ई - ननविदा सूचना क्र. 03 /2019-20

वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील) ऩाांढयकलडा माांचे लतीने खारीर काभावाठी मोग्म त्मा लगाातीर ऩांजीफध्द
भजुय काभगाय सहकायी सांस्था कडुन

ई-ननवलदा प्रणारी द्लाये ननवलदा भागवलण्मात मेत आशे त. त्माभधीर काभाचा

तऩळीर खारीर प्रभाणे.
अ.

काभाचे नाांल

क्रां.

1

2

Repairing and strenthning of existing
Murum Road (From sunna gate to
shikari road 4.10 km ) in tipeshwar
wildlife sanctuary
Repairing and strenthning of existing
Murum Road (From maregaon
chaufully to rest house 4.00 km) in
tipeshwar wildlife sanctuary

को-मा ननवलदा

काभाचे

अांदाजऩत्रकीम

फमाणा

काभ

ठिकाण

यक्कभ

यक्कभ रुऩमे

कयण्माची

(1%)

कारभमाादा

ककां भत रुऩमे

नभुन्माची

ठिऩेश्लय

1583149

15831

15 ठदलस

590/-

ठिऩेश्लय

1545828

15458

15 ठदलस

590/-

ई-ननवलदा कामाप्रणारीद्लाये ननवलदा बयणेची ददनाांक
प्रभाणे दे ण्मात आरेरा आशे .

कांत्राटदायाचा
लगा

ळावककम
ननमभा प्रभाणे
ळावककम
ननमभा प्रभाणे

, ननवलदे चा नभुना , ननवलदे वांफांधी ईतय तऩळीर खारीर

1. काभाची ववलस्तय ननवलदा वुचना ल कोये ननवलदा पॉभा www.mahatenders.gov.in मा वांकेतस्थऱालय उऩरब्ध
अवुन दद.

17/03/2020 ते 23/03/2020 ऩमंत वामांकाऱी 5.00 लाजेऩमंत बयता मेतीर.

2. ननवलदा दद. 24/03/2020 योजी वामांकाऱी 05 .00

लाजता वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील) , ऩाांढयकलडा माांचे

कामाारम प्रॉट क्रां.12 ळास्त्री नगय, ऩाांढयकलडा मेथे उघडण्मात मेतीर. ननवलदा उघडण्माचा ददनाांक वोईनुवाय ऩुढे
ढकरण्माचा अधधकाय वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील) ऩाांढयकलडा माांनी याखन
ु ठे लरा आशे .

3. कोणतेशी कायण न दे ता एक ककां ला वला ननवलदा नाकायण्माचा अधधकाय

वलबागीम लनअधधकायी

(लन्मजील)

ऩाांढयकलडा माांनी याखुन ठे लरा आशे ल त्माांचा ननणाम वला ननवलदा धायकाांवाठी अांनतभ ल फांधनकायक याशीर.

4. ननवलदा वांफांधी ववलस्तय अटी ल ळती www.mahatenders.gov.in ल www.mahaforest.nic.in मा वांकेतस्थऱालय
ददनाांक 17/03/2020 ते 23/03/2020 ऩमंत ऩशालमाव मभऱे र.

(सुभाष पुराणणक)
विभागीय िनअधिकारी
(िन्यजीि) पाांढरकिडा

ई-ननविदा संबंधी अटी ि शर्ती :1. ननवलदा पॉभा पी ल अनाभत यक्कभेचा बयणा Online Banking

प्रणारी द्लाये कयाला. प्रत्मेक काभावाठी लेगऱा

ननवलदा पाभा ल अनाभत यक्कभ बयणे गयजेचे याशीर.

2. ननवलदे च्मा अटी ल ळतीवश ववलस्तय ननवलदा वच
ु ना भशायाष्ट्र ळावनाचे http://www.mahatenders.gov.in मा
लेफवाईटलय ऩाशामरा मभऱे र.

3. भजुय सहकायी सांस्था ही भहायाष्ट्र ळासनाचे सहका

य वलबागाकडे

/ जजल्हा उऩननफांधक सहकायी सांस्था माांचक
े डे

नोंदणीकृत असाली ककां ला वषभ ळावकीम प्राधधकयणाव्दाये नोंदणीकृत अवाला.

