
अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

साव�जिनक बांधकाम िवभाग    

नागरी दिलतेतर व�ती सुधार योजना – सन 2021-22 अतंग�त  

फेर जाहीर िनिवदा %फेर जाहीर िनिवदा %फेर जाहीर िनिवदा %फेर जाहीर िनिवदा %....:  1 ÐÐÐÐ 3////40 40 40 40 ते ते ते ते  3/41    /सनसनसनसन.2020202022----23    
 

       मा. आयु+, अहमदनगर महानगरपािलका महारा, नागरी दिलतेतर व�ती सुधार योजना – 

सन 2021-22 अतंग�त कामांसाठी खालील नमुद कामांसाठी जाहीर िनिवदा प0 दतीने B -1 िनिवदा 

मागिवत आहे. िनिवदे बाबत1या या 2 यितिर4 त असले5 या अटी व शत8 िनिवदा फॉम� म0 ये नमुद के5 या असुन 

िनिवदा फॉम� िव%ी व िनिवदा ;ि%येबाबतचा तपिशल खािलल ;माणे.  

 फेर जाहीरजाहीरजाहीरजाहीर िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा %%%%.        
Sr.No Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव%ी व तयार करणे  01-07-2022 10.00  11-07-2022 14.00 

2 िनिवदा ि�वकृती 01-07-2022 10.00 11-07-2022 16.00 

3 तांिDक व 2यापारी िलफाफा उघडणे      13-07-2022   11:05 पासुन 

    

    
िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    

सुचना सुचना सुचना सुचना 

%मांक%मांक%मांक%मांक    

कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    तपिशलतपिशलतपिशलतपिशल    

    

कामाचीकामाचीकामाचीकामाची    िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    

र4कमर4कमर4कमर4कम    

((((G.S.T.2यितिर+2यितिर+2यितिर+2यितिर+))))    

िनिवदािनिवदािनिवदािनिवदा    संचसंचसंचसंच    

िकंमिकंमिकंमिकंमत त त त     

GGGGSSSSTTTT.... .... ....सह  सह  सह  सह      

((((नानानाना    परतावापरतावापरतावापरतावा))))    

बयानाबयानाबयानाबयाना    र4कमर4कमर4कमर4कम    

    

कामाचीकामाचीकामाचीकामाची                                    

मुदतमुदतमुदतमुदत    
ठेकेदाराठेकेदाराठेकेदाराठेकेदाराचाचाचाचा    

वग�वग�वग�वग�    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    7777    

3/40 ;.%. 14 मधील पवार चाळ 

येथील िशरसाठ घर ते जN बार 

शेख आिण रणिदवे घर ते 

पठाण घरापय�त1 या र� O याचे 

कॉ%ीटीकरण करणे  

2,35,195/- 590/- 2,400/- 3 मिहने  वग� 9 व 

Oयावरील  

3/41 ;.%. 1 म0 ये सदुश�न कॉलनी 

येथील अतंग�त र� O याचें 

Qंदीकरण, मजबतुीकरण व 

डांबरीकरण करणे  

6,60,245/- 590/- 6,700/- 6 मिहने  वग� 7 व 

Oयावरील  

 

सव�साधारण िनिवदेचा तपिशल 

1 सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शत8 इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा संचाम0ये व जािहर टSडर नोटीसम0ये नमुद केलेला 

असुन िनिवदा संच ऑफलाईन खरेदी करावी लागेल.  

2 िनिवदा िव%ी1या शेवट1या िदवशी संच ;ाV न झा5यास व ि�वकृती1या शेवट1या िदवशी ऑफलाईन 

सादरीकरण न झा5यास Oयाची सव��वी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 



3 . शासनाचे साव�जिनक बांधकाम िवभागाकडील शासन िनण�य %मांक सीएटी 2017/;.%.103/इमा.2, मंDालय, 

मुंबई ÐÐÐÐ 32 िद.23/07/2018 अZवये मजूर सहकारी स�ंथा, सुिशि\त बेरोजगार अिभयंता व न]दणीकृत 

ठेकेदार पाD राहतील. तथािप संबधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलकेकडे यो^ य O या वगा�ची न]दणी 

क_न ;माणपD घेणे आव` यक आहे.    

4    उ+ िनिवदा भरणाa या ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलके1या साव�. बांधकाम िवभागाकडील िवकास कामाचे 

काया�रंभ आदेश िदलेल ेकाम िकंवा काम ेOयाला िदले5या मुदतीत पुण� न  के5यास ( यो^य कारणािशवाय )  

तो अपाD राहील.   

