िज हािधकारी कायालय
काटा रोड वाशीम- ४४४५०५
ISO मािणत दूर वनी . ०७२५२-२३३६५३
ई-मल rdc_washim@redifmail.com वेबसाईट http://washim.nic.in
.क /आ था /सगं णक /कावी - ५० /२०१७
िद. ८ /३ /२०१७

ई- िनिवदा –
वाशीम िज ात २५ व २६ माच २०१७ रोजी व सगु म पयटन महो सव साजरा कर यात येणार आहे.
व सगु म पयटन महो सवा म ये िविवध कारचे काय म आयोिजत कर यात आले आहे. या म ये ामु याने
सं कृ तीक काय म आयोिजत कर यात आले आहे. या म ये ामु याने सां कृ ितक काय म , डा पधा िविवध
टाल चे आयोजन व इतर बाबीचा समावेश आहे. सदरह पयटन महो सव िज हा डा संकुल व एकबजु तलावा या
िठकाणी होणार असनू यासाठी खालील नमदू सेवा आव यक आहे. िनिवदे या अटी व शत वाशीम िज ा या
www.washim.nic.in व www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर िस कर यात आले या आहेत.
अ.
१
२

३

४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४

िववरण
टॅलं
मडं प ( सजावटीसह )
- डोम शेप
- साधा
लाईिटंग - ट्यबू लाईट
- - गेट सजावट
- टेज सजावट
- हॅलोजन
ऑरके टरासाठी व इतर
काय मासाठी साउंड िश तम
टेज ( सजावटीसह )
जनरे टर
फॅ न व कुलर
खचु
टेजवरील सोफा सेट
( २० य साठी )
िप याचे पाणी ( RO )
िहरवी मॅट
ि हडीओ शटु ग
( ोन कमेरासह)
फोटो कॅ मेरा
टेजवरील िप चर न
( लाई काय मा साठी )

सं या
१००
०१
०१

आकार ( चोफुट )
१० X १०
२०,०००
२०,०००

आव यकतेनसु ार

आव यकतेनसु ार
०१
आव यकतेनसु ार
आव यकतेनसु ार
५०००

४० X ३०

०१ सेट
३०० कॅ न
आव यकतेनसु ार
०१
०१
०२

१५ X २०

उपरो सािह य / सेवेचे दर ती सं या / ती चौफुट ( लागू असेल ते ) मागिव यात येत आहे. सव इ छुकानं ी िद
१५ /३/२०१७ पयत सायंकाळी ५ .०० वाजेपयत िनिवदा भरावी. नमदू के ले या सं येत, आकारात बदल होऊ शकतो.

न दणीकृ त ठे केदारांकडून/मा यता ा सं थेकडून ई -िनिवदा मागिव यात येत आहेत. तसेच िनिवदे या अटी व शत वाशीम
िज ा या www.washim.nic.in व www.mahatender.gov.in या सक
ं े त थळावर िस द कर यात आले या आहेत.
१) िनिवदा फाम िमळ याचे िठकाण :- www.washim.nic.in व www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर सदर
िनिवदेची मािहती उपल ध आहे सदर िविहत नमु याम येच परु वठादारांनी आप या िनिवदा ऑनलाईन प तीने सादर
करा यात.
२) िनिवदा फाम भर याची प त व फ :-सदर िनिवदा ही www.mahatender.gov.in या सक
ं े त थळावर ऑनलाईन प तीने
सादर करावया या आहेत. या करीता सदर संकेत थळावरील िविहत कायप तीनसु ार ऑनलाईन णाली ारे .३३०० /िनिवदा फाम फ तसेच ५५,०००/-( पंचावन हजार) बयाना र कम आहे. िदनांक १५ /०३/२०१७ दपु ारी ५:०० वाजेपयत
जमा क न सदर िनिवदा येम ये परु वठा दारांना सहभागी होता येईल. या नतं र दाखल के ले या िनिवदा र समज यात
येतील.
३) ३ % सरु ा ठे व भरा यास तयार अस याचे ित ाप ऑनलाईन सादर कर यात यावे.
४) ई-िनिवदा www.mahatender.gov.in या सक
ं े त थळावर ऑनलाईन ि ये ारे सादर करावी लागेल.

अ.

कायवाहीचे ट पे

सु वातीची िदनांक

वेळ

शेवटची िदनांक

वेळ

१

ई-िनिवदा डाउनलोड / ई
िनिवदा भरणे

८ /३ /२०१७

६:०० सायक
ं ाळी

१५ /०३/२०१७

५:०० सांयकाळी

२

ई िनिवदा सादर करणे

८ /३ /२०१७

६:०० सायंकाळी

१५ /०३/२०१७

५:०० सांयकाळी

३

ई िनिवदा उघड याचा िदनांक

१७ /३ /२०१७

११:०० सकाळी

वा /िज हािधकारी वाशीम .

