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अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर महानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलकामहानगरपािलका,,,, अहमदनगरअहमदनगरअहमदनगरअहमदनगर    

साव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनक बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम िवभागिवभागिवभागिवभाग    

   अितरी� तअितरी� तअितरी� तअितरी� त चटई �े  िनद!शांकापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शांकापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शांकापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शांकापोटी ि$िमयम र� कम व नगरसेवक & वेम व नगरसेवक & वेम व नगरसेवक & वेम व नगरसेवक & वे' छा' छा' छा' छा िनधी िनधी िनधी िनधी----    सनसनसनसन....2021202120212021----2022 2022 2022 2022     
       साव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनकसाव�जिनक बांधकामबांधकामबांधकामबांधकाम िवभागिवभागिवभागिवभाग/ जाहीरजाहीरजाहीरजाहीर नोटीसनोटीसनोटीसनोटीस जािहरातजािहरातजािहरातजािहरात 0000....45454545////116 116 116 116 ते ते ते ते 118118118118    िदनांकिदनांकिदनांकिदनांक----                    02020202////00003333////2020202022222222 

मा.उपायु9,अहमदनगर महानगरपािलका हे  अितरी� तअितरी� तअितरी� तअितरी� त चटई �े  िनद!शाकंापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शाकंापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शाकंापोटी ि$िमयम र� क चटई �े  िनद!शाकंापोटी ि$िमयम र� कम व म व म व म व 

नगरसेवक & वेनगरसेवक & वेनगरसेवक & वेनगरसेवक & वे' छा' छा' छा' छा िनधी िनधी िनधी िनधी    ----2021202120212021----2022 2022 2022 2022 अतंग�त अतंग�त अतंग�त अतंग�त खालील नमुद िविवध िवकास    कामांसाठी ि>द Ð िलफाफा ( पेटी ) पA दतीने 

B -1 िनिवदा मागिवत आहे. िनिवदे बाबत'या या > यितिर� त असलेD या अटी व शतE िनिवदा फॉम� मA ये नमुद केD या असुन िनिवदा 

फॉम� िव0ी व िनिवदा $ि0येबाबतचा तपिशल खािलल $माणे.  

 

                                            
Sr.No 

Envelopes Start Date & Time Expiry Date & Time 

1 िनिवदा िव0ी      03-03-2022 10:00    08-03-2022 14:00 

2 िनिवदा ि&वकृती          03-03-2022 14 :00    09 -03-2022 17:45 

4 तांि क िलफाफा उघडण े        10 -03-2022 10:00     10 -03-2022 17:45 

5 >यापारी िलफाफा उघडण े         -03-2022 10:00      -03-2022 17:45 

    
िनिवदा 

सुचना 
0मांक 

कामाचा तपिशल 

 

लेखािशष�क  कामाची िनिवदा 

र�कम 
(G.S.T.>यितिर9

) 

िनिवदा 

संच 
िकंमत  

GST. . .सह  

(ना 
परतावा) 

बयाना 

र�कम 
 

कामाची         

मुदत 
ठेकेदाराचा 

वग� 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 अहमदनगर मनपा हQीतील $भाग 

0.15 मधील कायनेटीक चौक 

रिवश कॉलनी अंतग�त र& ता ठबे ु

घर ते गणपती मंिदर आिण शेख 

घर ते कटारीया घरापयSत र& ता 

कॉ0ीटीकरण करणे  

अितरी� त 

चटई �े  

िनद!शांकापो

टी ि$िमयम 

र� कम 

T.5,38,851/- 236/- T.5,400/

  

3 महीने  वग� 7  व 

Uयावरील  

2
  

अहमदनगर मनपा हQीतील $भाग 

0.15 मधील काटवन खंडोबा 

रोडवरील गाजीनगर भागातील 

दारकंुडे घर ते अ�य घर ते मोशीर 

बागवान घरापयSत र& U याचे 

मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे 

नगरसेवक 

& वे' छा िनधी 

T.6,54,666/- 236/- T.6,600/

  

