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िज हा धकार कायालय, अहमदनगर
प याचे पाणी वाहतूक ई- न वदा सुचना
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अहमदनगर िज

या ये दनांक 01/01/2017 ते 31/12/2017 या कालावधीत टं चाई

प या या पा याचा पु रवठा कर यासाठ
ीग दा-पारने र उप वभागासाठ फेर

व हत अहता धारण करणा-या टँ कर पु रवठादार सं थांकडू न

ई- न वदा (ऑनलाईन) प दतीने माग व यात ये त आहे त. नवड होणा-

या सं थेस ड गराळ-दुगम भागासाठ 3000 ते 5000 लटर
ते 12000 लटर कं वा आव यकतेनु सार यापे ा अ धक
सव

मा हती

त गावांत

व

मतेचे टँ कर पु रवावे लागतील. न वदा संबंधीची

अट -शत

https://mahatenders.gov.in/nicgep/app

मतेचे व अ य भागासाठ सवसाधारण 7500
व

www.ahmednagar.nic.in

या संकेत थळावर पाह यासाठ

भरणा-या टँ कर पु रवठादार सं थेने ऑनलाईन (Digital Signature Certificate)

उपल ध आहे .

न वदा

ा त क न घे णे आव यक

आहे .
ई- न वदा भरणेचा कालावधी
दनांक

30/11/2016

06/12/2016

ई- न वदा उघड याचा दनांक व वेळ

पासू न

दनांक

रोजी दुपार 2-00

अहमदनगर

न वदे ची व

कं मत -

11,000/- (अ र ऑ शन वारे

न वदे सोबत

2.

www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर फॉम फ र कम

ऑनलाईन

भरणा

के यानंतर

कॅन क न अपलोड करावा लागेल.

.एक ल

.

अकरा हजार मा ) ना-परतावा र कम ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे
डाऊनलोड

बयाना र कम - उप वभाग नहाय ई- न वदा बयाणा र कम
(अ र

करता

ये तील.

याबाबतचा

येक उप वभागासाठ

दहा हजार मा ) www.mahatenders.gov.in

ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे ऑनलाईन भरणा करावा
3.

दुपार 02-00 वाजता

थळ - नयोजन भवन, िजलहा
् धकार कायालय

वाजेपयत.
1.

07/12/2016 रोजी

तप शल

.1,10,000/-

या संकेत थळावर र कम

सु र ा ठे वअ) र कम

.20,00,000/-( .वीस ल

मा ) ची सु र ा ठे व आव यक राह ल.

ब) सु र ा ठे व िज हा धकार अहमदनगर यांचे नावाने अहमदनगर ये थे वटणा-या रा
बँ केची बँ क हमी

यकृ त

व पात दे णे आव यक आहे . सदर बँ क हमीचा कालावधी दनांक 31/03/2018

पयतचा असणे आव यक आहे .
4.

ई-

न वदा

दनांक 07/12/2016 रोजी दुपार

कायालय अहमदनगर ये थे उघड यात ये तील.

5.

नयोजन भवन, िज हा धकार

कामाचा कालावधी हा दनांक 01 जानेवार 2017 (अथवा न वदा मंजरू चे
डसबर 2017 पयत रा हल.

6.

02-00 वाजता

कोणतेह कारण न दे ता कोणतीह

दनांकापासू न) ते 31

न वदा ि वकारणे अथवा नाकारणे कं वा न वदे या अट व शत

म ये बदल कर याचे अ धकार मा.िज हा धकार यांनी राखीव ठे वले आहे त.
D/Tankar Nivida/sub Div wise Tankar e Tender 2016-17
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7.

तूत ई- न वदा ह

/app

www.ahmednagar.nic.in व https://mahatenders.gov.in/nicgep

वर पाहावयास मळे ल. सदर न वदा डाऊनलोड क न

ये क पानावर (फॉमसह) सह / श का केले ल

टं घे ऊन ई- न वदा भ न न वदे या

न वदा, न वदे ची कं मत .11000/- व बयाना र कम

.1,10,000/- चा ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे

तप शलाची
8.

त, ( त उप वभाग), बॅ क गँ रंट इ याद सव

न वदे संबंधी उपरो त तारखांम ये फेरबदल झा यास

केले या संकेत

ऑनलाईन भरणा केले बाबत

कॅन क न अपलोड करावी

याची सु चना मु ा

थळावर तसे च िज हा धकार अहमदनगर यांचे नोट स बोडावर

मांक 9 म ये नमू द
स द करणेत ये ईल.