१ अ तांि क िलफाफा .१
तांि क िनिवदे या िलफा याम ये पढु ील नमदू के ले या बाबी सादर करा यात .
१) िनिवदा धारक या फम / सं थे या नाव :२) िनिवदा धारकाचे नाव :३) प ा, दरू वनी . व ई मेल आयडी :४) िनिवदाधारक सं था ो ायटरिशप, पाटनरिशप, ाय हेट िलिमटेड फम,सहकारी सं था इ यादी या करणी न दणी
असेल याचे न िदनी माणप
५) पॅन व टीन नंबर .
६) िनिवदेमधील अटी व शत मा य अस याबाबत १००/- या टॅ पवर नोटरी / कायकारी दडं ािधकारी याचे समोर
के लेले ित ाप
७) शासक य /िनमशासक य कायालयाकडून सं था का या यादीत नस याबाबत चे वघोशनाप
८) सदर िनिवदेका रता िनिवदाधारकाचे Upload के लेली कागदप े खरी अस याबाबतचे वघोशनाप

२ ब) दराचा िलफाफा :१)

िनिवदेचे दर िविहत के ले या फाम नं. २ म येच भरावे.

२)

िनिवदे या फाम नं. २ म ये िदले या येक बाबीचे दर नमदू करावेत. दर अंक व अ री नमदू करावे.

िदनांक :िठकाण :- वाशीम
वा /िज हािधकारी वाशीम

अटी व शत
वाशीम िज ातील पयटन महो सवासाठी िनिवदा मागिव यात येत आहे. या करीता िनिवदे या अटी व शत खालील माणे
आहे.
१) कं ाटदार हा न दणीकृ त असावा याचे आयकराचे िववरणप ,सिवस ट स बाबतचे िववरणप व सेल ट सचे िववरणप
अ ावत असावे व ते िनिवदेसोबत सादर करावे.
२) िनिवदेसोबत PAN No. व TIN No. दो हीचे अ ावत माणप सादर करावे.
३) िनिवदा फाम ची िकमत ३३०० /- आहे.
४) वेळोवेळी िज हािधकारी कायालयाने िदले या इतर सचु नाचे पालन करावे लागेल.
५) ई- िनिवदे क रता माग यात आलेली कागदप े ही मािगत या माणे अनु मांक नसु ार अपलोड कर यात यावी. ती कागदप े
सु प असावी अ यथा ि वकार यात येणार नाहीत.
६) जेवढी कागदप े माग यात आली आहेत आिण आव यक आहेत तेवढीच जोड यात यावी. इतर अनाव यक कागदप ाचा
िवचार कर यात येणार नाही.
७) दरप क परीिश ट िकवा यास सल न प याम ये कोण याही कारचे कमी जा त बदल िकवा खोडाखोड अस यास ई
िनिवदा वीकारली जाणार नाही.
८) सदर ई- िनिवदेबाबत कोणताही वाद िनमाण झा यास यावर िनणय घे याचा अिधकार िज हािधकारी वाशीम
यांना राहील.
९) कोणतीही ई िनिवदा पणू पणे िकवा या िनिवदे या काही भाग वीकारणे अगर नामंजरू करणे याबाबत अिधकार िज हािधकारी
यांनी राखनू ठे वला आहे.
१०) जर दोन िकवा अिधक ठे केदारांनी िनिवदेम ये िदलेले दर सारखेच असतील तर ा िनिवदेपैक कोणतीही ई िनिवदा
वीकार या या अथवा नाकार याचा अिधकार िज हािधकारी यांना राहील.
११) परु वठाधारकास अदा कर यात येणा या देयकातून िनयमानसु ार आयकर व यावरील सरचाज वॅट, सेलट स, ई यादी कराबाबत
शासनाने धोरणानसु ार कपात कर यात येईल.
१२) वरील अटी व शत म ये फे रबदल कर याचा तसेच काही नवीन अटी व शत समािव अथवा िशिथल कर यचा तसेच
कोणतेही कारण न देता एकतफ िनिवदा मंजरू कर याचा व करारनामा स पू त आण याचा अिधकार िज हािधकारी वाशीम
याचेकडे राखनू ठे व यात आला आहे तो िनिवदाधारकास बंधनकारक असेल काही वाद िनमाण झा यास िज हािधकारी याचा
िनणय अिं तम राहील.
१३) सदर िनिवदेसोबत िनिवदाधारक मा. यायालायात गे यास याची कायक ा ही वाशीम िज हा असेल.
१४) िनिवदा िनवासी उपिज हािधकारी, वाशीम याचे दालनात िद- १७ /०३ /२०१७ रोजी उघड यात येईल.
१५) खरे दी अिधका याबरोबर िहतसबं धं ाचा सघं ष नस याबाबत आिण इ छुक सं थेने एक िनिवदा दे याबाबत िनिवदाकरांची हमी
दे यात यावी.
१६) िनिवदा वैधतेचा कालावधी ६० -१२० िदवसाचा आहे.
१७) िनिवदा ि येत बयाना र कम ( EMD) व िनिवदा फाम शु क ऑनलाईन भर यात यावे.
१८) लवाद, नैसिगक आप ी,नक
ु सान भरपाई, दायी वे संबधी सव अटी िनयमानसु ार लागू राहतील
१९) शासन िनणय ,उ ोग,उजा,व कामगार,िवभाग, मांक भांखस -२०१४/ . . ८२/भाग ३ /उ ोग ४ िदनांक ०१/१२/२०१६ या
सव बाबी िनिवदाधारकांना व यश वी िनिवदाधारकाला लागू राहतील.
२०) िनिवदेचे दर या सोबत िदले या प ातच भ न ावे लागेल.
२१) परु वठाधारकास भारतीय दडं सिं हते या को याही कलमा वये िश ा झाली अस यास अथवा का या यादीत घोिषत के ले
अस यास िकवा याबाबत कायवाही सु अस यास अशा अशा कं ाटदाराणी वत: िकंवा याचे नातेवाईक या नावाने निवदा
भ नये. अशा िनिवदा धारकांना दे यात आलेले कं ाट र कर या या अिधकार िज हािधकारी यांना राहील.
२२) वरील अटी व शत मा य अस यास इ छुक कं ाटदारानी ई िनिवदा सादर करावी.

