
पानगाव ता.रेणापूर िज.लातूर

( ई- सूचना .41/2020-2021 )

कामाची ब-१ (सीलबंद) सरपंच / पंचायत पानगाव ता.रेणापूर
िज.लातूर हे लातूर कडील खुला यांचे कडून

येत आहेत कोरया नमूना http://www.mahatenders.gov.in वेबसाईट वर पहावयास .

सन-2020-2021

अ. कामाच ेनाव
ईसारा

कालावधी
१ २ ३ ४ ५ ६

1

PROVIDING AND ERRECTING OF R O
WATER PLANT AND 150 MM DIA DRILLING
BOREWELL AND PROVIDING AND
ERRECTING AND COMMISSIONING OF
PUMPING MACHINERY ON BOREWELL
AND TIN SHED OF RO PLANT  RAM NAGAR
AT PANGAON TQ RENAPUR DIST LATUR
UNDER DALIT WASTI SUDHAR YOJANA FOR
THE YEAR  2020/2021 7.00 Lakh 1 % 1000 6 Month

व ब-१ अथवा कुठले कारण न देता अथवा
सरपंच / पानगाव ता.रेणापूर िज.लातूर यांनी राखून ठेवला आहे व

व http://www.mahatenders,gov.in या वेबसाईट वर पहावयास : व ई सारा net banking

MAH e-procurment payment वर :-24/11/2021 पासून :-01/12/2021 रोजी.5.00 जाईल आणी
:-02/12/2021 रोजी तदनंतर येईल

-/

/सरपंच
त पानगाव

ता.रेणापूर िज.लातूर



व :

१. शासन २००७ .१/यो-९/ 20/०४/२००७ व ०८/०५/२००७ बांधकाम
असणे आहे

२. शासन सा.बा.ं शासन . -०६/२०१४/ . २४२/इमरती-२ .२४/०२/२०१६ नुसार बयाना
ई.एम.डी 1% व Netbanking Mah e- procurement payment भरणे आहे

३. कामाची जाईल
४. १ मधील कागद हे जोडणे अपलोड करणे बंधनकारक आहे
५. एकूण दोन जाईल अ) -१

ऐव PDF फॉरमेट ई- अपलोड 1) बयाना
व डाऊनलोड Netbanking भरणे आहे व भरणा चे

बँकेचे देणे बंधनकारक 2) व िज.प जोडावी 3)

पॅन , Similar Type workdone certificate,PTEC/PTRC with latest clearance certificate 4)

िज.एस. 6) Bid Capicity Of works सोबत जोडणे 5) शासन .२६/०९/२००३
नुसार अथवा (Acknoledgement incomtax Return field 2018-2019, 2019-2020,2020-2021 ) व दसुरया

दर सादर करावा.ब) -२ Bill of Quotation दर
online यावेत.

६. कोणती एक कारण न अथवा , बदल
सरपंच व पानगाव यांनी राखून ठेवला आहे

७. आदेश तारखे पासून 7 आत कामास सुरवात
बयाना /इसारा जाईल

८. मुळ अपलोड करणे आहे.
९. एकदा परत
१०. मधील दर ठेकेदारास १२० कालावधी व ठेकेदाराचे या

बंधनकारक राहतील
११. कामाचे अंदाज नुसार ठेकेदाराने अनुदेय करार नामा आदेश

जाईल
१२. देयक अदा येईल :- सदर कामाचा शासनाकडून

सदर कामाचे देयक अदा येईल याबाबत पानगाव कडे राहतील



१३. सदर देयकातून आयकर गौण ठेव कपात केले जाईल कामाची
काम शासन खाती जमा या सादर करणे बंधनकारक

१४. शासन व कामगार शा. . ./बीसीए -२००९/ .१०८/कामगार -७ अ- मुंबई-३२
१७/0६/२०१० नुसार कामाचा अंदाज १% बांधकाम कामगार उपकर काम

शासन खाती जमा या सादर करणे बंधनकारक
१५. ठेव (Additional Performance Security Deposit ) . १ व

२ देकार सादर L१ धारकाने Additional
Performance Security Deposit आठ आत सरपंच व
पानगाव येथे सादर करावे देकार १५ % कमी दराचा दोन

सादर करणे उदा :१० % कमी दर पथृ:करण १० % कमी १ % व
१५ % कमी (१५ % -१० % =५ % ) तसेच (१९-१५ ) = ४ % ४ x २ = ८ % असे एकूण १ + ५ + ८ = १४ %

In Favur Of Sarpanch/Gramvikas Adhikari Grampanchayat Pangaon Tq Renapur नावे काढावा
१६. ( ) माघार तर इसारा येईल जर

(दराचा ) नंतर माघार तर ३ /पंचायत
/ भाग घेता येणार

-/

/सरपंच
पानगाव
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