दू र वनी : 0250-2525101/02/03/04/05/06

मु य काय लय िवरार

फॅ&स : 0250-2525107

ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

िवरार (पूव),

ता. वसई, िज. पालघर, िपन 401305.

जा.8. : विवशम/
विवशम/िविव/
िविव/;ससी/
;ससी/
िदनांक :

/

/18/18-19

/2019

िनिवदा सुचना 8. 3 (20182018-19)
19)
वसई िवरार शहर महानगरपािलका कायBेCातील खाली उFेख केGया;माणे िवकास कामे करणेकामी

शासनाचे िवIुत िवभागाकडे योMय Nया वग त नOदनीकृत ठे केदारांकडु न बी-1 नमुSयात TUदलखोटा प दतीनुसार
महानगरपािलकेWया अटी व शतYस अिधन राहु न मोहरबंद िनिवदा मागिव[यात येत आहे त. सदर कामाचे कोरे िनिवदा फॉम

िद. 05 /01 /2019 ते िद. 19 /01 /2019 पय^त सायं 4.00 वाजेपय^त सु_ीचे िदवसाखेरीज महानगरपािलकेWया काय लयीन
कामकाजाचे वेळेत िवIुत िवभाग, ;भाग सिमती "सी" चंदनसार यांचे कय लयात रोखीने िवकत िमळतील. सदर कामांची इसारा

र&कम आयु&त, वसई िवरार शहर महानगरपािलका या नावे दे य असलेGया िडमांड cाdट Uदारे भरावी लागेल व सदर िडमांड
cाdट िनिवदे सोबत जोडावा लागेल. िडमांड cाdट Uदारे इसारा न भरलेGया, खाडाखोड केलेGया, मुदतीत न आलेGया व सशत

िनिवदा नाकार[यात येतील. सदर कामी पुणपणे भरलेGया मोहरबंद िनिवदा िद. 23 /01 /2019 रोजी दु पारी 3.00 वाजे पय^त
महानगरपािलकेWया िवIुत िवभाग, ;भाग सिमती ;भाग सिमती "सी" चंदनसार यांचे काय लयात ठे वलेGया िसलबंद िनिवदा

पेटीत टाक[यात याUयात. ;ाeत िनिवदा या िवIुत िवभाग, ;भाग सिमती "सी" चंदनसार यांचे काय लयात हजर िनिवदा धारक

अथवा Nयांचे अिधकृत ;ितिनधी यांचे सBम Nयाच िदवशी दु पारी 3.01 मी. वाजे पय^त ;थम तांिCक बोलीचा िलफाफा 8. 01
उघड[यात येईल. िलफाफा 8. 01 म ये सिवgतर िनिवदा सुचनेम ये दशिवGयानुसार कागदपCे असGयास िवhीय बोलीचा
िलफाफा 8. 02 उघड[यात येईल. याकामी आलेGया िनिवदांपैकी कोणताही एक िनिवदा Tgवकार[याचा अथवा अलेGया सव
िनिवदा नाकार[याचा अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठे वला आहे .
अ.
8

कामाचा तपिशल
वसई

1

अंदाजपCिकय
र&कम

िवरार

शहर

महानगरपािलका

चंदनसार कायBेCातील िदवाबhी पोलची
नादु lgत केबल व एफ.आर.पी. बॉ&स

l.2,92,304/-

1% िनिवदा
इसारा
र&कम

l.2,923/-

बदली करणे.
वसई
2

िवरार

शहर

महानगरपािलका

चंदनसार कायBेCातील िदवाबhी पोलला
िसमtट 8ॉuकटचे जिमनीपासून मvफग

l.2,96,112/-

l.2,961/-

करणे.
वसई

िवरार

मु यालय
3

शहर

येथील

िनिवदा
फॉमची फी

सुरBा अनामत

कामाची
मुदत

200/+18% GST
=236/-

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

30
िदवस

200/+18% GST
=236/-

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

िदवस

200/+18% GST
=236/-

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

30
िदवस

30

महानगरपािलका

दु सरा

मजला

मा.अित.आयुकत 2 यांWया दालनातील
ॲटीचtबर म ये िवIुतीकरण करणे व

वातानुकूिलत यंCणा बसिवणे तसेच मा.
उपायु&त 2 यांWया दालनात वातानुकूिलत
यंCाणा बसवून काय TSवत करणे.

l.2,09,864/-

l.2,099/-

दू र वनी : 0250-2525101/02/03/04/05/06

मु य काय लय िवरार

फॅ&स : 0250-2525107

ई-मेल : vasaivirarcorporation@yahoo.com

िवरार (पूव),

ता. वसई, िज. पालघर, िपन 401305.