२३) सदर ई-िनिवदा मंजरू झा यानतं र परु वठा आदेश दे याबाबत चे अिधकार िज हािधकारी यांनी राखनू ठवले आहेत.
२४) १७ तारखेला सकाळी १० .०० वाजता िनिवदा िनवासी उपिज हािधकारी कायालय वाशीम यां या दालनात
उघड यात येईल. ी. बीड सभा िद – १० /०३ /२०१७ रोजी सकाळी ११ .०० वा िज हािधकारी कायालय वाशीम
येथील मु य सभागृह येथे घे यात येईल.

िदनांक :- -------------िठकाण :- वाशीम
वा/िज हािधकारी वाशीम

ित,
िज हािधकारी ,वाशीम.

मी या ारे वाशीम िज ातील व सगु म पयटन महो सव लागणारे सािह य परु िवणे क रता सोबत जोड या माणे यापारी व
तांि क िलफा यात माझी िनिवदा सादर करीत आहे.
िनिवदेतील सव अटी व शत मला मा य असनू यास मी बांधील आहे.

ित ाप

मी या ारे ित ा करतो िक मी सादर के लेली िनिवदा मजं रू झा यास िनिवदेतील कामकाज , मी उ च गणु व ेने व िदले या
मदु तीत पार पाडेन तसेच वीकृ त के ले या िनिवदेचा अिं तम दर हा मा. िज हािधकारी यां या मा यतेस अधीन राहन व यांनी मजं रू
के लेला दर मला मा य राहील
मला ाबबत पणू क पना आहे क , मा या कामकाजात कोण याही कारची कसरू / िदरंगाई झा यास िज हािधकारी िनि त
करतील अशा दडं ास मी पा राहील.

िनिवदा धारकाची वा री

१. िनिवदा यांकडून दाखल कर यात आ या या सं था उ ोगाचे नाव व प ा -------------------------------------------------:
-------------------------------------------------------------------------िनिवदा धारकाचे सपं णू नाव व प ा--------------:
-------------------------------------------------दरु वनी मांक -:
मोबाईल मांक-:
सा ीदार-:
१. ----------------------------------------------- रा----------------.

( वा री)

२----------------------------------------------- . रा----------------.

( वा री)

वघोषणाप

मी ------------------------------------ रा ---------------------------------- वय
स य ती ेवर िलहन देतो क , वाशीम िज ातील व सगु म पयटन महो सव लागणारे सािह य परु िवणे क रता ई-िनिवदा
सचू ना सन २०१७ क रता ------------------- या फमने िनिवदा सादर के लेली असनू सदर िनिवदेक रता
www.mahatender.gov.in या ऑनलाईन णालीम ये अपलोड के लेले सव कागदप े / मािहती खरी असनू सदर कागदप े
व मािहती खोटी आढळ यास भा.द.िव. कलम १९९,२०० अ वये मी िश ेस पा राहील.

वघोषणाप करणायाची सही व नावसा ीदाराची सही-------------------------------------:
नाव-------------------------------------------------:
प ा-------------------------------------------------:

