
 
 
Tender ID:2021_SANGL_                   

महारा  शासन 

ामिवकास व जलसधंारण िवभाग 
बाधंकाम उपिवभाग पंचायत सिमती कवठेमहाकंाळ 

ई-िनिवदा सुचना .०१/२०२१-२२ 
 

सांगली िज हा प रषद सांगली कडील यो य या वगातील -न दणीकृत कं ाटदाराकडू-दोन 
िलफाफे प दतीने खालील कामा या  ई-िनिवदा  मागवीत  आह.े  ई-िनिवदा  
http://www.mahatenders.gov.in या  संकेत  थळावर सव काम े द.२२/११/२०२१ रोजी 
दपुारी १६:००  वाजले पासून ते  दनांक २९/११/२०२१ रोजी  साय १ ६ : ० ०  वा जे प य त  ई  िन िव दा  
प ती ने  दे ने त  व  वी का र ने त  येतील. 

 

अ. 
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कामाच ेनांव िनिवदा 
र म पये जीएसटी 
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र म

बयाणा 
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काम पूण 
करणेची 
मदुत 

अिधकृ
त 

ठेकदार 
वग 

१ 

1. अलकुड एस ता. 
कवठेमहाकांळ ाथिमक 
शाळा नं.1 व छतागृह 
दु ती करणे. 2. अलकुड एस 
ता. कवठेमहाकांळ ाथिमक 
शाळानं.1 दु ती करणे 3. 
नर सहगांव येथे वाड . 1 
म ये गटर बांधणे. 4. 
नर सहगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथे वाड .2 
म ये गटर बांधणे 5. 
हगणगांव ता. 

कवठेमहाकांळ गावठाण 
अंतगत कलग डा पाटील 
आ दनाथ पाटील घर बं द त 
गटर 6. हगणगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथे शहाजी 
मेनन (भैया) घर ते काश 
कुलकण  ( वामी) घरापयत 
बं द त गटर करणे. 7. 
हगणगांव ता. 

कवठेमहाकांळ येथे काश 
कुलकण  ते शकंर हगिमरे 
घरापयत र ता कॉ टीकरण 
करणे. 8. हगणगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथे शरद 
दसेाई घर ते रंगा भोसले 
घरापयत र ता कॉ टीकरण 
करणे. (१५ वा िव  
आयोग ) 
 

११४७५२८ १३४७५६ ११४७६ १२९३७६० ५०० १२००० ४ मिहन े

मजूर 
सहकारी 
सोसाय
टी वग 
ब या 
वरील 



 
 

२ 

1.रायवाडी ता. 
कवठेमहाकांळ येथील 
हण र मं दर समोर 
पे हग लॉक बसिवण.े 
2. नागज ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 

ामपंचायत जवळ 
व छतागृह दु ती 

करणे. 3. नागज ता. 
कवठेमहाकांळ येथे ढोर 
ग ली ते CD वक पयत 
RCC कॉ टीकरण 1 
करणे.4.नागज ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 
सिचन पोतदार घर ते 
टेट बॅक पयत् बं द त 

गटर बांधणे.5.ितसंगी 
ता. कवठेमहाकांळ येथे 
िस दनाथ मं दर समोर 
पे हग लॉक बसिवण.े 
( १५ वा िव  आयोग) 
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अिभयं
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 1 कुची ता. 
कवठेमहकांळ येथे 
नंदीवाले व ती गटर 
बांधणे. 2. जायग हाण 
ल मी मं दर बं द त 
गटर बांधणे. 3. 
मळणगांव ता. 
कवठेमहकांळ येथील 
शाळा न.ं 2 मधील 
खो याची दु ती 
करणे.4.बोरगांव ता. 
कवठेमहकांळ येथे 
सोनकर घर ते कुभार 
ग ली समोर पे हग 
लॉक 

बसिवणे.5.अलकुड एम 
ता. कवठेमहाकांळ येथे 
शाळेसमोर समोर 
पे हग लॉक बसिवण े
6. मळणगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथील 
रानमळी शाळा येथे 
शौचालय दु ती करण े
7. मळणगांव 12 ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 
आखाडया सभोवती 
बैठक व था 
करणे.8.कुची ता. 
कवठेमहाकांळ येथील 
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खुला 
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वग ६ अ 

व 
यावरी

ल 



 
 

भीमराव पाटील घर ते 
भबडवेाडी र ता दु ती 
करणे.9. कुची. ता. 
कवठेमहाकांळ येथे अशा 
पाटील ते थबडवेाडी 
र ता दु ती करणे. 10. 
कुची. ता.कवठेमहाकांळ 
येथे दिेवदास व ती मे 
हसोबा कॅनाल र ता 