जा.8. : विवशम/
विवशम/िविव/
िविव/;ससी/
;ससी/
िदनांक :

वसई
4

िवरार

महानगरपािलका

मु यालय ितसरा मजला येथील gथायी

सिमती सभागृहात वातानुकूिलत यंCणा
बसिवणे.
वसई

5

शहर

िवरार

कायBेCात

शहर

l.2,93,927/-

l.2,939/-

महानगरपािलका

सी.सी.िट.Uही.

(C.C.T.V)

कॅमेरे बसिवणे किरता पोल उभारणी

l.2,98,956/-

l.2,990/-

करणे.
6

;.8.09 मधील रामु कंपाऊSड , चांमुडा
नगर पिरसरात िदवाबhी Uयवgथा करणे.

l.2,80,596/-

l2,806/-

/

200/+18% GST
=236/200/+18% GST
=236/200/+18% GST
=236/-

/18/18-19

/2019
मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन
मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

30
िदवस

30
िदवस

30
िदवस

मंजुर घटकाWया

7

;.8.12 मधील िवठठल वाडी , िजवदानी
कॉ{eले&स

,

डायसभवन

व

पिरसरात िदवाबhी Uयवgथा करणे.

8

9

;.8.01

मधील

मकर वज

िविवध

मंिदर

ते

दिहसर तलाव , आशा िपलाना ते कeटे
िकरिकरा येथे िदवाबhी Uयवgथा करणे.

;.8. 24 मधील संकटमोचन समाजमंिदर
म ये िवIुितकरण करणे.

l.2,92,584/-

l.2,99,419/-

l.2,99,244/-

l.2,926/-

l.2,994/-

l.2,992/-

200/+18% GST
=236/-

|.200/+18% GST
236/-

िरBा gटँ ड, 4) फुलपाडा रोड बOढारे कडे
जाणारी

लाईन,

5)

फुलपाडा

डॅ म

पापडvखड बंधारा, 6) फुलपाडा रोड
आर.जे.चौक gवंयचिलत टायमर Uयवgथा

l.2,86,110/-

l2,861/-

िबलातुन

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

30
िदवस

200/+18% GST
=236/-

30
िदवस

200/+18% GST
=236/-

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

30
िदवस

1) नाvरगी रोड चामुंडा नगर, 2) नाvरगी
10

िड.िड. ने व 2 %

30
िदवस

मंजुर घटकाWया
दरानुसार होणाsया
अंदािजत र&कमेवर 2 %
िड.िड. ने व 2 %
िबलातुन

;भाग सिमती सी चंदनसार कायBेCातील

फाटा गणपती मंिदर, 3) िजवदानी पायथा

दरानुसार होणाsया

अंदािजत र&कमेवर 2 %

करणे.

1) मॅSयुअल प दतीने फॉम खरे दीची अंितम िद. 19 /01 /2019 रोजी पय^त राहील.
2) िनिवदा िद. 05 /01 /2019 रोजी पासुन ते िद. 19 /01 /2019 रोजी पयत सुटटीWया िदवसाखेरीज महानगरपािलकेWया
काय लयीन वेळेत रोखीने िमळतील.

