रािहज घरापय[त 250 एम एम 3यासाची 
बंद पाइप गटर करणे. 

190514 590 1905 2 मिहने वग� 8 

70 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.144  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 8 म6य े गणेश मँिदर ओपन Bपेसम6य े पेि3हंग ्
oलॉक बसिवणे.   

182139.
00

  

590
  

1821 2 मिहने वग� 8 

71 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.145  

महापौर शहर 
िवकास िनधी  

? क 1 म6य ेसदुश�न कॉलनी जवल व इBकॉन मिँदर व 
िबरोबा मिँदराजवळ 300 एम एम 3यासाची बंद पाइप 

178108
  

590 1781 2 मिहने वग� 8 
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2018-2019 गटर करण े व मु^म टाकन े तसचे गावडे मळा भागात 
400 एम एम 3यासाची बंद पाइप गटर करणे . 

72 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.146  
2018-2019 

शहर उपनगर 
हeवाढीतील 
पिरसर 
नागरी 
सुिवधा 
िवकास 
काय�
म   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 29 म6 य ेमहा] मा फुले 
चौकात अBती] वातील कमानीला पनॅिलंग करण े व नामफलक 
बसिवणेबाबत  

264971  590 3000 2 मिहन े वग� 8  

73 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.147   
2018-2019 

मागासविग�य 
क; याणकारी 

योजना   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील जैन B मारक 
येथील जेठे घर त े िधरडे घरापय[त रB ] याचे मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करण े 

70616 590 1000 2 मिहन े वग� 8  

74 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.148   
2018-2019 

मागासविग�य 
क; याणकारी 

योजना   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील माकx डेय 
मागा�वरील B वामी समथ� मंिदर जवळील पेि3हंग o लॉकं बसिवण े 

267380 590 3000 2 मिहन े वग� 8  

75 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.149   
2018-2019 

मागासविग�य 
क; याणकारी 

योजना   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील माकx डेय 
मागा�वरील कुलकण< घर ते नाना गोसावी घर ते मु� था 
घरापय[त रB ] याचे दतफा� पिे3हंग o लॉ ंु क बसिवण े  

266697 590 3000 2 मिहन े वग� 8  

76 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.150   
2018-2019 

मागासविग�य 
क; याणकारी 

योजना   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 28 मधील महािवर हॉटेल 
ते ल� मीमाता मंिदरापय[त8 या डी पी रB ] याचे कडेने पेि3हंग 
o लॉकं बसिवण े   

259406 590 3000 2 मिहन े वग� 8  

77 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.151 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

अहमदनगर मनपा हeीतील ?भाग 
 15 मधील 
कराचीवालानगर भागातील अमजद भाई गरेॅज ते सlयद बाबा 
दगा�ह ते आिलम भाई गरेॅज पय[त कॉि
टीकरण करण े 

141068 590 1420 2 मिहन े वग� 8  

78 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.152  
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 21 म6य ेआझाद चौक ते घुमरेग;ली ते त�ती दरवाजा ते 
तु^ग नाका व िचतळे रोड त े रंगारग;ली या िठकाणी रBता 
पॆचींग करणे बबात.   

245115 590 2452 2 मिहन े वग� 8  

79 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.153 
2018-2019 

महापौर शहर 
िवकास िनधी  

? 
 7 म6य े संक;प आपाZमxट ते गु^दm आपाट�मेट पय[त 
450 एम .एम 3यासाची एन पी 2 आर सी सी पाइप गटर 
करण.े  

177832 590 1778 2 मिहन े वग� 8  

80 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.154 
2018-2019 

महापौर शहर 
िवकास िनधी  

? 
 7 म6ये साइ�6दा आपाट�मेट ते वौजनाथ आपाट�मेट बी 1 
पय[त 450 एम एम 3यासाची एअन पी 2 आर सी सी पाइअप 
गटर करणे  

177832 590 1778 2 मिहन े वग� 8  

81 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.155 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 24 म6ये िभBतग;ली शेख घर ते मतीन शेख घर ते 
बेकरीवाला पय[त रBता कॉ
ीटीकरण करणे.  