भजुय सहकायी सांस्थानी

ई-ननवलदा

प्रणारीद्लाये ननवलदा बयताना ऩांजीकयण प्रभाणऩत्र , भागीर ३ लऴााचा आमकय बयल्माचे प्रभाणऩत्र , वलक्रीकय/ लॅट /
GST नोंदणी प्रभाणऩत्राची छामाप्रत ना दे म (

Clearance) प्रभाणऩत्रावश, व्मलवाम कय नोंदणी प्रभाणऩत्र ना दे म

(Clearance) प्रभाणऩत्रावश जोडणे फांधनकायक यादशर.

4. ग्राभवलकास ल जरसांधायण वलबाग , ळासन ननणणम क्र .सांककणण-२०१०/२७५/प्र.क्र.१७२/ऩांया-७/भांत्रारम भुांफई -४०००३२ ठदनाांक
१९ ऑक्िोंफय २०११ अन्लमे भान्मताप्राप्त नोंदणीकृत भजूय सहकायी सांस्थाांना ऩतदायी प्रभाणऩत्र दे ण्माच्मा अठितून सूि
दे ण्मात मेत आहे . भात्र सांफांधीत जजल्हा सहकायी सांस्थाकडून , सदय ननवलदे भधीर यक्कभेचे काभ कयण्माची आधथणक
ऩात्रता आहे असा दाखरा भजूय सहकायी सांस्थाांनी सादय कयणे आलश्मक आहे .

5. भजुय काभगाय सहकायी सांस्था ही मलतभाऱ जजल््मातीरच असाली.
6. भजयु काभगाय सहकायी सांस्थानी कामभचा ऩत्ता, ऩॅन काडाची प्रभाणणत छामाांकीत प्रत जोडण्मात माली.
7. वादय कयण्मात मेणाये प्रस्तालातीर दय वला कयावश अांतीभ स्लरुऩाचे अवाले .
8. अटीमक्
ु त ननलीदा स्स्लकृत कयता मेणाय नाशी.
9. भशायाष्ट्र ळावनाचे काभगाय वलऴमक कामद्माच्मा ल ननमभाांचे ऩारन कयण्माची जफाफदायी वांफांधीत कांत्राटदायाची
याशीर.

10. काभा दयम्मान कोणतीशी स्जवलत/वलत्त शानी झाल्माव त्माव लन वलबाग जफाफदाय याशणाय नाशी त्माची वलास्ली
जफाफदायी शी वांफांधीत भजुय काभगाय सहकायी सांस्थाची याशीर. तवेच काभा दयम्मान कोणतेशी ळावककम भारभत्तेचे
नुकवान शोणाय नाशी माची दषता घेण्माांत माली. तवे झाल्माव ळावकीम ननमभाप्रभाणे कामालाशी कयण्माांत मेईर.

11. काभे अधालट स्लरुऩात टाकुन ददल्माव केरेल्मा काभाची कोणतीशी यक्कभ ददरी जाणाय नाशी. अथला ऩयस्ऩय दव
ु -मा
भजुय काभगाय सहकायी सांस्थेस काभे शस्ताांतयीत कयता मेणाय नाशी. भात्र वदयशु काभे ऩूणा कयण्माव मा वलबागाव
दव
ु -मा कांत्राटदायाव द्माली रागल्माव ल अळा लेऱी भांजूय ननवलदे ऩेषा जास्त खचा झारा तो आऩल्माकडुन लवुर
कयण्माांत मेईर.

12. भजुय काभ गाय सहकायी सांस्था माांनी माऩुली केरेल्मा तत्वभ काभाफाफतचे , ळावककम वलबागाचे वषभ अधधका -माांचे
अनुबल प्रभाणऩत्र काभाच्मा मादीवश वादय कयाले.

13. काभाची ववलस्तय भादशती , अदट ल ळती करयता तवेच अांदाजऩत्रकीम ल इतय भादशती करयता माांचे कामाारमात
कामाारमीन लेऱेत (वट्ट
ु ीचे ददलव वोडुन) उऩरब्ध शोलू ळकेर.

14. ननवलदा भांजुय झाल्मानांतय भजुय काभगाय सहकायी सांस्था माांनी

वदयचे काभ वलदशत भुदतीत ऩुणा कयण्माफाफतचे

ननमोजनाचे वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील) ऩाांढयकलडा माांचक
े डे वादयीकयण कयणे फांधनकायक आशे .

15. ननवलदा वादय कयण्माऩूली कांत्राटदायाने स्थऱारा बेट दे ऊन लास्तवलक स्स्थतीची ऩाशणी करुनच ननवलदा वादय केरेरी
आशे , अवे गश
ृ ीत धयण्मात मेत अवुन अांदाजऩत्रकात कामाायांब आदे ळाच्मा लेऱी ककां ला काभ वुरु अवताांना चे दयम्मान
कोणतीशी लाढ अथला फदर कयता मेणाय नाशी.