5 उ+ िनिवदा भरणाa या िनिवदाधारकाने अहमदनगर महानगरपािलके1या साव�. बांधकाम िवभागाकडील िवकास 

कामाचे काया�रंभ आदेश क_न घेणेबाबत पD िद5यानंतर िदले5या मुदतीत काय�वाही न के5यास सदरचा 

िनिवदाधारक अपाD राहील.  

6 तांिD िलफाbयाम0ये कागदपDे अपुण� अस5यास संबंिधत ठेकेदारास कोणतीही मुदत न देता अपाD करcयात 

येईल. कारण सव� कागदपDांची पुत�ता करणे आव`यक आहे व ती िकरकोळ �व_पाची नाहीत.  

7    ई - िनिवदा सादरीकरण / ि�वकृती फ+ ऑफलाईन प0दतीने करcयात येईल.    

8    तांिDक िलफाफा पडताळणी अंती पाD कंDाटदाराने" माझा अिथ�क देकार उघडcयात येवु नये" अथवा " मी 

�पधeतुन माघार घेत आहे" असे कळिव5यास ते �पfपणे नाकारcयात येवुन Oयाचा अिथ�क देकार उघडcयात 

येईल.  

    

सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक अटीअटीअटीअटी     ----    शत8शत8शत8शत8 

9 सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र4 कम ऑफलाईन प0 दतीने भरावी.    

10 िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट प0दतीने( Technical व Commercial bid) करणे आव`यक आहे.    
 िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü तािDक िलफाफा तािDक िलफाफा तािDक िलफाफा तािDक िलफाफा %%%% .    1   म0ये पुढील कागदपDे जोडणे आव` यक आहे   

अ) इनकम ट4ॅस ;माण पD ;त मागील 3 वषा�चे आव`यक.  

ब)् ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिज�kेशन ;माणपD ;त. 

क) सोबत जोडले5या यादीतील कंDाटदारानुसार सन.2011-12 ते 2016-17 पयlतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे 

_. 100/- 1या �टmॅप पेपरवर नमुना 'ब ;माणे मुळ ';ितoा पD मनपाकडे िनिवदा ;िस0दी1या तारखेपुव8 

( 90 िदवसा1या आतील)  जमा के5याबाबतचा दाखला जोडणे बंधनकारक आहे.  
 

ड)  मागील 3 वषा�त हाती घेतले5या व पूण� केले5या कामां1या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदपDे फॉम� 

नं. I   म0ये सादर करणे आव`यक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�म0ये समक\ काम े केले5या कामांची यादी फॉम� नं. I I I व शासन पिरपDक %मांक : 

संिकण� 2019/;.%.47/इमारती-2/ िद.25 आ4टोबर, 2019 नुसार समक\ कामाबाबत अनुसुचीसह काम 

पुण� केलेबाबतचा दाखला  

च) सदर कामाकरीता उपलNध असले5या कम�चारी यांची यादी फॉम� नं. V म0ये भरावी. व Declaration Of The 

CONTRACTOR वर  मािहती भ_न �वा\री क_न Oयाची ;त सोबत जोडावी. 

11 तांिDक िलफाफा %. 1 म0ये जोडले5या कागदपDां1या सOयतेबाबत िनिवदेम0ये िदले5या नमुZयात _. 

500/-  1या �टmॅप पेपरवर ;ितoा पD जोडणे आव`यक आहे. .) सोबत नमुना 'अ' 

12 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा %िलफाफा %िलफाफा %िलफाफा % 2222     म0ये संबंधीत ठेकेदाराने िनिवदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद 

क_न � वा\रीसह  सोबत  जोडणे आव` यक आहे....  



13 अटीयु4 त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही     

14 यश�वी ठेकेदारास यो^य िकंमती1या �टmॅप पेपरवर करारनामा क_न pावा लागेल. 

15 यश�वी ठेकेदारास कामगार िवमा काया�रंभ आदेश पुव8 सादर करावा लागेल.    

16 यश�वी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5 % (ट4के) अनामत र4कम रोखीने भरावी लागेल िकंवा काया�रंभ आदेश पुव8 

सेि2हंग बकॅ िडपॉिझट ग2हर�मSट ;ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि2हंग सटqिफकेट अथवा एफ.िड.आर. 