267239 590 2675 2 मिहन े वग� 8  

82 सा बां.िव/  
जाहीर िनिवदा 

.156 
2018-2019 

नगरसेवक 
B व8े छा िनधी   

? 
 12 म6ये िसि3हल हाडको अँतग�त महादेव मँिदर समोर 
पेि3हग oलॉक बसिवण.े   

203888 590 2100 2 मिहन े वग� 8  
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अटीअटीअटीअटी  - शत<शत<शत<शत<  
1) संबधीत ठेकेदाराने िनिवदे सोबत यो� य ] या वगा�चे न�दणी ?माणपD जोडण ेआवq यक आहे.    
2) सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत< इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा संचाम6ये (बी-1 फॉम�) व जािहर टTडर नोटीसम6य ेनमदु आहे. 
3) सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र: कम ई]यादी बाबत सामा`य पावतीन ेभरणा करणे आवqयक आहे. 
4) वरील िनिवदा सादरीकरण / िBवकृती करणे कामी फ. पेटी प6दतीन ेशहर अिभयंता,साव�जिनक बांधकाम िवभाग यांचे   
   दालनात करावे. 
5) िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प6दतीन े (Technical व Commercial bid) करणे आवqयक असनु िनिवदाकारान ेदोन पाकीट प6दतीन े

(Technical व Commercial bid) ची पाकीटे एका मो�या पाकीटात एकDीत देणे आवqयक आहे. 
6)    मा.शासनाच ेसाव�जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण�य 
मांक सीएटी 2017/?.
.103/इमा.2, मDंालय,     
   मुबंई ÐÐÐÐ 32 िद.23/07/2018 अ`वये मजूर सहकारी संBथा, सिुशि~त बेरोजगार अिभयंता व न�दणीकृत ठेकेदार पाD राहतील.          
7)    िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü तािDकतािDकतािDकतािDक िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा 



 .    1  म6ये पुढील कागदपDे जोडणे आवq यक आहे. 
  अ) यो�य ]या वगा�ची न�द केल;ेया न�दणी ?माणपDाची ?त. 

 ब)  इनकम ट:ॅस ?माण पD ?त मागील 3 वषा�च ेआवqयक.  
 क)  ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिजBYेशन ?माणपD ?त. 

         ड)  सोबत जोडल;ेया यादीतील कंDाटदारानुसार सन.2011-12 ते सन.2016-17 पय[तचे ई.पी.एफ. भरणा केलबेाबतचे  

       चलन /त]सम कागदपDे सोबत जोडणे अिनवाय� िकंवा उपरो. कालावधीत मनपाकडे कामे केलेली नस;यास  

       ]याबाबतचे नोटरी पिoलक यांच ेकडील ^. 100/- 8या Bटsॅप पेपरवर ?ित�ा पD जोडण ेअिनवाय�.(सोबत नमुना 'ब')  

   इ) मागील 3 वषा�त हाती घेतले;या व पूण� केल;ेया कामां8या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदपD ेफॉम� नं. I.     
      म6ये सादर करणे 
म?ा�  आहे. 
  ई) उपलoध मिशनरी8या मळु कागदपDांची मािहती फॉम� न ंII भ^न जोड�यात यावी. 

    फ)   नमुना ' क ' नुसार ^. 100/- 8या Bटsॅप पेपरवर मा. तहिसलदार / नोटरी पिoलक यांचे कडील  
       ?ित�ापD जोडणे आवqयक आहे.   