16. ननवलदा स्स्लकृत झाल्माफाफत रेखी कऱलताच ऩाच ददलवाांचे आांत भजुय काभगाय सहकायी सांस्थेस त्माांचे भांजुय ननवलदा
यक्कभेच्मा आधाये मोग्म त्मा यक्कभेच्मा स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय कयायनाभा कयाला रागेर. स्टॅ म्ऩ ऩेऩयचा खचा वांफांधधत
कांत्राटदायाचा अवेर.

17. काभे वुरु अवताांना काभाच्मा नोंदी प्रभाणणत केरेल्मा भाऩनऩुस्स्तकेत (

M.B.Register) दळालुन त्माची लेऱोलेऱी

तऩावणी वषभ अधधकाज्मा भापात केल्मा जाईर ल त्माांचे मोग्मते फाफतचे ननयीषण अशलारा नुवायच काभाच्मा
यक्कभेचे वांवलतयण कयण्मात मेईर.

18. मा कामाारमाचे ननलीदा स्स्लकृत झाल्माफाफतचे ऩत्र प्राप्त झारे नवल्माव वांफांधधताांची ननवलदा यद्द झारेरी आशे , अवे
गश
ृ ीत धयण्मात माले.

19. कोणतेशी कायण न दे ता ननवलदा यद्द कयण्माचे ककां ला स्स्लकायण्माचे ल अटी ल ळतीभध्मे फदर कयण्माांचे अधधकाय
वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील), ऩाांढयकलडा माांनी याखुन ठे लरे आशे त.

20. नोंदणीकृत भजुय काभगाय सहकायी सांस्थेने अधधकृत डडजीटर स्लाषयी प्राप्त करुन घेलुन भशायाष्ट्र ळावनाच्मा
http://www.mahatenders.gov.in

मा लेफवाईटलय ई-ननवलदा वादय कयाली.

21. फमाणा अधिभ ऩयत दे ण्माांची तयतुद नाशी.
22. वदय काभाची उणीलाांच्मा दरू
ु स्तीचा कारालधी (Defect liability period) ळासन ननणणम क्रभाांक सालणजननक फाांधकाभ
वलबाग, सांकीणण-2018/प्र.क्र.151/इभायती-2, ठदनाांक 14.01.2019 अन्लमे ननधाणयीत आहे .

23. काभाचे दे मकाभधुन ळावनाचे ननमभानुवाय अनुसेम कऩात जवे आमकय (अधधबायावश) , स्लाभीत्ल ळुल्क ( Royalty),
वलभा,

वयु षाठे ल इत्मादी कऩात कयण्मात मेईर.

24. सदय काभाचे अांदाजऩत्रकाभध्मे GST सभावलष्ट्ि आहे माची कांत्रािदायाने नोंद घ्माली.
25. भजयु काभगाय सहकायी सांस्थेस वदय काभावाठी रागणाये ताांत्रत्रक भनष्ट्ु मफऱ (अमबमांता) ल मांत्रवाभि
ु ी अवणे आलश्मक
आशे . त्मावांफांधी भनुष्ट्मफऱ ल मांत्र वाभुिीची मादी जोडाली.

26. काभाचे टप्ऩाननशाम वभाांतय भूल्मभाऩन , वषभ ल प्राधधकृत त्रमस्थ मांत्रणेभापात ककां ला लनऩरयषेत्र अधधकायी भापात
कयण्मात मेईर आणण त्मा मांत्रणेच्मा प्रभाणऩत्रानव
ु ाय झारेल्मा तवेच षेत्रीम स्तयालरुन काभाच्मा ऩण
ु त्ा लाचा अशलार
प्राप्त झाल्मानांतयच अांनतभ दे मके अदा कयण्मात मेतीर.

27. कामाायांब आदे ळाऩावुन ठयरेल्मा भूदतीत काभ ऩूणा न झाल्माव प्रनतददलव प्रभाणे दां ड आकायण्मात मेईर. दां ड
आकायणी

ठयवलण्माचे अधधकाय वलबागीम लनअधधकायी (लन्मजील) , ऩाांढयकलडा माांचक
े डे याखील अवतीर.