दु ती करण.े 11. कुची 
ता. कवठेमहकांळ 
येथील िज.प.शाळा 
रामदास ते पवार व ती 
र ता दु ती करणे. 
(१५ वा िव  आयोग ) 

४ 

1 ढालगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथील 

ायाम शाळा दु ती 
करणे. 2. ढालगांव ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 
माया ा मं दर समोर 
पे हग लॉक बसिवण.े 
3. झरेुवाडी ता. 
कवठेमहाकांळ येथील 
बाळू आकाराम जगताप 
यांचे घर ते जोतीराम 
माने यांचे घरापयत 
र ता मु मीकरण करणे. 
4. जाधववाडी ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 
भीमराव सुयवशी घर ते 
दर सुयवशी घर पे हग 
लॉक बसिवण.े 5. 

दधुेभावी ता. 
कवठेमहाकांळ येथे 
बं द त गटर बाधणे. 
(१५ वा िव  आयोग ) 
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1) उपरो  कामाची बयाणा व िनिवदा संचाची कमत ही ऑनलाईन प दतीने नेट बँ कग दारे वेबसाईट 

वर दले या पेमट मागानेच करण े बंधनकारक आह.े तसेच पूणत: यश वी झालेली पेमट लीप 
तािं क लखोटयात अपलोड कर यात यावी. 

2) िनिवदे या अटी व शत म ये बदल करण,े ा  िनिवदपैेक  एक कवा सव िनिवदा कोणतेही कारण न 
दतेा नाकारणेचा ह  िन  वा रीत यांनी राखून ठेवला आह.े डांबरीकरण करावया या कामासाठी 
वापर यात येणारे डांबर शासना या अगंीकृत असले या तेल रफायनरीमधनूच खरेदी क न यावे व 
खरेदी केले या डांबराची मूळ चलने दयेकासोबत जोडणे कं ाटदारावर बंधनकारक आह.े 
डांबरीकरणा या कामांम ये कामांवर वापरावया या डांबराचे तेल कंप याकडील मूळ चलन कंपनीकड े
खातरजमा करणेसाठी पाठिव यात येईल याची खातरजम े नंतरच कामांवर वापर यास परवानगी 
दे यात येईल. खातरजमा न केलेले डांबर कामांवर वापरलेल ेआढळ यास या कामाचे दयेक अदा 
कर यात येणार नाही 



 
 
3) सन 2019-20 या दरसूची वये यांि क  प दतीन े बनिवलेली खडी या सािह यावर रॉय टी 

( वािम वधन) आकार यात येणार नाही. तथािप दर पृथकरणाम ये ती दली गेली अस यास ती 
वजा क नच (घटीत दराने) दयेक अदा केले जाईल 

4) सन 2017-18 , 2018-19 व 2019-20  मधील िज.प.सांगली कडील सव योजनांची काम े
िविहत मुदतीत कवा वाढीव मदतुीत दनांक 31/03/2020 अखरे भौितकदृ या पूण नस यास 
(यो य कारणािशवाय पूण नस यास) सदर म े दारास या िनिवदा सूचनामधील भरले या 
िनिवदामधून अपा  ठरिव यात येईल. (उपरो  माणप  तांि क िलफाफा ं. 01 म ये अपलोड 
करणे अिनवाय आह.े) 

5) सिुशि त बरेोजगार अिभयतंा यानंा िज.प. सागंली कडील न दणी माणप  या नावाने दल े आह े या 
नावानचे िनिवदा भरणे अिनवाय आह.ेसिुशि त बरेोजगार अिभयतंा फम/िब डस या नावान ेिनिवदा भरले या 
आढळलसे अपा  करणते यईेल. 

 
 
 
 
 
 

               सही/-                                                            
सही/- 
      उप अिभयतंा (इवद)        गटिवकास अिधकारी वग (१) 
पंचायत सिमती,कवठेमहाकंाळ                   पंचायत सिमती ,कवठेमहाकंाळ



 
 
 
 
 

                                                                       माणप   
(सदरचे माणप  तािं क िलफाफा .०१ म य ेसबुअे/सोसायटी/म े दारां या लटेर पडॅवर /सा या कागदावर वसा ा कत क न अपलोड करणे ) 

 

