
ामपचंायत    गुजखंेडा 

ईिनिवदा सचुना 2015-16 

ामपचंायत गुजखंेडा ता. दवेळी िज. वधा  ह ेखालील शासनाकडे यो य या वगात पंजीब द असले या 

कंञाटदारा कडूनच आनलाईन िनिवदा पञाम ये िनिवदा मागिव यात येत आह.े 

आनलाईन ई िनिवदा ि वकार याची तारीख 14/09/2016 ते 20/09/2016 दपुारी 12 वाज ेपयत 

ि वकार यात येईल व 21/09/2016 ला दपुारी 12.15 िम. वाजता िनिवदा दघड यात येईल. 

कामाच ेनांव – क शन आफ िस िस रोड  ामपंचायत गुजंखेडा 
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व रल कामाची या ई-िनिवदा य े दारे ऑनलाईन कर यात आलेली आह.े या िनिवद े

संबधीत सव सुचना अटी व शत  www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर 

पाहता येईल. 
 

अटी व शत   
 



टडर फ  1000/-   आणी  ई एम डी 3500/-  डीडीडीडी....डीडीडीडी. . . . सरपचंसरपचंसरपचंसरपचं    ामपचंायतामपचंायतामपचंायतामपचंायत    गुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेा    व पातव पातव पातव पात    ि वकार याति वकार याति वकार याति वकार यात    यईेलयईेलयईेलयईेल. . . . 
टडरटडरटडरटडर    फफफफ, , , , ईएमडीईएमडीईएमडीईएमडी    आणीआणीआणीआणी    टडरटडरटडरटडर    फामफामफामफाम    डीडीडीडी....डीडीडीडी. . . . सरपचंसरपचंसरपचंसरपचं    ामपचंायतामपचंायतामपचंायतामपचंायत    गुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेा    यायायाया    नावानेनावानेनावानेनावाने    काढूनकाढूनकाढूनकाढून    डीडीडीडी....डीडीडीडी. . . . ामपचंायतामपचंायतामपचंायतामपचंायत    गुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेागुजखंडेा    
येथे सादर करावा.  
 
िनवीद ेसोबत खालीप माणे माण पञ सोबत जोडावे तसेच उपरो  संकेत थळावर उपलोड कराव.े 

1000 . टडर फ .,3500 . ईएमडी.,िज. प. चे नोदणीकृत पमाणपञ.,पॅन काड.,आयकर रटन.,काम के याच े
अनुभव पमाणनञ., हटॅ माणपञ. 

महारा  सा. बा. िव. शासन िनणय . BDG2016/ क/2/इमा/2/ मंञालय मुबंई 400032 द. 12/02/2016  नुसार 
1%  ते 10% पयत िनवीदा कमी दराची अस यास िनवीदा धारकाला िनवीदे या 1% एवढी र म तसेच 10% पे ा 
जा त अस यास तेवढया र मचेा डी.डी.  ा. प. गुजंखेडा येथ ेसादर करावा. 
  
िनिवदे या अटी व शत  महारा ा या  http://www.mahatenders.gov.in या सकें त 

ळावर पाहता येईल. 

 अनुभवी पंजीब द कञांटदाराकडूनच िनिवदा ि वकार यात येईलञ. 
 मु याकंण माणे शासक य  िनयमा माणे कपाती क न देयक अदा कर यात येतील. 
  कामाबाबत सव िनणय घे याचे अिधकार ामपचंायतीला राहील. 
 न दणी कृत जी.प. कञांटदारानी केवळ आनलाईन प दतीनेच िनिवदा सादर करावी. 
 काम रदद अथवा बदल कर याचे सव अिधकार ामपंचायतीला राहील. 
 िनिवदा दोन िलफाफा प दतीन ेि वकार यात येईल.  िलफाफा 1 म य ेपंजीयन माणपञ व सव आव यक 
कागदपञ आणी िलफाफा   2 म ये आनलाईन िनिवदा भर याची त व टडर फ  व ईएमडी पावती या 
प दतीन ेसादर करावी. 
 सािह य पुरवठा धारकाला रॉय टी भरावी लागेल अ यथा देयकातून कपात कर यात येईल. 
 अनुदाना या उपल धत ेनुसार देयक अदा कर यात येईल 
 
 
 
 
 

         सरपंच                                             सिचव 

ामपचंायत गुजखंेडा                                           ामपंचायत गुजखेंडा 
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