
अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर 

�भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी    सनसनसनसन    2020202022222222----22223333 अतंग�त अतंग�त अतंग�त अतंग�त    

जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस जािहर नोटीस %मांक %मांक %मांक %मांक :     9 / / / / 44449 तेतेतेते 52    सनसनसनसन    2020202022222----22223 

साव�जिनक बांधकाम िवभाग/ जाहीर नोटीस    
मा. उपायु., अहमदनगर महानगरपािलका हे    �भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी�भाग �वे�छा िनधी सन 2022-23 अंतग�त    खालील 

नमुद कामांसाठी ि2िलफाफा (जािहर िनिवदा) प6 दतीने B -1 िनिवदा मागिवत आहे. िनिवदे बाबत�या या 

8 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%ी 06-09-2022 17:45 20-09-2022 17:45 

2 िनिवदा ि�वकृती  06-09-2022 17:46 20-09-2022 15:00 

4 तांिIक िलफाफा उघडणे 21-09-2022 15:01 21-09-2022 17:45 

5 8यापारी िलफाफा उघडणे 22-09-2022 17:46 22-09-2022 17:45 
 

िनिवदा %मांक लेखािशष�  कामाचा तपिशल  

 

कामाची 

िनिवदा 

र:कम 

(G.S.T.8यित

िर.) 

िनिवदा 

संच 

िकंमत( 

ना परतावा) 

(G.S.T.सह)  

बयाना 

र:कम 

 

कामाची         

मुदत 
ठेकेदा

राचा 

वग� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा %.  

9/49 

2022-23 

�भाग 

�वे�छा िनधी
  

�भाग %. 10 मधील कोठला 

पिरसरातील तािलब घर ते �ितभा 

पंडीत घर ते हािफज मसुा घर ते 

निजर गुलाब घर ते गौस कुरेशी 

घरापयPत र�Qयाचे कॉि%टीकरण करणे 

1,87,979/- 236/- 1,900/- 3 मिहना वग�   8 

सा बां.िव  /  जाहीर 

िनिवदा %.  

9/50 

2022-23 

�भाग 

�वे�छा िनधी
  

�भाग %. 10 मधील कोठला 

झोपडपSटी भागाम6ये शाहनवाज हसन 

ते उमर मदारी ते ए. एस. टेलर पयPत 

कॉि%टीकरण करणे 

1,79,234/- 236/- 1,800/- 3 मिहना वग�   8 

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा %.  

9/51 

2022-23 

�भाग 

�वे�छा िनधी
  

�भाग %. 10 मधील कोठला 

झोपडपSटी भागाम6ये म�तानशाह 

चौक पिरसरातील संजरी हॉटेल ते शानु 

घर ते इVान घर आिण आिरफ टेलर 

ते सिलम वे;डर ते अिजम शेख 

घरापयPत कॉि%टीकरण करणे 

1,99,875/- 236/- 2,000/- 3 मिहना वग�   8 

सा बां.िव/  जाहीर 

िनिवदा %.  

9/52 

2022-23 

�भाग 

�वे�छा िनधी
  

�भाग %. 10 मधील कोठला 

झोपडपSटी भागाम6ये इिलयास शेख 

घर ते गौस कुरेशी घर ते आिसम भाई 

घर ते अिलम शेख घर ते कुरेशी 

घरापयPत कॉि%टीकरण करणे 

2,03,148/- 236/- 2,050/- 3 मिहना वग�   8 



    

अटीअटीअटीअटी  - शत=शत=शत=शत=     

1 सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत= इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा सचंाम6ये व जािहर टXडर नोटीसम6ये नमुद केलेला असनु िनिवदा संच 

ऑनलाईन पहावयास उपलZध आहे. 

2 िनिवदा संचाची िव%ी http://amc.maharashtra.etenders.in या वेबसाईटव[न फ. ऑनलाईन चाल ुआहे. 

3 वरील वेबसाईट व[न िनिवदाम6ये सहभागी हो\यासाठी बेबसाईटवर यजुर आयडी व पासवड� बनिवणे बंधनकारक आहे.यासाठी िकंवा ई-िनिवदा 

बाबत माग�दश�नासाठी 020-25315555 या %ामांकावर संपक�  करावा. 

4 िनिवदा िव%ी�या शेवट�या िदवशी संच �ा] न झा;यास व ि�वकृती �या शेवट�या िदवशी ऑन लाईन सादरीकरण न झा;यास 

Qयाची सव��वी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 

5 ऑनलाईन िनिवदा �ि%यासाठी िनिवदाकाराने िडजीटल �वा^रीचा ( DIGITAL SIGNATURE KEY ) वापर करावा तसेच 

DIGITAL  SIGNATURE  KEY उपलZध क[न घे\याची सव��वी जबाबदारी सबँिधत िनिवदा धारकाची  राहील. 