मु य काय लय िवरार

िवरार (पूव),

ता. वसई, िज. पालघर, िपन 401305.
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जा.8. : विवशम/
विवशम/िविव/
िविव/;ससी/
;ससी/
िदनांक :

/

/18/18-19

/2019

3) कोरे िनिवदा फॉमची मागणी करतेवळ
े ी अज सोबत िवIुत िवभागाWया नOदणी ;माणपCाची छायांिकत ;त जोडणे आव•यक आहे .
4) ‚या ठे केदाराचे नावे कामाचे नOदणी ;माणपC आहे Nयाची मुळ कागदापCासह gवत: अगत अिधकृत ;ितिनधी माफत कोरे िनिवदा
फॉम घेवून आव•यक आहे .

5) सदरहू कामांWया िनिवदे साठी TUदलखोटा प दतीचा अवलंब करावयाचा आहे .
6) ठे केदाराने िनिवदा भरताना गुडƒ ॲ[ड सuवस टॅ &स (GST) चा िवचार कlन िनिवदा दर भरावे.
7) िनिवदाधारकांनी सादर केलेGया तांिCक बोिलचा िलफाफा 8मांक 1 म ये
1)

सावजिनक बांधकाम िवभागाWया योMय वग तील नOदणी ;माणपCाची छायाvकत पC

2)

इसारा र&कमेचा धनाकष

4)

GST सuटिफकेट

3)

l.100/.100/- gटॅ {पपेपरवर ;ित…ापC

परफॉमSस िस&युरीटी :-

महारा†‡ शासन, साव. बांधकाम िवभाग शासन िनणय 8. बीडीजी 2016 / ;.8. 2 / इमा.2, मंCालय, मुंबई - 400 032, िद.

12/02/2016 नुसार जर ठे केदार अंदाजपCकीय दराम ये कमी दराने िनिवदा भरत असेल तर या ;करणी िलफाफा 8.2 म ये
परफॉमSस िस&युरीटी करीता धनाकष सादर करावयाचा असुन Nया संदभ तील कंCाटदारास सुचना :

1) अंदाजपCिकय र&कमेपेBा कमी vकमतीWया दे कर असGयास इसारा र&कमे बरोबर अितिर&त जमा करावा लागणारे
परफॉमSस िस&युिरटी पुढील ;माणे.

• िन{नतम िनिवदे चा दे कार िनिवदाधीन vकमतीपेBा 10% पेBा जाgत दाराने कमी असेल तर तसेच दे कारा 10% पेBा
जेवढया जाgत दराने कमी आहे तेवढया र&कमेचा व विरल बाब 4 ;माणे येणा-या र&कमेसह एकिCत धनाकष (Demand
Draft) िनिवदे सोबत िलफाफा 8मांक 2 म ये सादर करावा. (उदा. 14%कमी दर -10%पयत किरता 1%व (14% व
10%)-4 %असे एकूण 5%) (शासन पिरपCक 2018 नुसार)

• अंदाजपCिकय र&कमेपेBा कमी िकमतीWया दे कर दे णा-या िनिवदाधारकांने पर फॉमSस िस&युिरटीWया िडपॉझीटWया
धनाकष (डी.डी.) gकॅन कlन िलफाफा 8.2 म ये सादर केला असGयाचे ;ित…ापC िलफाफा 8.1 म ये सादर करणे
अिनवाय आहे .

• अंदाजपCिकय र&कमेपेBा कमी vकमतीWया दे कार सादर करणा-या िनिवदा धारकांनी िलफाफा 8.1 म ये ;ित…ापC व

िलफाफा 8.2 म ये पर फॉमSस िसकयुिरटी िडपॉझीटWया धनाकष (डी.डी.) g•◌ॅन कlन सादर न केGयास िनिवदा
अपाC ठरिव[यात येईल.

• सदरWया पर फॉमSƒ िस&युिरटीWया िडपॉिझटWया धनाकष (डी.डी.) िसलबंद िलफाफा मधून कS‡क दाराने िलफाफा
8.1 व िलफाफा 8.2 उघडGयानंतर 8 िदवसांWया आत मा.सहा.आयु&त यांWया काय लयात जमा करावा. िलफाफा वर

कामाचे नाव व िनिवदा सुचना 8मांक िलिह[यात यावा.(शासन पिरपCक 2018 नुसार)

• Additional Performance Security is permitted to be accepted in the form of DD/FDR/BG

of any

Nationalozed / Scheduled Bank. This shall be enclosed in the financial envelope (Envelope no. 2.) Aself

attested affidavit that Additional Performance Security is enclosed in evvelope No. 2 shall be include in
the Technical Envelope No. 1 if the Additional Performance Security is not found included in envelope No.
2 (Financial envelope) (In cases which are found below 1- of amound put to tender) the offer shall be
treated as invalid and rejected forth with.