            सदर िनिवदा सूचना   .......................... मधील काम  ................... ह ेमी भरलेले असून या पूव  
सन २०१७-१८,२०१८-१९ व २०१९ -२० मधील िज.प .सांगली कडील (मला   / आम या सोसायटीस िमळाले या) 
सव योजनांची कामे  ) मी/आ ही ( िविहत मदुतीत कवा वाढीव मदुतीत भौितक कवा आ थकदृ ा पूण ु केलेली 
आहते .              
                     दनांक ३१/०३/२०२१   सन २०१७-१८, २०१८ -१९ व  २०१९-२०मधील काम माझे/आमचे 
कडून --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------िह कामे 
अपूण आहते  ) अपूण असलेस कामांची नावे तसचे याबाबत समपक कारणासह,यो य या कागदप ासह   , प ता 
करावी  (  
                वर नमदू केलेली मािहती जर का चुक ची अथवा अपूण कामाबाबत कारण समथनीय नस यास सदर 
िनिवद ेमधून  ) माझी/आमची िनिवदा ( अपा  करणते येईल याची मला   / आ हाला मािहती आह.े 
 

 

 

कं ाटदाराची सही / िश ा 



 
 

प रिश  -01 

नमनुा करारप  / स य ित ाप  (र. .500/- या टॅ प पेपरवर) 
करारप  / स य ित ाप   (Notarized / Affidavit) 

 
 

स ित ाप  )Affidavit 
 
 

 मी .................................... वय................. रा.................................... या स ित ाप  

लेखा ारे िल न देतो की मी .......................................... या फमचा/कंपनीचा मालक असून मी ई.िनिवदा 
नो . ............................ मधील काम  :................... चे कामाचे  नाव  
...........................................................या कामासाठी िनिवदा सदर करीत आहे या िनिवदे ा िलफाफा .१ 
म े मी सादर केलेली सव कागदप े  खरी  बरोबर ,व पूण आहेत . ाम  ेकोण ाही ुटी   / चकुा नाहीत याची मी खा ी 
केलेली आहे असे शपथपूवक खालील अटी व शथ सह मा  करीत आहे . 
               या करारप ा म े   / िनिवदे  संदभाद सादर केले ा कागदप ाम े काही चुकीची ,िदशाभूल करणार ,खोटी व 
तसेच अपूण मािहती आढळ ास मी   / आ ी  भारतीय दंडसंिहता अतंगत कायदेशीर कायवाहीसपा  राहीन. 
            जर कं ाट कालावधी दर ान मी   / मा ा कायालयाने िकंवा मा ा कमचायानी िज.प.कायालयास कोणतीही  खोटी 
मािहती िकंवा देयका सोबत  तसेच प वहारात  
खोटी/बनावट सािह  खरेदीची कागदप े सादर केली अस ास मी भारतीय दंडसंिहता अतंगत कायदेशीर पा  राहीन. 
          जर कं ाट कालावधी दर ान आिण काम समा ी नतंर ,अंितम देयक दे ा ा तारखेपयत सादर केलेले कोणतहेी 
कागदप े खोटी/बनावट िकंवा फसवी आढळ ास,मी भारतीय दंडसंिहता कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन. 
             जर काम समा ीनतंर िकंवा कोण ाही वेळी कोणतीही मािहती िकंवा कागदप े खोटी/बनावट ,फसवी िकंवा 
िदशाभूल करणारी आढळ ास ,मी   / आ ी भारतीय दंडसंिहता अंतगत कायदेशीर कायवाहीस पा  राहीन आिण 
माझी/आमची सांगली िज ा प रषदेकडे झालेली नोदंणी कायमची र  कर ात येवून मला/आ ाला का ा यादीत 
टाक ात येईल याची मला/आ ाला क ना आहे . 
              आय.पी.सी.कलम १९९,२००,१९३)२ (मधील तरतुदीनुसार होणारे दंड व िश ेस पा   राहीन 
 

 
कं ाटदाराची सही / िश ा 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
वय ंघोषणाप  

(सदरचे माणप  तािं क िलफाफा .०१ म य ेसबुअे/सोसायटी/म े दारां या लटेर पडॅवर /सा या कागदावर वसा ा कत क न अपलोड करणे ) 
 