6     शासनाचे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण�य %मांक सीएटी 2017/�.%.103/इमा.2,    मंIालय, मुंबई ÐÐÐÐ 32 

िद.23/07/2018 अaवये मजूर सहकारी सं�था, सुिशि^त बेरोजगार अिभयंता व नdदणीकृत ठेकेदार पाI राहतील.  

7 ई - िनिवदा सादरीकरण / ि�वकृती फ. ऑनलाईन प6दतीने कर\यात येईल. 

8 िनिवदाधारकास िनिवदा भर;यानतंर तांिIक कागदपIांची हाड� कॉपी इकडील काया�लयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.  

9 तांिIक िलफाफा पडताळणी अंती पाI कंIाटदाराने" माझा अिथ�क देकार उघड\यात येव ुनये" अथवा " मी �पधgतुन माघार घेत 

आहे" असे कळिव;यास ते �पhपणे नाकार\यात येवुन Qयाचा अिथ�क देकार उघड\यात येईल.  

    

सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक अटीअटीअटीअटी     ----    शत=शत=शत=शत= 

10 संबधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलकेकडे योi य Q या वगा�ची नdदणी क[न �माणपI घेणे आवj यक आहे. 

11 सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र: कम ऑनलाईन प6 दतीने ICICI Bank चे खाQयावर    भरावी. 

12 िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प6दतीने( Technical व Commercial bid) करणे आवjयक आहे. 

13 िसलबिसलबिसलबिसलबÓदददद ü तािIकतािIकतािIकतािIक िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा  िलफाफा %%%% .    1   म6ये पुढील कागदपIे जोडणे आवj यक आहे   

अ)   इनकम ट:ॅस �माण पI �त मागील 3 वषा�चे आवjयक.  

ब)्   ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिज�nेशन �माणपI �त. 

क)   सोबत जोडले;या यादीतील कंIाटदारानुसार सन.2011-12 ते 2016-17 पयPतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे चलन /तQसम कागदपIे 

सोबत जोडणे अिनवाय� िकंवा उपरो. कालावधीत मनपाकडे कामे केलेली नस;यास Qयाबाबतचे [. 100/- �या �टoॅप पेपरवर 

�ितpा पI जोडणे अिनवाय�).सोबत नमुना 'ब' 

ड)     मागील 3 वषा�त हाती घेतले;या व पूण� केले;या कामां�या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदपIे फॉम� नं. I   म6ये सादर करणे 

आवjयक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�म6ये समक^ कामे केले;या कामांची यादी फॉम� नं. I I I  

( िनिवदेतील कामा�या 50 % समक^ कामे केले असले पाहीजे.) 

च) सदर कामाकरीता उपलZध असले;या कम�चारी यांची यादी फॉम� नं. V म6ये भरावी. व Declaration Of The CONTRACTOR वर  मािहती 

भ[न �वा^री क[न Qयाची �त सोबत जोडावी. 

14 तांिIक िलफाफा %. 1 म6ये जोडले;या कागदपIां�या सQयतेबाबत िनिवदे म6ये िदले;या नमुaयात [. 500/-  �या �टoॅप पेपरवर 

�ितpा पI िनिवदा नोटीस �िस6दी�या िदनांकापासुन 90 िदवसाचे आतील तारखेची जोडणे आवjयक आहे. यश�वी ठेकेदारास मुळ 

�त काया�रंभ आदेशापुव= देणे बंधनकारक  राहील .) सोबत नमुना 'अ' 

15 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा %िलफाफा %िलफाफा %िलफाफा % 2222     म6ये संबंधीत ठेकेदाराने िनिवदा सचंामधील Tender for Works वर दर नमदु क[न � वा^रीसह  सोबत  

जोडणे आवj यक आहे....  

16 अटीयु: त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही     

17 यश�वी ठेकेदारास योiय िकंमती�या �टoॅप पेपरवर करारनामा क[न sावा लागेल. 



18 यश�वी ठेकेदारास कामगार िवमा काया�रंभ आदेश पवु= सादर करावा लागेल. 

19 यश�वी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5555% (ट:के) अनामत र:कम रोखीने भरावी लागेल िकंवा काया�रंभ आदेश पुव= सेि8हंग बकॅ िडपॉिझट ग8हर�मXट 

�ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि8हंग सटtिफकेट अथवा एफ.िड.आर. �व[पाम6ये महानगरपािलके�या नावे क[न िदले;या अस;यास 

ि�वकार\यात येईल.व उव�रीत र:कम िबलातुन वसलु कर\यात येईल 

20 कुठलेही साहीQय मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

21 सव� साहीQय भारतीय र�ते माणका�माणे असणे आवjयक आहे वरील कामासाठी वापर\यात येणारे साहीQय (मटेरीयल) योiय 

अस;याबाबतचा �योगशाळेकडील अहवाल िज;हा�तिरय यंIणेकडून तपासणी क[न uयावी व शासन धोरणा �माणे ( थड� पाटt ) 

तांिIक लेखा पिर^ण हे मा.�ाचाय़�, शासिकय अिभयांिIकी महािवsालय, ऑरंगाबाद व पुणे यांचेकडुन ऑडीट करणे बंधनकारक 

आहे. तसेच सदर कामाचा थड� पाटt अहवाल  ठेकेदाराने �वखचा�ने �ा]  क[न घेउन Qयाचे देयक महानगरपािलकेकडे सादर के;यास 

ते अदा कर\यात येईल. 