मु य काय लय िवरार
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िदनांक :

/

/18/18-19

/2019

• Additional Performance Security for tenders below estimated cost shall be released on the day of
opening of the finacial bid except for L-1 and L-2. The Addironal Performance Security of L-2 Shall be

released within time limit of 30 subsequent working days or award of work to L-1 whichever is later.

2) सदर कामाबाबत िनिवदाधारकाकडू न तीन पेBा कमी िनिवदा ;ाeत झाGयास फेरिनिवदा मागिव[यात येतील. तसेच
कोणNयाही कारणािशवाय िनिवदा नाकार[याचा अिधकार महानगरपािलकेने राखुन ठे वला आहे .

3) िनिवदा सादर करताना िनिवदा पCक पोgटाने vकवा कुरीयरने पाठवु नये पोgटानी व कुरीयरने पाठिवलेली िनिवदा
Tgवकारली जाणार नाही.

4) िनिवदा मंजूर झालेनंतर मंजूर ठे केदाराने अंदाजीत खच Wया 2 % सुरBा अनामत र&कम महानगरपािलकेकडे

रोखीने/िडमांड cाdटने भरणा क|न करारपC करणे आहे व 2% सुरBा अनामत र&कम अंितम िबलातुन कपात
कर[यात येईल.

5) िनिवदे मधील दर पुणपणे vकवा अंशतः Tgवकारणे vकवा आलेGया सव िनिवदा नाकारणेचा अिधकार महानगरपािलकेने

राखून ठे वला असून कोणतीही एक िनिवदा Tgवकारणे अथवा सवच िनिवदा नाकार[याचा अिधकार महानगरपािलकेला

6)

राहील.

आलेGया िनिवदा श&य असGयास िनि£त केलेGया तारखेला उपTgथत िनिवदाधारक अथवा Nयांचे ;ितिनधी यांWया

समB उघड[यांत येतील. सशत िनिवदा नाकार[यांत येतील.

7) िनिवदा मंजुरीची समज िमळालेनंतर महानगरपािलका काय लयात उपTgथत राहू न gटॅ {प करारपCावर करारनामा
िलहू न दे [याचे आहे .

8) िनिवदे सोबत भरलेGया अनामत र&कमेवर कोणNयाही gव|पात Uयाज िदले जाणार नाही. तसेच मालाचे/सािहNयाचे
पुरव¤ाबाबतचे कोणतीही आगाऊ र&कम महानगरपािलकेकडू न पुरवठादाराला िदली जाणार नाही.

9) िनिवदा उघडताना ;थम तांCीक मािहतीचा िलफाफा 8. 1 उघड[यात येईल व समाधानकारक कागदपC असGयाची
खाCी झाGयावर िवhीय बाबीचा िलफाफा 8. 2 उघड[यात येईल अSयथा अशी िनिवदा िवचारत घेतली जाणार नाही.

10) कोणतीही एक अथवा सव िनिवदा Tgवकार[याचा अथवा Tgवकार[याचा अिधकार मा. आयु&त, वसई-िवरार शहर
महानगरपािलका यांनी राखून ठे वला आहे .

11) ठे केदाराने िनिवदे त भरलेले कमीत कमी दरा;माणे उNकृ†ठ दज चे काम कlन दे णे बंधनकारक राहील.

12) िनिवदा संबंधी सिवgतर मािहती िवIुत िवभाग, मु य काय लय िवरार पुव येथे काय लयीन वेळेत पाहावयास िमळे ल.

जावक 8. : विवशम /;ससी/िविव/88 /18-19
िदनांक

: 04 /01 /2019

सही/-

अित. आयु&त

वसई िवरार शहर महानगरपािलका