�व_पाम0ये महानगरपािलके1या नाव ेक_न िदले5या अस5यास ि�वकारcयात येईल.व उव�रीत र4कम िबलातुन 

वसुल करcयात येईल 

17 कुठलेही साहीOय मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

18 सव� साहीOय भारतीय र�ते माणका;माणे असणे आव`यक आहे वरील कामासाठी वापरcयात येणारे साहीOय 

(मटेरीयल) यो^य अस5याबाबतचा ;योगशाळेकडील अहवाल िज5हा�तिरय यंDणेकडून तपासणी क_न rयावी 

व शासन धोरणा ;माणे ( थड� पाटq ) तांिDक लेखा पिर\ण हे मा.;ाचाय़�, शासिकय अिभयांिDकी महािवpालय, 

ऑरंगाबाद िकंवा पुणे यांचेकडुन ऑडीट करणे बंधनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा तांिDक लेखा पिर\ण 

अहवाल शासिकय यंDणेकडे भरताना पावती ' आयु+, अहमदनगर महानगरपािलका, अहमदनगर' किरता 
................ ( ठेकेदाराचे नाव) अशा;कारे ठेकेदाराने �वखचा�ने क_न घेउन Oयाचे देयक महानगरपािलकेकडे सादर 

के5यास Oयाचा परतावा करcयात येईल. तांिDक लेखा पिर\ण अहवाल इकडेस ;ाV झा5यािशवाय देयक 

;�तािवत करcयात येणार नाही. 3 ल\1या वरील सव� िवकास कामांना ( मनपा फंड/ शासन िनधी/आमदार व 

खासदार िनधी) तांिDक लेखा पिर\ण बंधनकारक आहे. Oयापॆकी 5 ल\पयlत मनपा िनधीतील कामांचे तांिDक 

लेखा पिर\ण ;ाचाय़�, शासिकय तंD िनकेतन, अहमदनगर यांचेकडुन क_न घेणेस मुभा रािहल.  

19 डांबरीकरणा1या कामासाठी दोष दाियOव कालावधी 3 वषe, कॉिँ%ट1या कामासाठी दोष दाियOव कालावधी 3 

वषe, पुल बांधणेचे कामासाठी 10 वष� व र�ते पिॅचंग करणेसाठी 1 वष�, नवीन इमारतीचे कामासाठी 10 वषe, 

नवीन गटर/vेनेज साठी 2 वषe इतका राहील.तसेच सुर\ा अनामत व     Performance Secutiy Deposit     
हे दोष दाियOव कालावाधी पणु� झालेनंतरच परतावा करcयात येईल. दोष दाियOव कालावधी काम पुण� 

झा5या1या िदनांकापासुन लागु राहील. दोषदाियOव कालावधीत काम खराब झा5याचे िदसुन आ5यास तसेच 

याबाबत इकडील िवभागाने कळिव5यानंतर 15 िदवसात द_�ती करणे बंधनकारक रािहलु . या कालावधीत 

द_�ती न के5यास व तसे आढळन आ5यास ठेकेदार उ+ िनिवदेसाठी अपाD रािहलु ु .  

20 टSडर मधील दर टSडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस wाx राहतील.    

 

21 साव�. बांधकाम िवभाग , शासन पिरपDक कमांक सीएटी/2017/;.%.08/इमा-2 िद.26 नो2हSबर, 2018 

नुसार िनिवदा िकंमती1या 1% ते 10% कमी दरापयlत 1% व 10% पासुन 15% कमी दरापयlत ( 15% - 

10% = 5% ) तसेच ( 19-15) =4 किरता ( 4 x 2 = ) 8% ;माणे डी.डी.सादर करणे अिनवाय� आहे. 

तसेच िलफाफा 2 उघड5यानंतर ;थम Zयुनतम देकार सादर करणाa या एल-1 िनिवदाकाराने " Additional 

Performance Security Deposit"  आठ िदवसा1या आत शहर अिभयंता यां1या काया�लयात जमा करावा. 

आठ िदवसांची मुदत कोणOयाही कारणासाठी िशथील\म असणार नाही.    व सदर अनामत र4कम कामाचा 

दोष दाियOव कालावधी संप5यानंतर परत करcयात येईल. 

22 सदर1या कामांवरील सािहOयाचे स\म ;ािधकरणाचे गुणव{ा ;माणपD (Test Report) सादर करणे 

बंधनकारक आहे.    