             मी .................................... वय................. रा.................................... या 
स ित ाप  लेखा ारे िल न देतो की मी .......................................... या फमचा/कंपनीचा मालक 
असून मी ई.िनिवदा नो . ............................ मधील काम  :................... चे कामाचे  नाव  
...........................................................या कामासाठी िनिवदा सादर करीत आहे.सदर कामासाठी भरललेी 
माझी िनिवदा ीकृत झा ास सदर कामासाठी आव क असणारी सव यं  साम ी भाडे कराराने अथवा खरेदीन े
उपल  क न सदरचे काम गुणव ेने व िनिवदेमधील काल मयादेत पूण करणेची हमी मी या यं घोषणाप ा ारे देत 
आहे. 
             सदरचे काम मी  गुणव ेने व िनिवदेमधील काल मयादेत पूण केले नाही तर िनिवदेतील अटी व शत नुसार 
शासकीय कारवाईस पा  राहीन.तसेच िनिवदेतील अटी व शत चा आिण यं घोषणाप ाचा भंग झालेस माझी नोदंणी 
िनलंिबत अथवा र  होऊ शकते.याची मला जाणीव आहे. 
            माझा आधार ..............................................................हा आहे  
 
 
 
 
 

कं ाटदाराची सही / िश ा 



 
 

महारा  शासन 

ामिवकास व जलसधंारण िवभाग 
बाधंकाम उपिवभाग पंचायत सिमती कवठेमहाकंाळ 

ई-िनिवदा सुचना .०१/२०२१-२२ 
 

1) सदर संपूण िनिवदा या ई-िनिवदा दारे ऑनलाईन प दतीने संगणक य आ ावलीत होईल. सदर 
िनिवद े संदभातील िनिवदा नोटीस िस दी, सूचना, शु दीप के इ यादीची मािहती 
http://www.mahatenders.gov.in  या संकेत थळावर उपल ध आह.े 

2) उपरो  कामाची बयाणा व िनिवदा संचाची कमत ही ऑनलाईन प दतीने नेट बँ कग दारे वेबसाईट वर 
दले या पेमट मागानेच करण े बंधनकारक आह.े तसेच पूणत: यश वी झालेली पेमट लीप तांि क 

लखोटयात अपलोड कर यात यावी. 
3) संबंिधत कं ाटदाराने वरील माण ेतांि क िलफाफा सोबत िविहत नमु यातील माणप  अपलोड के यानंतर 

सदरील माणप ाची मूळ त कायालयास जमा कर याची आव यकता असणार नाही. 
4) कं ाटदारांनी िनिवदा खालील माण ेदोन िलफाफा प दतीने (Two Envelope) िनिवदा सादर करण े

आव यक आह.े 
अ) फ  / पा ता / तांि क (िलफाफा मांक 01) 

1) िनिवदा डाऊनलोड (Download) करणेसाठी िनिवदा फ  व बयाणा र म नेट बँ कग दारे भरणा 
केलेली ऑनलाईन त. 

2) िनिवदा सचं फ  व 1%  इसारा (बयाणा) र म लाग ूअस यास ही सिुशि त बरेोजगार अिभयतंा 
यानंी वत: या बकँ खातमेधनू व खलुा म े दारानं े ो ा. अस यास वत: या व फम अस यास 
फम या बकँ खा यातनू ऑनलाईन नटे बकॅ ग दारे भरणा करण े बधंनकारक आह े व ती भरणा 
के याच े बकँ टटमट (बकेँचा खात े उतारा) कॅन क न िलफाफा न.ं01 म य े अपलोड करण े
अिनवाय आह.े सदर बाबीच े या तरावर उ लघन झा याच े िनदशनास यईेल या तरावर 
सबंिंधतासं िवनाकारण बजावता अपा  करणते यईेल. 

3) िज.प.सांगलीकड ेन दणी केले या वैध न दणी माणप ाची कॅन केलेली त. 
4) प रिश  - 01 नमुना करारप  / स य ित ाप  (Notarized / Affidavit) (र. .500/- या 

टँ प पेपरवर) केलेल े कॅन क न िलफाफा . १ म य ेसादर कं ाटदारास बंधनकारक आह.े तसेच सदर 
िनिवदा नोटीस मधील एक अथवा जादा कामासाठी एकच करारप  / स य ित ाप  ि वकार यात येईल, 
तथािप िनिवदा नोटीस बद यास या िनिवदा नोटीसमधील कामासाठी दसुरे करारप  स य ित ाप  सादर 
करण ेआव यक आह.े िनिवदा सूचना मधील इतर आव यक बाबी. 
 