      ग) मागील 3 वषा�म6य ेसमक~ काम ेकेल;ेया कामांची यादी फॉम� न.ं I I I  
      घ) सदर8या कामाकरीता उपलoध असल;ेया कम�चारी यांची यादी फॉम� नं. V  वरील ?माण ेिनिवदा संचामधील फॉम� नं. I ते     
        I I I व V म6ये व Declaration Of The CONTRACTOR वर   मािहती भ^न Bवा~री क^न ]याची ?त सोबत जोडावी. 
    च) तांिDक िलफाcयासोबत सदर कामाची बयाना र:कम व कोरे टTडर फॉम� फी भर; याची सामा` य पावतीची छायांिकत ?त  
       जोडून ] याचा तपिशल तांिDक िलफाफयावर नमदु करणे आवq यक आहे 
    छ) तांिDक िलफाफा 
. 1 म6ये जोडले;या कागदपDां8या स]यतेबाबत िनिवदे म6ये िदले;या नमु�यात ^. 100/- 8या    
       Bटsॅप पेपरवर मा. तहिसलदार / नोटरी पिoलक यांच ेकडील ?ित�ा पD िनिवदा नोटीस ?िस6दी8या िदनांकापासुन    
       90 िदवसाच ेआतील तारखेची जोडण ेआवqयक आहे. यशBवी ठेकेदारास मळु ?त काया�रंभ आदेशापुव< देण ेबंधनकारक  

            राहील. (सोबत नमुना 'अ')   
    जजजज )  )  )  ) उपरो. कागदपDे वरील?माण ेअन
ुमांकानुसार उपरो. कागदपDे वरील?माण ेअन
ुमांकानुसार उपरो. कागदपDे वरील?माण ेअन
ुमांकानुसार उपरो. कागदपDे वरील?माण ेअन
ुमांकानुसार िसलबिसलबिसलबिसलबÓददददü तािDकतािDकतािDकतािDक िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा 



 .1म6येम6येम6येम6ये     अन
ुमिणका व पान नबंर टाकुण अन
ुमिणका व पान नबंर टाकुण अन
ुमिणका व पान नबंर टाकुण अन
ुमिणका व पान नबंर टाकुण     
        eािवत         eािवत         eािवत         eािवत ....    
                झ झ झ झ ) ) ) ) भुिमईगत कामे झा;याचा आिभ?ाय िमळालेनंतरभुिमईगत कामे झा;याचा आिभ?ाय िमळालेनंतरभुिमईगत कामे झा;याचा आिभ?ाय िमळालेनंतरभुिमईगत कामे झा;याचा आिभ?ाय िमळालेनंतर( ( ( ( भुयारी भुयारी भुयारी भुयारी गटर योजना व फे ट पाणी पुरवठा योजनागटर योजना व फे ट पाणी पुरवठा योजनागटर योजना व फे ट पाणी पुरवठा योजनागटर योजना व फे ट पाणी पुरवठा योजनाुु ुु )  )  )  )  गटरगटरगटरगटर, , , , कॉ
ीटीकरणकॉ
ीटीकरणकॉ
ीटीकरणकॉ
ीटीकरण, , , , 
पेि3हग पेि3हग पेि3हग पेि3हग oलॉक बसिवणे yेनजे लाइन टाकण ेइ]यादी काम ेकामाच ेकायाfदेश दे�यात येतील या अटीवर टेडर भरावेतoलॉक बसिवणे yेनजे लाइन टाकण ेइ]यादी काम ेकामाच ेकायाfदेश दे�यात येतील या अटीवर टेडर भरावेतoलॉक बसिवणे yेनजे लाइन टाकण ेइ]यादी काम ेकामाच ेकायाfदेश दे�यात येतील या अटीवर टेडर भरावेतoलॉक बसिवणे yेनजे लाइन टाकण ेइ]यादी काम ेकामाच ेकायाfदेश दे�यात येतील या अटीवर टेडर भरावेत.  .  .  .          
िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा 
िलफाफा 
िलफाफा 
िलफाफा 
 2222     म6ये संबंधीत ठेकेदारान ेिनिवदा सचंामधील Tender for Works वर दर नमदु क^न   