23 डे|युटी डायरे4 टर ऑफ इं` युरZ स महारा} k रा~ य यांचेकडील ;िविन – 2314 सा.बां.िव/.िवमा वसुली/अिभ 3   

िद.31/03/2015 नुसार शासकीय िवमा काया�रंभ आदेशापवु8 ;ाV क_न घेणे अथवा 25 ल\ापयlत 1% व 



25 ल\चे पुढील रकमेस 0.5% ;माणे रोख �व_पात भरणे बंधनकारक आहे.     

24 कोणOयाही पिर�थीतीत भाववाढ देय असणार नाही. 

25 कामाचे देयक उपलNध िनधी ;माणे ;दान करcयात येईल.    

26 िनयमानुसार लागु असले5या सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया1या आहेत. 

27 भुयारी गटार योजनेअंतग�त कामाचा समावेश अस5यास कामाचे काया�रंभ आदेश भुयारी गटर योजनेचे काम 

झा5यानंतर देcयात येतील.  

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

महानगरपािलका यांना राहतील.... 

    

    

र�ते डांबरीकरण व काँि%ट करणेचे कामांसाठी र�ते डांबरीकरण व काँि%ट करणेचे कामांसाठी र�ते डांबरीकरण व काँि%ट करणेचे कामांसाठी र�ते डांबरीकरण व काँि%ट करणेचे कामांसाठी ( ( ( ( र�ते द_�तीसह र�ते द_�तीसह र�ते द_�तीसह र�ते द_�तीसह ुु ुु ) ) ) ) असणाa याअसणाa याअसणाa याअसणाa या तरतुदी खालील;माणे तरतुदी खालील;माणे तरतुदी खालील;माणे तरतुदी खालील;माणे 

29 र�Oया1या कामांसाठी आव`यक ती यंD सामुwी जस े हॉट िम4स/�म िम4स |ल�ट ,सSसर /मेकॅिनकल 

पे2हर िफनीशर मेकॅिनकल अ�फा5ट �;ेअर ,2हाय�ेटरी रोलर तसेच कॉिँ%ट1या कामासाठी RMC Plant 

अथवा Transit Ready Mixer  बंधनकारक आहे  व खालील नमुद मिशनरी िनिवदा धारका1या मालकीची 

अथवा र4कम _. 100/- 1या �टmॅप पेपरवर भाडेतOवाचा करारनामा  कामाचे नाव नमुद असणारे ;ितoा 

पD असणे आव` यक आहे. मिशनरी1या मुळ कागदपDांची मािहती फॉम� नं II भ_न जोडcयात यावी तसेच 

 खालील नमुद  1 ते 6 बाबत कागदपDां1या छायािकंत ;ती जोडणे आव` यक आहे. ( नमनुा ' ;पD क '  

 (1) RMC Plant अथवा Transit Ready Mixe चा  Valid   Calibration  Report  ची ;त सोबत जोडणे 

आव`यक.  
 (2) वरील नमुद सव� मिशनरी सुि�थतीत अस5 याचे िचफ इंिजिनयर (मकेॅिनकल) यांचेकडुन (MOST with   

SCADA) ;माणपD जोडणे आव` यक आहे. 
 (3) |ल�ट मनपा.ह�ीपासुन 25 िक.मी.चे आंत असलेबाबत िनिवदा ;िस0दी1या िदनांकाचे एक वषा�चे  

      आतील कालावधी  शहर अिभयंता,अहमदनगर महानगरपािलका यांचे ;माणपD  आव`यक आहे. 
 (4) डांबरीकरणा1या कामासाठी मोडन� vम िम4 स | लँट (हॉट िम4 स | लँट)  | लँट हा िकमान 30 ते 40 मे.  

       टन / तास व Oयावरील   \मतेचा असणे आव` यक  आहे.               
 

       

 (5) डांबरीकरणाचे / कॉिं%टीकरणाचे शासकीय सं�थांचे Design Mix  ठेकेदारा1या नावाने अस5याचा 3 

वषा�1या आतील मुळ अहवाल साव�.बांधकाम िवभाग, मनपा, अहमदनगर या िवभागाकडे सादर 

केलेबाबतचा दाखला जोडणे   अिनवाय�.आहे. 
 (6) िनिवदाधारक डांबरी र�Oया1या कामाबाबत डांबराचे चलन सादर करणे बंधनकारक आहे. 

                 

 

 

 

          

                                               उप अिभयंता    शहर अिभयंता             

                                 अहमदनगर  महानगरपािलका,  अहमदनगर    

 

 