5) िनिवदा ि वकृतीपूव  िनिवदेसोबत जोडले या कागदप ात, कायारंभ आदशे तरावर व त े िनगिमत 
के यानतंर अथवा िनिवदा कालावधी दोषदािय व कालावधीतील प वहार यात व दयेक अदा 
करताना, कोणतीही कागदप  े खोटी अस याच े आढळून आ यास कं ाटदार पूणपण े जबाबदार 
राहतील, िनिवदा छाननी करणारे अिधकारी / कमचारी जबाबदार असणार नाहीत. यामळेु 
भा.द.िव.स.ं अतंगत कं ाटदारािव द फोजदारी गु हा दाखल कर याची कायवाही कर यात येईल. 

6) सन 2017-18,2018-19 व 2019-20 मधील िज.प.सांगली कडील सव योजनांची कामे िविहत 
मुदतीत कवा वाढीव मदतुीत दनांक 31/03/2021 अखरे भौितकदृ या पूण नस यास (यो य 
कारणािशवाय पूण नस यास) सदर म े दारास या िनिवदा सूचनामधील भरले या िनिवदामधून अपा  
ठरिव यात येईल. (उपरो  माणप  तांि क िलफाफा ं. 01 म ये अपलोड करणे अिनवाय 
आह.े) 

7) महारा  शासन,सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील शासनिनणय :सीएटी/२०१७/ . .०८/इमा-२/ दनांक 
२७/०९/२०१८ मधील परी छेद .५.५ नुसार िनिवद ेम ये दनेेत आलेले वयं घोषणाप  वतः या लेटर पॅडवर 
/  सा या कागदावर वसा ां कत केलचेी प  अपलोड करणे अिनवाय आह.े 



 
 
8) सन २०१९-२० चे ा ीकर भरणा के याच े माणप   सुबेअ व मजूर सहकारी सोसायटी यां यासाठी 

ा ीकर नस यास पॅनकाडची कॅन केलेली त अपलोड करणे अिनवाय आह.े 
9) भागीदारी माणप ाची कॅन केलेली त अथवा नोटरी केलेल े भागीदारी करारप  (भागीदारी 

अस यास) अपलोड करणे अिनवाय आह े
10) म े दारांस दयेके अदा करतांना GSTN  अस यािशवाय दयेके अदा करता येणार नस यान ेिनिवदा 

भरणा-या सव म े दाराकड ेGSTN  असणे आव यक आह.े िनिवदा भर या या दनांकापूव  संबंिधत 
िवभागाकड े GSTN  साठी साठी मागणी केली अस यास संबंिधत िवभागाची पोहोच दशिवणा-या 
प ाची त िनिवदबेरोबर जोडली (अपलोड) अस यास सदर म े दारांना पा  केल ेजाईल. परंत ु

थम दयेकांवळेी कवा पिहल ेव अंितम दयेकावळेी GSTN न दणी माणप  उपल ध दयेक अदा केल े
जाणार नाही. हणजेच GSTN असणा-या कवा मागणी केले या म े दारांनाच पा  कर यात येईल. 

11) मा. मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद, सागंली याचंकेडील प  जा. 
.अितमकुाअ/पी.ए./561/2020, द.28/12/2020 व मा.अित र ् मु य कायकारी 

अिधकारी, िज हा प रषद, सागंली याचंकेडील प  जा. . अितमकुाअ/पी.ए./578/2021, 
द.09/02/2021 नसुार, मजरु सहकारी सं थाकडील व मजरुाचंी न दवहीची त, सं थचे ेअ य  

व सिचव याचं ेसही व िश यायं न े(Self Attested) अपलोड करण ेअिनवाय आह.े 
12)  मजरु सहकारी सं था यानंी मजरुां या खा याम य ेप र िमक मु य / रोजदंारीची र म जमा 

करण ेआव यक आह.े कामांवर य ात तच मजरु उपि थत राहतील याचंी द ता घवेनू मजरुानंा 
ओळखप  ेदणेे आव यक आह.े 

13)  मजरु सहकारी सं था यानंी महारा  सहकारी सं था िनयम 1961 अतंगत सव िनयम व अटी 
याचं ेपालन करण ेआव यक आह.े 

14) अनाव यक व कालबा  झाललेी कागदप  े सादरकेलसे सबंिंधत म े दारास िवना नोटीस अपा  करणते 
येईल  

 
                                              ब) आ थक िलफाफा (िलफाफा माकं 02) 

1) कं ाटदारांनी आपले दर िविहत “BOQ” म ये यो य या जागी क न सदरची “BOQ” िलफाफा 
मांक 02 म ये अपलोड करावी. य  वा अ य र या िनिवदचे ेदर इतर कोठेही नमूद 

करणेत येऊ नयेत. 
2) थायी सिमती िज.प.सागंली कडील सभा द.02/11/2018 ठराव ं.231 अ वय े म ा 