22 डांबरीकरणा�या कामासाठी दोष दाियQव कालावधी 3 वषg , कॉँि%ट�या कामासाठी दोष दाियQव कालावधी 3 वषg, पुल बांधणेचे 

कामासाठी 10 वष� व र�ते पिॅचगं करणेसाठी 1 वष�, पेि8हंग Zलॉक�या कामासाठी 6 मिहने, नवीन इमारतीचे कामासाठी 10 वषg, 

नवीन गटर/ xेनेज साठी 2 वषg इतका राहील. तसेच सुर^ा अनामत व  Performance Secutiy Deposit     हे दोष दाियQव कालावाधी पुण� 

झालेनंतरच परतावा कर\यात येईल. दोष दाियQव कालावधी काम पुण� झा;या�या िदनांकापासुन लागे राहील.  

23 टXडर मधील दर टXडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस yाz राहतील. 

24 साव�. बांधकाम िवभाग , शासन पिरपIक कमांक सीएटी/2017/�.%.08/इमा-2 िद.26 नो8हXबर, 2018 नुसार िनिवदा िकंमती�या 

1% ते 10% कमी दरापयPत 1% व 10% पासुन 15% पयPत �ती ट::याला 1% �माणे कमी दरापयPत – 5%  तसेच 15% चे पुढील 

कमी दरापयPत पती ट::यास 1% �माणे डी.डी.सादर करणे अिनवाय� आहे. तसेच िलफाफािलफाफािलफाफािलफाफा    2222 उघड;यानंतर �थम aयुनतम देकार  उघड;यानंतर �थम aयुनतम देकार  उघड;यानंतर �थम aयुनतम देकार  उघड;यानंतर �थम aयुनतम देकार 

सादर करणा{ यासादर करणा{ यासादर करणा{ यासादर करणा{ या एल एल एल एल----1 1 1 1 िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने िनिवदाकाराने " Additional Performance Security Deposit"  आठ िदवसा�या आत शहर अिभआठ िदवसा�या आत शहर अिभआठ िदवसा�या आत शहर अिभआठ िदवसा�या आत शहर अिभयंता यां�या यंता यां�या यंता यां�या यंता यां�या 

काया�लयात जमा करावाकाया�लयात जमा करावाकाया�लयात जमा करावाकाया�लयात जमा करावा. . . . आठ िदवसांची मुदत कोणQयाही कारणासाठी िशथील^म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणQयाही कारणासाठी िशथील^म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणQयाही कारणासाठी िशथील^म असणार नाहीआठ िदवसांची मुदत कोणQयाही कारणासाठी िशथील^म असणार नाही. . . . व सदर अनामत र:कम कामाचा 

दोष दाियQव कालावधी संप;यानतंर परत कर\यात येईल. 

25 सदर�या कामांवरील सािहQयाचे स^म �ािधकरणाचे गुणव|ा �माणपI (Test Report) सादर करणे बधंनकारक आहे. 

26 डे}युटी डायरे: टर ऑफ इंj युरa स महारा~ n रा� य यांचे कडील �िविन -2 2310 सा.बां.िव/.िवमा वसुली/अिभ 3   िद.08/09/2010 

नुसार शासकीय िवमा काया�रंभ आदेशापुव= �ा] क[न घेणे अथवा 25 ल^ापयPत 1% व 25 ल^चे पुढील रकमेस 0.5% �माणे रोख 

�व[पात भरणे बधंनकारक आहे.  

27 कोणQयाही पिर�थीतीत भाववाढ देय असणार नाही. 

28 कामाचे देयक उपलZध िनधी �माणे �दान कर\यात येईल. 

29 िनयमानुसार लागु असले;या सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया�या आहेत. 

30 भुयारी गटार योजनेअतंग�त कामाचा समावेश अस;यास कामाचे काया�रंभ आदेश भयुारी गटर योजनेचे काम  

झा;यानंतर दे\यात येतील.  

31 कोणतीही िनिवदा �वीकारणे,,,,नाकारणे अथवा र� करणे याबाबतचे अंितम अिधकार मा. आयु.,,,, अहमदनगर     

महानगरपािलका यांना राहतील.... 

    

    
                                                ////----    

शहर अिभयंता 

अहमदनगर  महानगरपािलका,  अहमदनगर 