      B वा~रीसह  सोबत  जोडण ेआवq यक आहे.... 
8)    अटीयु: त िनिवदा िवचारात घतेली जाणार नाही    
9) यशBवी ठेकेदारास यो�य िकंमती8या Bटsॅप पेपरवर करारनामा क^न eावा लागेल. 
10) यशBवी ठेकेदारास कामगार िवमा सादर करावा लागेल. 
11) यशBवी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5555% (ट:के) अनामत र:कम रोखीन ेभरावी लागेल िकंवा काया�रंभ आदेश पुव< सेि3हंग बकॅ     
   िडपॉिझट ग3हर�मTट ?ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि3हंग सट�िफकेट अथवा एफ.िड.आर. Bव^पाम6य ेमहानगरपािलके8या     
   नांवे क^न िदल;ेया अस;यास िBवकार�यात येईल.व उव�रीत र:कम िबलातुन वसुल कर�यात येईल 
12)    कुठलेही साही]य मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 
13)  सव� साही]य भारतीय रBते माणका?माणे असणे आवqयक आहे वरील कामासाठी वापर�यात यणेारे साही]य (मटेरीयल) यो�य     
    अस;याबाबतचा ?योगशाळेकडील अहवाल मा.?ाचाय�,शासकीय तDंिनकेतन,अहमदनगर यांच ेकडील अहवाल सादर करणे     
    बंधनकारक आहे. 

14) सदर कामांकरीता आवqयक िसमTट / Bटील / डांबराचे मुळ बीलाची छायांकीत ?त देयकासोबत जोडणे बंधनकारक.    

15)    टTडर मधील दर टTडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस �ा� राहतील. 
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16)    मा.शासनाचे साव�जिनक बांधकाम िवभाग शासन िनण�य 
.संिकण� -2017/सी.आर.121(II)/बीड-2 िद.04/09/2017   

मंDालय, मंुबई – 32 नुसार ?ा� िनsनतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा8या िकमतीपे~ा ?ा� िनsनतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा8या िकमतीपे~ा ?ा� िनsनतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा8या िकमतीपे~ा ?ा� िनsनतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा8या िकमतीपे~ा 10101010% पय[त कमी दरांचा  पय[त कमी दरांचा  पय[त कमी दरांचा  पय[त कमी दरांचा  

   असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती8 या   असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती8 या   असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती8 या   असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती8 या    1111% एवढया रकमेची  एवढया रकमेची  एवढया रकमेची  एवढया रकमेची रा�ीयकृतरा�ीयकृतरा�ीयकृतरा�ीयकृत////शे�य;ुड ब�केचा िडमांड yाcटशे�य;ुड ब�केचा िडमांड yाcटशे�य;ुड ब�केचा िडमांड yाcटशे�य;ुड ब�केचा िडमांड yाcट////एफएफएफएफ....डीडीडीडी....आरआरआरआर. . . .     

   /   /   /   /बँक गरंॅटीबँक गरंॅटीबँक गरंॅटीबँक गरंॅटी    परफॉम�̀  सपरफॉम�̀  सपरफॉम�̀  सपरफॉम�̀  स िस: यु िस: यु िस: यु िस: युिरटी s हिरटी s हिरटी s हिरटी s हणून णून णून णून दरा8या 3यापारी िलफाcयासोबत देणे तसेच दरा8या 3यापारी िलफाcयासोबत देणे तसेच दरा8या 3यापारी िलफाcयासोबत देणे तसेच दरा8या 3यापारी िलफाcयासोबत देणे तसेच िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    िलफाcयामधुन िलफाcयामधुन िलफाcयामधुन िलफाcयामधुन  

            कंDाटदारांनी िनिवदा िBवकृती8या िदनांकापासुन कंDाटदारांनी िनिवदा िBवकृती8या िदनांकापासुन कंDाटदारांनी िनिवदा िBवकृती8या िदनांकापासुन कंDाटदारांनी िनिवदा िBवकृती8या िदनांकापासुन 5 5 5 5 कामकाजाचे िदवसाचे आत कामकाजाचे िदवसाचे आत कामकाजाचे िदवसाचे आत कामकाजाचे िदवसाचे आत ((((Within 5 Working Days) शहरशहरशहरशहर         

            अिभयंता यां8या काया�लयात जमा करावाअिभयंता यां8या काया�लयात जमा करावाअिभयंता यां8या काया�लयात जमा करावाअिभयंता यां8या काया�लयात जमा करावा....िलफाcयावर कामाचे नांव व ई िनिवदा 
मांक िलिह�यात यावा.  