3 महीने  वग� 7  व 

Uयावरील  

3 अहमदनगर मनपा हQीतील $भाग 

0.17 मधील मोिहनीनगर अंतग�त 

साके घर ते अकोलकर घर ते मेन 

लाईन पयSत 300 एमएम > यासाची 

बंद पाईप गटर करणे 

नगरसेवक 

& वे' छा िनधी 

T.1,78,150/- 236/- T.1,800/

  

3 महीने  वग� 9  व 

Uयावरील  

 

सव�साधारण िनिवदेचा तपिशल 

1 सदर कामाबाबत िनिवदा अटी शतE इ बाबतचा सव� तपशील िनिवदा संचामAय ेव जािहर टXडर नोटीसमAय ेनमुद केलेला 

असुन िनिवदा संच ऑनलाईन पहावयास उपलZध आहे. 

2 िनिवदा संचाची िव0ी http://mahaetenders.gov.in या वेबसाईटव[न फ9 ऑनलाईन चालु आहे.    
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3 वरील वेबसाईट व[न िनिवदामAय े सहभागी हो\यासाठी बेबसाईटवर युजर आयडी व पासवड� बनिवणे बंधनकारक 

आहे.यासाठी िकंवा ई-िनिवदा बाबत माग�दश�नासाठी 01204001002/ 01204001005 या 0ामांकावर संपक�  करावा.    

4    िनिवदा िव0ी'या शेवट'या िदवशी संच $ा] न झाDयास व ि&वकृती 'या शेवट'या िदवशी ऑन लाईन 

सादरीकरण न झाDयास Uयाची सव�&वी जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील. 

5 ऑनलाईन िनिवदा $ि0यासाठी ि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 0माकं सीएटी 2017/$.0.103/इमा.2, मं ालय, 

मुंबई ÐÐÐÐ 32 िद.23/07/2018 अ`वय े मजूर सहकारी सं&था, सुिशि�त बेरोजगार अिभयंता व नcदणीकृत 

ठेकेदार पा  राहतील. तथािप संबधीत ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलकेकडे योd य U या वगा�ची नcदणी 

क[न $माणप  घेणे आवe यक आहे.    

7    उ9 िनिवदा भरणाf या ठेकेदाराने अहमदनगर महानगरपािलके'या साव�. बांधकाम िवभागाकडील िवकास कामाचे 

काया�रंभ आदेश िदलेले काम िकंवा कामे Uयाला िदलेDया मुदतीत पुण� न  केDयास ( योdय कारणािशवाय )  

तो अपा  राहील.   

8    उ9 िनिवदा भरणाf या िनिवदाधारकान ेअहमदनगर महानगरपािलके'या साव�. बांधकाम िवभागाकडील िवकास 

कामाचे काया�रंभ आदेश क[न घणेेबाबत प  िदDयानंतर िदलेDया मुदतीत काय�वाही न केDयास सदरचा 

िनिवदाधारक अपा  राहील.  

9    तांि  िलफाgयामAये कागदप े अपुण� असDयास संबंिधत ठेकेदारास कोणतीही मुदत न देता अपा  कर\यात 

येईल. कारण सव� कागदप ांची पुत�ता करणे आवeयक आहे व ती िकरकोळ &व[पाची नाहीत.  

10 ई - िनिवदा सादरीकरण / ि&वकृती फ9 ऑनलाईन पAदतीन ेकर\यात येईल. 

11 िनिवदाधारकास ई-िनिवदा पोट�लवर िनिवदाबाबत "बीड लॉक" झाDयानंतर कं ाटदाराने िनिवदा सादर 

करावया'या वेळेपासुन 72 तासात तांि क कागदप ांची हाड� कॉपीची एक $त बंद पाकीटात इकडील 

काया�लयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. िनिवदाधारकाने हाड� कॉपी सादर करताना जमा केDया'या 

कागदप ांची संjया व पान 0मांक हे अनुसुचीसह ई-िनिवदा kमांक नमुद क[न शहर अिभयतंा, अहमदनगर 

महानगरपािलका यांचे काया�लयात जमा करणे बंधनकारक आहे.  

12 तांि क िलफाफा पडताळणी अंती पा  कं ाटदाराने" माझा अिथ�क देकार उघड\यात येवु नये" अथवा " मी 

&पध!तुन माघार घेत आहे" असे कळिवDयास ते &पlपणे नाकार\यात येवुन Uयाचा अिथ�क देकार उघड\यात 

येईल.  

सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक सव�समावेशक अटीअटीअटीअटी     ----    शतEशतEशतEशतE 

13 सदर कामाची िनिवदा संच खरेदी िकंमत व बयाणा र� कम ऑनलाईन पA दतीने ICICI Bank चे खाUयावर    भरावी.    

14 िनिवदा सादरीकरण हे दोन पाकीट पAदतीने( Technical व Commercial bid) करणे आवeयक आहे.    

15 िसलबिसलबिसलबिसलब Óददददü ताि ताि ताि ताि क िलफाफा क िलफाफा क िलफाफा क िलफाफा 0000 .    1   मAये पुढील कागदप े जोडणे आवe यक आहे   

अ) इनकम ट�ॅस $माण प  $त मागील 3 वषा�चे आवeयक.  

ब)् ई.पी.एफ.व जी.एस.टी.रिज&pेशन $माणप  $त. 

क) सोबत जोडलेDया यादीतील कं ाटदारानसुार सन.2011-12 ते 2016-17 पयSतचे ई.पी.एफ. भरणा केलेबाबतचे [. 

100/- 'या &टqॅप पेपरवर नमुना 'ब $माणे मुळ '$ितsा प  मनपाकडे िनिवदा $िसAदी'या तारखेपुवE ( 90 

िदवसा'या आतील)  जमा केDयाबाबतचा दाखला जोडणे बंधनकारक आहे.  

ड)  मागील 3 वषा�त हाती घेतलेDया व पूण� केलेDया कामां'या िकंमतीसह मािहतीचा तपिशल कागदप े फॉम� नं. 

I   मAय ेसादर करणे आवeयक  आहे. 

घ)  मागील 3 वषा�मAये समक� कामे केलेDया कामांची यादी फॉम� नं. I I I व शासन पिरप क 0मांक : संिकण� 

2019/$.0.47/इमारती-2/ िद.25 आ�टोबर, 2019 नुसार समक� कामाबाबत अनुसुचीसह काम पुण� 

केलेबाबतचा दाखला  

च) सदर कामाकरीता उपलZध असलेDया कम�चारी यांची यादी फॉम� नं. V मAय े भरावी. व Declaration Of The 

CONTRACTOR वर  मािहती भ[न &वा�री क[न Uयाची $त सोबत जोडावी. 



D:\Copy of Tender Notice No 45.doc- 3 - 

16 तांि क िलफाफा 0. 1 मAय ेजोडलेDया कागदप ां'या सUयतेबाबत िनिवदेमAये िदलेDया नमु`यात [. 500/- 

 'या &टqॅप पेपरवर $ितsा प  जोडणे आवeयक आहे. .) सोबत नमुना 'अ' 

17 िसलबंदिसलबंदिसलबंदिसलबंद    दराचादराचादराचादराचा    िलफाफा 0िलफाफा 0िलफाफा 0िलफाफा 0 2222     मAय ेसंबंधीत ठेकेदारान ेिनिवदा संचामधील Tender for Works वर दर नमुद 

क[न & वा�रीसह  सोबत  जोडणे आवe यक आहे....  

18 अटीयु� त िनिवदा िवचारात घेतली जाणार नाही     

19 यश&वी ठेकेदारास योdय िकंमती'या &टqॅप पेपरवर करारनामा क[न uावा लागेल. 

20 यश&वी ठेकेदारास कामगार िवमा काया�रंभ आदेश पुवE सादर करावा लागेल.    

21 यश&वी ठेकेदारास कामापोटी 2222....5 % (ट�के) अनामत र�कम रोखीन ेभरावी लागेल िकंवा काया�रंभ आदेश पुवE सेि>हंग 

बकॅ िडपॉिझट ग>हर�मXट $ॉिमसरी नोटस िकंवा नशॅनल सेि>हंग सटvिफकेट अथवा एफ.िड.आर. &व[पामAये 

महानगरपािलके'या नावे क[न िदलेDया असDयास ि&वकार\यात येईल.व उव�रीत र�कम िबलातुन वसुल कर\यात 

येईल 

22 कुठलेही साहीUय मटेरीयल महानगरपािलका पुरिवणार नाही. 