मजंरूीनतंर 15 दवसातं टॅ प पेपर दवेनू व अनामत र म भ न कायारंभ आदशे घणे े
बधंनकारक आह.े तस ेन केलसे एल-1 (िन तर) असनू सु दा या म े दारास या िनिवदसे 
ह  राहणार नाही. सदर म े दाराची ईएमडी ज  क न याच म े दारास वळेेचा अप य 
करण े हणनू न दणी तीन मिह यासाठी िनलिंबत केल े जाईल. त तंर सदरच े काम ता काळ 
ि द ीय (िन तर) म े दार एल 2 ला जर एल 1 या दरान ेकरणसे तयार असले तर 
ता काळ टॅ प पेपर व अनामत र म भरणसे तयार असले तर यास दणेते यईेल. अ यथा 
सदर कामाची न ान ेई-िनिवदा या राबिवणते येईल. 

3) मा.िवभागीय आयु  पुण े िवभाग पुण े याचंकेडील प रप क ं.िवकास/कायासन-5/कािव-
1139/2018 दनाकं 05/09/2018 अ वय ेम े दारानंी जर का मुदतीत काम पूण न के यास 
सदर प र कात नमदू केले माण ेदडंाची आकारणी केली जाईल.  

4) शासन प रप क ं.सीएटी/2017/ . .08/इमा-2/ दनांक 26/11/2018 अ वये अित र  
सुर ा ठेव र म (Additional Performance Security Deposit) िनिवदा 
िलफाफा ं.02 म ये सादर कर याबाबत या सूचना र  कर यात येत असून िलफाफा ं.01 
व िलफाफा ं.02 उघड यानंतर थम िन तम दकेार सादर करणा या L-1 िनवदाकारान े
(Additional Performance Security Deposit) आठ दवसा या आत गट िवकास 
अिधकारी पंचायत सिमती कवठेमहांकाळ ता. कवठेमहांकाळ िज. सांगली  याचंे कायालयात सादर 



 
 

करणे आव यक आह.े िह 08 दवसांची मुदत कोण याही कारणा तव िशथील म असणार 
नाही, यामुळे अशा करणी काय र मंजुरीच े ताव या कायालयाकड ेव व र  कायालयाकड े
सादर कर यात येवू नयेत.  

थम यून म दकेारा या (L1) िनिवदाकाराने वरील िविहत मुदतीत (Additional 
Performance Security Deposit) चा भरणा केला नाही द ीय यम म (L-2) 
िनिवदाधारकास लेखी िवचारणा कर यात येईल व (L-2) िनिवदाकार (L-1) पे ा कमी 
दराने काम कर यास तयार असतील याची िनिवदा मंजूर कर यात येईल. 

 (अ) दकेार 1 त े10% कमी दरापयत अस यास 1% व 
(ब) दकेार 15% कमी दरापयत अस यास 1 ते 10% कमी दरापयतचा 1% व  (15% - 

10%)=5% =असे एकूण (1+5)= 6% 
(क) दकेार 15% पे ा कमी दराचा अस यास उवरीत र मेसाठी दोन पटीने र म 

डी.डी. दारे सादर अिनवाय राहील. उदा.  
19% कमी दराकरीता खालील माणे पृथ:करण. :-   
1 ते 10% कमी दरापयत 1%  व 15% कमी दरापयत (15%-10%) =5% 
तसेच (19%-15%) =4% क रता (4 x 2) =8%  
असे एकूण (1+5+8) = 14%  

        बाब ं.4.6.5 अ वये खालील माणे कायवाही कर याबाबत सूचना आहते. 
(अ) डी.डी. गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती कवठेमहांकाळ यां या नावें असावा. 
(ब) डी.डी.सरकारी/शेडयु ड तसेच सावजिनक े ातील बॅकेचा असावा. 
(ड) िलफाफा ं.01 व िलफाफा ं.02 उघड यानंतर थम िन तम दकेार सादर करणा या 

L-1 िनवदाकारान े (Additional Performance Security Deposit) आठ 
दवसा या गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती कवठेमहांकाळ ता. कवठेमहांकाळ िज. 

सांगली  यांचे कायालयात सादर करणे आव यक आह.े िह 08 दवसांची मुदत कोण याही 
कारणा तव िशथील म असणार नाही, 

(छ) वरील प दतीम ये खोटी कागदप े / बँक ितभूती हमी सादर कर या-या कं ाटदाराची 
अनामत र म (EMD) ज  कर यात यावी व संबंिधत कं ाटदारांना काळया यादीत 
टाकणेत येईल. तसेच अशा काळया यादीत समािव  केले या कं ाटदारांनी सादर केले या 
िनिवदा उघडणते येणार नाहीत.  