    (उदा 1% त े10% कमी दर - 1% र: कम)तसेच शासन िनण�य 
.3.?ाj त िन� नतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन  

    कामा8 या िकंमतीपे~ा 10% पे~ा जाB त दराने कमी असेल तर देकार 10% पे~ा जेवढया जाB त दरान ेकमी आहे  

    तेवढया रकमेची बँक गरंॅटी वरील नमुद ?माणे सादर करावी. (उदा 14% कमी दर - 10% पय[त किरता 1 ट: का व  

    (14% -10%) - 4% असे एकुण 5%) व सदर अनामत र:कम कामाचा दोष दािय]व कालावधी संप;यानंतर परत  

    कर�यात येईल.    
17) सदर8या कामांवरील सािह]याचे स~म ?ािधकरणाचे गुणवmा ?माणपD (Test Report) सादर करणे बंधनकारक आहे. 

18) कामाचा दोष दािय]व कालावधी कामाचा दोष दािय]व कालावधी कामाचा दोष दािय]व कालावधी कामाचा दोष दािय]व कालावधी 6 6 6 6 मिह`यांचा राहीलमिह`यांचा राहीलमिह`यांचा राहीलमिह`यांचा राहील.... 
19) कोण]याही पिरBथीतीत भाववाढ देय असणार नाही 

20 िनिवदा िव
ी8या शेवट8या िदवशी संच ?ा� न झा;यास व िBवकृती 8या शेवट8या िदवशी सादरीकरण न झा;यास    

    ]याची सव�Bवी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 

21) िनिवदा धारकाने तांिDक िलफाcयात संपुण� कागदपDे दाखल करणे आवqयक आहेिनिवदा धारकाने तांिDक िलफाcयात संपुण� कागदपDे दाखल करणे आवqयक आहेिनिवदा धारकाने तांिDक िलफाcयात संपुण� कागदपDे दाखल करणे आवqयक आहेिनिवदा धारकाने तांिDक िलफाcयात संपुण� कागदपDे दाखल करणे आवqयक आहे. . . . तािंDक िलफाफा उघड�यात  तािंDक िलफाफा उघड�यात  तािंDक िलफाफा उघड�यात  तािंDक िलफाफा उघड�यात   

    आ;यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत<नुसार कागदपDे    आ;यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत<नुसार कागदपDे    आ;यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत<नुसार कागदपDे    आ;यानतंर तपासणीअंती िनिवदा अटी व शत<नुसार कागदपDे सादर केले नस;यास सदर िनिवदा सादर केले नस;यास सदर िनिवदा सादर केले नस;यास सदर िनिवदा सादर केले नस;यास सदर िनिवदा    नाकार�यात येईलनाकार�यात येईलनाकार�यात येईलनाकार�यात येईल 

    याची न�द �यावी    याची न�द �यावी    याची न�द �यावी    याची न�द �यावी.... 

22) िनिवदा उघड�या8या अखेर8या िदवशी काया�लयीन सुZटी अस;यास िनिवदा पुढील काया�लयीन िदनांकास उघड�यात     
       येईल. 

23) कामाचे देयक उपलoध िनधी ?माणे ?दान कर�यात येईल ही अट मा`य असणा-यांनीच िनिवदा दाखल करावी. 

24) सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया8या आहेत.( िवm िवभागाचे पिरपDक 
.जी.एस.टी.1017/ 

    ?.
.81/कराधान-1िद.19/08/2017 ?माणे.) 

25)    कोणतीही िनिवदा Bवीकारणे,,,,नाकारणे अथवा र| करणे याबाबतचे अंितम अिधकार संबंिधत अिधका-यांस राहील.    

    
    

                         शाखा आिभयंता      ?.उप आिभयंता      ?.शहर आिभयंता          उपायु.     

               अहमदनगर महानगरपािलका,अहमदनगर      अहमदनगर महानगरपािलका,अहमदनगर      

    
 