23 सव� साहीUय भारतीय र&ते माणका$माणे असणे आवeयक आहे वरील कामासाठी वापर\यात येणारे साहीUय 

(मटेरीयल) योdय असDयाबाबतचा $योगशाळेकडील अहवाल िजDहा&तिरय यं णेकडून तपासणी क[न wयावी व 

शासन धोरणा $माणे ( थड� पाटv ) तांि क लेखा पिर�ण हे मा.$ाचाय़�, शासिकय अिभयांि की महािवuालय, 

ऑरंगाबाद िकंवा पणुे यांचेकडुन ऑडीट करणे बधंनकारक आहे. तसेच सदर कामाचा तांि क लेखा पिर�ण अहवाल 

शासिकय यं णेकडे भरताना पावती ' आयु9, अहमदनगर महानगरपािलका, अहमदनगर' किरता ................ ( 

ठेकेदाराचे नाव) अशा$कारे ठेकेदाराने &वखचा�ने क[न घेउन Uयाचे देयक महानगरपािलकेकडे सादर केDयास Uयाचा 

परतावा कर\यात येईल. तांि क लेखा पिर�ण अहवाल इकडेस $ा] झाDयािशवाय देयक $&तािवत कर\यात येणार 

नाही. 3 ल�'या वरील सव� िवकास कामांना ( मनपा फंड/ शासन िनधी/आमदार व खासदार िनधी) तांि क लेखा 

पिर�ण बधंनकारक आहे. Uयापॆकी 5 ल�पयSत मनपा िनधीतील कामांचे तांि क लेखा पिर�ण $ाचाय़�, शासिकय 

त ं िनकेतन, अहमदनगर यांचेकडुन क[न घेणेस मुभा रािहल.  

24 डांबरीकरणा'या कामासाठी दोष दाियUव कालावधी 3 वष!, कॉँि0ट'या कामासाठी दोष दाियUव कालावधी 3 वष!, 

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

गटर/{ेनेज साठी 2 वष! इतका राहील.तसेच सुर�ा अनामत व     Performance Secutiy Deposit     हे दोष 
दाियUव कालावाधी पुण� झालेनंतरच परतावा कर\यात येईल. दोष दाियUव कालावधी काम पुण� झाDया'या 

िदनांकापासुन लागु राहील. दोषदाियUव कालावधीत काम खराब झाDयाचे िदसुन आDयास तसेच याबाबत 

इकडील िवभागाने कळिवDयानंतर 15 िदवसात द[&ती करणे बंधनकारक रािहलु . या कालावधीत द[&ती न ु
केDयास व तसे आढळन आDयास ठेकेदार उ9 िनिवदेसाठी अपा  रािहलु .  

25 टXडर मधील दर टXडर उघडलेपासुन 111180000 िदवस |ा} राहतील. 

26 साव�. बांधकाम िवभाग , शासन पिरप क कमांक सीएटी/2017/$.0.08/इमा-2 िद.26 नो>हXबर, 2018 नुसार 

िनिवदा िकंमती'या 1% ते 10% कमी दरापयSत 1% व 10% पासुन 15% कमी दरापयSत ( 15% - 10% = 

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

िलफाफा 2 उघडDयानंतर $थम `युनतम देकार सादर करणाf या एल-1 िनिवदाकाराने " Additional 

Performance Security Deposit"  आठ िदवसा'या आत शहर अिभयतंा यां'या काया�लयात जमा करावा. 

आठ िदवसांची मुदत कोणUयाही कारणासाठी िशथील�म असणार नाही.    व सदर अनामत र�कम कामाचा 

दोष दाियUव कालावधी संपDयानंतर परत कर\यात येईल. 

27 सदर'या कामांवरील सािहUयाच ेस�म $ािधकरणाचे गुणव�ा $माणप  (Test Report) सादर करणे बंधनकारक 

आहे. 

28 डे�युटी डायरे� टर ऑफ इंe यरु` स महारा� p रा� य याचेंकडील $िविन – 2314 सा.बां.िव/.िवमा वसुली/अिभ 3   

िद.31/03/2015 नुसार शासकीय िवमा काया�रंभ आदेशापुवE $ा] क[न घेणे अथवा 25 ल�ापयSत 1% व 25 

ल�चे पुढील रकमेस 0.5% $माणे रोख &व[पात भरणे बंधनकारक आहे.     