    शासन िनणय ं.सीएटी/2017/ . ं.08/इमा-2 मं ालय मुंबई दनांक 27/09/2018        
उपरो  शासन िनणयातील बाब ं.5.5 यं सामु ी बाबत खालील माणे 

1) यं सामु ीसाठी वत: या मालक या जागेची अट टाक यात येऊ नय.े 
2) कामांसाठी नवीन यं सामु ीचे आयुमान 15 वष गृहीत धर यात यावे. 
3) पिह या 10 वषाकरीता अिध क अिभयंता (यांि क ) यां या यो यता माणप ाची 

आव यकता नाही. 
4) 10 वषानंतर ितवष  अिध क अिभयंता (यांि क ) यांचे यो यता माणप  आव यक 

राहील. 
5) र. .1.50 कोटी र मे या कामांसाठी तसेच सुिशि त बेरोजगार अिभयं यां या कामांसाठी 

Hot Mix Plant/ Batch Mix Plant/ Machinery यां या मालक  ह ाबाबतची 
अट िनिवदमे ये समािव  कर यात येवू नय.े यासाठी वसां ा कत भाड े माणप ाची अट 
टाक यात येत आह.े 

6) िन तम िनिवदाधारकाकंडून ा  धनाकष वटिव यानंतरच कायारंभ आदशे दे यात येईल. 
 
 
 



 
 
 

क) िनिवदा सादर करण.े 
1) उपरो  सव कामा बाबत िनिवदा अटी व शत  इ.बाबतचा सव तपशील िनिवदा संचां म ये नमूद केलेला 

असून िनिवदा संचhttp://www.mahatenders.gov.in या  संकेत  थळावर सव काम े
द.२२/११/२०२१ रोजी दपुारी १६:०० वाजले पासून ते  दनांक २९/११/२०२१ रोजी  साय 

१ ६ : ० ०  वा जे प य त  ई-िनिवदा प तीने डाऊनलोड व अपलोड करता येईल  
2) ऑनलाईन प तीने सादर केलेला िलफाफा १ (तांि क िलफाफा ) सव काम े द.३०/११/२०२१ रोजी 

सकाळी १६:०० वाजता  http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर सभापती पंचायत 
सिमती कवठेमहांकाळ, गट िवकास अिधकारी पंचायत सिमती कवठेमहांकाळ, उप अिभयंता (इवद) 
कवठेमहांकाळ  ता.कवठेमहांकाळ, िज. सांगली  यांचे कायालयात उघड यात येईल. 

3) उपरो माण ेनमूद दोन िलफाफा प दतीने िनिवदा ऑनलाईन प दतीने अपलोड क न सादर करावी 
लागेल. िनिवदा सादर कर याचा अंितम दनांक व वेळ बंधनकारक राहील. कं ाटदारांनी 
िविहत वेळेपूव  यांची िनिवदा अपलोड करणेची द ता यावी. 

4) कं ाटदारांनी कामाचे नकाशे, िनिवदतेील अटी व शत  बाबिनहाय Specification कामाच े
थळ, मजूर व सािह याची उपल धता या सव बाबीचा अ यास क न िनिवदा सादर 

करा ात. 
5) िलफाफा ं.01 मधील सव कागदप ांची छाननी क न सदरच े छाननीम ये पा  ठरले या 

कं ाटदारां या, दराचा िलफाफा ं.02 उघड यात येईल. 
6) कं ाटदारांनी सादर केललेी िनिवदा व िनिवदतेील दर, िलफाफा ं.02 उघड यानंतर 90 

दवसा पयत वैध राहतील. 
7) मंजूर िनिवदाधारकाकडून कामाचा करारनामा करतेवळेी ओपन म े दार वग साठी िनिवदा 

र मे या 1.5% इतक  र म सुर ा ठेव, आिण मजूर सहकारी सोसायटी वगासाठी िनिवदा 
र मे या 2.5% इतक  र म सुर ा ठेव हणून घेतली जाईल व उवरीत 2.5% अनामत र म 
सम माणात धावत े दयेकातून कपात केली जाईल. सुिशि त बेरोजगार अिभयंतासाठी 
पुढील माणे तरतुद असेल. 
This concession will be available for a period of 10 years from           

the date of passing the respective degree or diploma     examination. 
The engineer registered as above, shall be exempted from the       
payment of (1)Earnest money and (2) Security Deposit to the extent 
of 50% of what is normally due in each case. In respect of 50% of 
security deposit (which is required to pay) a nominal amount of 1% 
of the estimate cost subject to a minimum of Rs. 100 shall be 
recovered initial and the rest by a pro-rata deduction from bills. 
 (Unemployed Engineers, Labour Co-operative Society Competing in 
open tender will be not eligible for concession of EMD and Security 
Deposit.) 
 