28. काभाचा कामाायांब आदे ळ शा ननधी उऩरब्धतेलय अलरांफून याशीर. वदय आदे ळ शे काभाची ननवलदा वषभ अधधकायी माांचे
कडुन भांजुय झारे नांतय दे ण्मात मेईर.

29. ननवलदा दयात वभान दय आल्माव त्माफाफतचे अांतीभ ननणाम घेण्माचे वांऩण
ु ा अधधकाय
(लन्मजील), ऩाांढयकलडा माांनी याखून ठे लरे आशे त.

वलबागीम लनअधधकायी

तवेच इतय ताांत्रीक ल प्रळावकीम अडचणीत/लाद उद्भलल्माव

त्माफाफतचे अांतीभ ननणाम घेण्माचे वांऩुणा अधधकाय लनवांयषक तथा षेत्र वांचारक ऩें च व्माघ्र प्रकल्ऩ,नागऩुय माांनी
याखून ठे लरे आशे त.

30. वदय काभे याखील लनातीर अवल्माभुऱे कांत्राटदायाने बायतीम लन अधधननमभ

,१९२७

,

लन्मजील वांयषण

अधधननमभ,१९७२ ल लन वांलधान अधधननमभ ,१९८० चे उल्रांघन केल्माव ननमभानूवाय कामालाशी कयण्मात मेईर.

31. सालणजननक फाांधकाभ वलबाग ळासन ऩरयऩत्रक क्रभाांक सीएिी/2017/प्र.क्र.08/इभा-2/भांत्रारम भुांफई/ठद.26नोव्हें फय 2018.
1) ठदनाांक 27.09.2018 च्मा ळासन ननणणमातीर भुद्दा क्र . 4.6 ल भुद्दा क्र . 5.1.1 नुसाय अनतरयक्त सुयऺा िे ल
यक्कभ

(Additional Performance Security Deposit

),

ननवलदे च्मा लरपापा क्र

.

2

भध्मे सादय

कयण्माफाफतच्मा सच
ु ना लयीर ऩरयऩत्रकाव्दाये यद्द कयण्मात मेत असन
ु लरपापा क्र .1 ल लरपापा 2 उघडल्मानांतय

प्रथभ न्मूनतभ दे काय सादय कयण्माऱ्मा L1 ननवलदाधायकाने Additional Performance Security Deposit आि
ठदलसाच्मा आांत वलबागीम लनअधधकायी
ननवलदे फाफत ऩुढीर कामणलाही कयाली. ही

(लन्मजील) कामाणरम ऩाांढयकलडा माांचक
े डे जभा कयण्मात माला ल
आि ठदलसाांची भुदत कोणत्माही कायणासािी लळथीरऺभ असणाय नाही.

2) प्रथभ न्मूनतभ दे कायाच्मा L1 ननवलदाकायाने लयीर वलठहत भुदतीत
Deposit) चा बयणा केरा नाही तय जव्दतीम न्मन
ू तभ दे कायाच्मा

(Additional Performance Security

L2 ननवलदाकाय L1 ऩेऺा कभी दयाने काभ

कयण्मास तमाय असतीर तय त्माांची ननवलदा भांजूय कयण्मात मेईर.
3) ठदनाांक 27.09.2018 च्मा ळासन ननणणमातीर ऩरयच्छे द क्र.4.6.3 (फ) भध्मे खारीरप्रभाणे नभद आहे .
“दे काय 15% ऩेऺा कभी दयाचा असल्मास उलणयीत यक्कभेसािी दोन ऩिीने यक्कभ डीडी व्दाये
सादय कयणे अननलामण याहीर. उदा. 19% कभी दयाकयीता (19-15=4)%x2=8%”
ऐलजी
दे काय 15% ऩेऺा कभी दयाचा असल्मास

उलणयीत यक्कभेसािी दोन ऩिीने यक्कभ डीडी व्दाये

सादय कयणे अननलामण याहीर.
उदा. 19% कभी दयासािी खारीरप्रभाणे ऩथ
ृ :कयण :10% कभी दयाऩमंत 1% ल
15% ऩमंत कभी दयाऩमंत – (15%-10%=5%)
तसेच (19-15)=4% कयीता (4x2)= 8%
असे एकूण (1+5+8) = 14%

31. वदय काभाचे लेऱी लनाधधका-माांच्मा वुचनेच/े ननदे ळाांचे ऩारन कयणे आलश्मक आशे .
(सुभाष पुराणणक)
विभागीय िनअधिकारी
(िन्यजीि) पाांढरकिडा