29 कोणUयाही पिर&थीतीत भाववाढ देय असणार नाही. 

30 कामाचे देयक उपलZध िनधी $माणे $दान कर\यात येईल.    

31 िनयमानुसार लागु असलेDया सव� शासकीय कपाती िनिवदाधारक यांनी सोसावया'या आहेत. 
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32 कोणतीही िनिवदा &वीकारणे,,,,नाकारणे अथवा रQ करणे याबाबतचे अंितम अिधकार मा. आयु9,,,, अहमदनगर     

महानगरपािलका यांना राहतील.... 

    

र&ते डांबरीकरण व कािँ0ट करणेच ेकामांसाठीर&ते डांबरीकरण व कािँ0ट करणेच ेकामांसाठीर&ते डांबरीकरण व कािँ0ट करणेच ेकामांसाठीर&ते डांबरीकरण व कािँ0ट करणेच ेकामांसाठी (  (  (  ( र&ते द[&तीसह र&ते द[&तीसह र&ते द[&तीसह र&ते द[&तीसह ुु ुु ) ) ) ) असणाf याअसणाf याअसणाf याअसणाf या तरतदुी खालील$माणे तरतदुी खालील$माणे तरतदुी खालील$माणे तरतदुी खालील$माणे 

33 र&Uया'या कामांसाठी आवeयक ती यं  सामु|ी जसे हॉट िम�स/�म िम�स �ल�ट ,सXसर /मेकॅिनकल पे>हर 

िफनीशर मेकॅिनकल अ&फाDट &$ेअर ,>हाय�ेटरी रोलर तसेच कॉिँ0ट'या कामासाठी RMC Plant अथवा 

Transit Ready Mixer  बंधनकारक आहे  व खालील नमुद मिशनरी िनिवदा धारका'या मालकीची अथवा 

र�कम [. 100/- 'या &टqॅप पेपरवर भाडेतUवाचा करारनामा  कामाचे नाव नमुद असणारे $ितsा प  

असणे आवe यक आहे. मिशनरी'या मुळ कागदप ांची मािहती फॉम� नं II भ[न जोड\यात यावी तसेच  

खालील नमुद  1 ते 6 बाबत कागदप ां'या छायािकंत $ती जोडणे आवe यक आहे. ( नमुना ' $प  क '  

 (1) RMC Plant अथवा Transit Ready Mixe चा  Valid   Calibration  Report  ची $त सोबत जोडणे आवeयक.  
 (2) वरील नमुद सव� मिशनरी सुि&थतीत असD याचे िचफ इंिजिनयर (मकेॅिनकल) यांचेकडुन (MOST with   

SCADA) $माणप  जोडणे आवe यक आहे. 
 (3) �ल�ट मनपा.हQीपासुन 25 िक.मी.चे आंत असलेबाबत िनिवदा $िसAदी'या िदनांकाचे एक वषा�चे  

      आतील कालावधी  शहर अिभयंता,अहमदनगर महानगरपािलका यांचे $माणप   आवeयक आहे. 
 (4) डांबरीकरणा'या कामासाठी मोडन� {म िम� स � लँट (हॉट िम� स � लँट)  � लँट हा िकमान 30 ते 40 मे.  

       टन / तास व Uयावरील   �मतचेा असणे आवe यक  आहे.                     
 (5) डांबरीकरणाचे / कॉिं0टीकरणाचे शासकीय सं&थांचे Design Mix  ठेकेदारा'या नावाने असDयाचा 3 

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

केलेबाबतचा दाखला जोडणे   अिनवाय�.आहे. 
 (6) िनिवदाधारक डांबरी र&Uया'या कामाबाबत डांबराचे चलन सादर करणे बंधनकारक आहे. 

मा.आयु9 सो.यांचे मा`यतेने   

    

    

                                                                                                            शाखा अिभयंता                      शहर अिभयंता                   

                                               अहमदनगर  महानगरपािलका,  अहमदनगर    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