8) मंजूर कं ाटदाराने सुर ा अनामत र म 7 (सात) दवसात भ न िविहत नमु यात करारनामा 
क न दणेे बंधनकारक राहील. कं ाटदाराने िविहत वळेेत करारनामा क न न द यास सदरच े
कं ाटदाराचे बयाणा र म ज  क न कं ाटदारास काळया यादीत टाकणेत येईल. 

9) िनिवदबेाबत कोण याही मागदशक सूचना, शु दीप के अथवा इतर सव मािहती 
http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होईल. ती वेळोवेळी 
तपासण ेव िनिवदमे ये यो य त ेबदल करण ेही कं ाटदाराची जबाबदारी आह.े 

10) शासन प रप क ाम िवकास व जलसंधारण िवभाग ं.पसस/1001/ . .40/जल 
3/ दनांक 19/10/2001 अ वये म े दाराकडून वसूल केलेली अनामत र म Defect 
Laibility Period साठी राखून ठेवणेत येईल. सदरची अनामत र म Defect 
Laibility Period संप यानंतरच म े दारास परत केली जाईल. 



 
 

11) िनिवदतेील सव वा कोणतेही अटी व शत  पूण न करणा-या कं ाटदाराची िनिवदा वा 
अधवट सादर केले या िनिवदा अपा  समज या जातील. 

12) कोण याही अटीवर (Conditional) आधा रत िनिवदा ि वकार या जाणार नाहीत 
अथवा ि वकार या तरी मजंूर के या जाणार नाही. 

13) िनिवदबेाबत शु दीप क काढणेची गरज भास यास ते 
http://www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर उपल ध होईल. 

14)  ई-िनिवदे या अटी व शत म ये बदल करणे, ा  िनिवदपैेक  एक कवा सव िनिवदा 
कोणतेही कारण न दतेा नाकार याचा ह  िन  वा रीत यांनी राखून ठेवला आह.े तसचे 
एखा ा कामाची िनकड ल यात घेता िनिवदतेील या कामासाठी एखादी अट िशथील करणेचा 
ह  िन  वा रीत यांनी राखून ठेवला आह.े 

15) संि  िनिवदा सूचना व सिव तर सूचना िनिवदा तं ाचा एक भाग रािहल. 
16) कोण याही बाबीसाठी काही तंटा िनमाण झा यास याबाबत यायालयात जाता येणार 

नाही. 
17) अ य िज.प.कडील न दणी केले या सुिशि त बेरोजगार अिभयंता / मजूर सहकारी 

सोसायटी यांना िज.प.सागंली अंतगत िस द केले या िनिवदमे ये सहभाग घेता येणार नाही 
18) िन तर (L1) िनिवदाधारकाने काम कर यास नकास द यास याची अनामत र म 

ज  कर यात येईल. एखादा म े दार िन तर िनिवदा भ न जर काम करणेस कवा सुर ा 
ठेव भरणेस वारंवार नकार दते असलेचे िनदशनास आलेस, यांचेवर िनिवदा भरणेस ितबंधाची 
कायवाही करणेत येईल. िन तर (L1) िनिवदा धारक काम करणेस तयार नसेल तर ि द ीय 
िन तर (L2) िनिवदा धारकास थम िन तर (L1) दराने काम करणेस तयार असलेची 
िवचारणा क न तयार अस यास याला ती िनिवदा बहाल केली जाईल. 

19) Contractor Shall submit a certificate to the effect that 
“All the Payments to the Labour /Staff  are made in bank 
accounts of staff Linked to Unique Identification Number 
(AADHAR CARD)” The Certificate shall be submitted by the 
contractor within the 60days from the commencement of contract. 
If the time period of contract is less than 60 days then such 
certificate shall be submitted within 15 days from the date of 
commencement of contract. 
 

               सही/-  
                                                   सही/- 
      उप अिभयतंा (इवद)        गटिवकास अिधकारी वग (१) 
पंचायत सिमती,कवठेमहाकंाळ                   पंचायत सिमती ,कवठेमहाकंाळ 
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