यि तगत सु चना दे णेत ये णार नाह याची न द यावी.
िज हा धकार अहमदनगर

D/Tankar Nivida/sub Div wise Tankar e Tender 2016-17
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िज हा धकार कायालय, अहमदनगर
प याचे पाणी वाहतूक ई- न वदा सुचना
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.टं चाई/काया-19अ/3405/2016
अहमदनगर िज

-

तावना-

अहमदनगर दनांक 03/11/2016

या ये दनांक 01/01/2017 ते 31/12/2017 या कालावधीत टं चाई

प या या पा याचा पु रवठा कर यासाठ
ीग दा-पारने र उप वभागासाठ फेर

त गावांत

व हत अहता धारण करणा-या टँ कर पु रवठादार सं थांकडू न

ई- न वदा (ऑनलाईन) प दतीने माग व यात ये त आहे त. नवड होणा-

या सं थेस ड गराळ-दुगम भागासाठ 3000 ते 5000 लटर
ते 12000 लटर कं वा आव यकतेनु सार यापे ा अ धक

मतेचे व अ य भागासाठ सवसाधारण 7500

मतेचे टँ कर पुरवावे लागतील.

ई- न वदा मळ याचे ठकाण - ई- न वदा www.ahmednagar.nic.in व https://mahatenders.gov.in
या संकेत थळावर पाह यासाठ उपल ध आहे . सदर न वदा संकेत थळाव न डाऊनलोड क न घे ता ये ईल.
ई- न वदे ची फॉम

ा त करणेची प दत व फ -

उप वभाग नहाय

या

कालावधीत

www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर फॉम फ ऑनलाईन ना-परतावा र कम

. 11,000/-

(अ र -

ई- न वदे चे

फॉम

द.30/11/2016

ते

द.06/12/2016

अकरा हजार मा ) ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे ऑनलाईन भरणा

के यानंतर डाऊनलोड करता ये तील.
लागेल.

याबाबतचा तप शल

न वदेसोबत

कॅन क न अपलोड करावा

.

ई- न वदे सोबत अनामत र कम (बयाणा र कम व सुर ा अनामत) 1.

बयाना र कम -

.1,10,000/- (अ र

.एक ल

दहा हजार मा ) www.mahatenders.gov.in

या संकेत थळावर र कम ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे ऑनलाईन भरणा करावा.
सु र ा ठे व अ.

.20,00,000/- ( .वीस ल

ब. सु र ा ठे व िज हा धकार
बँ के या बॅ क हमी

मा ) ची सुर ा ठे व आव यक रा हल.
अहमदनगर यांचे नावाने अहमदनगर ये थे वटणा-या रा

यकृ त

व पात दे णे आव यक आहे . सदर बँ क हमीचा कालावधी 31/03/2018 अखेर

पयतचा असणे आव यक आहे .

न वदाकाराची
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ई- न वदा हाड कॉपी ि वकार याची अं तम दनांक व वेळ ( न वदे मधील दराचा फॉम वगळू न)
1) ऑनलाईन आपलोड केले ला ई- न वदा तां क

लफाफा

.1

दनांक 06/12/2016 रोजी दु.04.00

वाजेपयत नायब तह सलदार, टं चाई शाखा, िज हा धकार कायालय, अहमदनगर ये थे ि वकारल जाईल.
सदर या न वदा दनांक 07/12/2016

रोजी दुपार 02.00 वाजता नयोजन भवन, िज हा धकार

कायालय, अहमदनगर ये थे उघड यात ये तील.
2) ई- नवीदे चा तां क

लफाफा

य

नायब तह सलदार, टं चाई शाखा, िज हा धकार

अहमदनगर ये थे आणून दया या लागतील. पो टाने

कायालय,

ा त होणा-या नवीदा ि वकार या जाणार नाह त.

ई- न वदा सादर कर याची प दती 1.

ई- न वदा ह दोन लफाफे प दतीने ( द

2.

दोन लफा यापैक

(वाहतूक

लफाफा

दराचा)

.11000/- व बयाना रकम

टं

न वदा, न वदे च ी कं मत

ची बॅ क गँ रंट , न वदाधारकाने ई- न वदे या

कॅन क न अपलोड करावी व याची मु ळ

सव कागदप े,

3.

लफाफा

दु. 04.00 वाजणेपू व

सादर करावा. तां क

न वदे तील सव अट व शत ची पु तता करणारा

( लफाफा

.२)

हा

ये क

प टपणे तां क लफाफा ----------- -- या उप वभागासाठ

.1 या

लफाफा

.1

लफाफा रा हल.

उप वभागासाठ

https://mahatenders.gov.in या संकेत थळावर भरणे आव यक आहे . ई- न वदे चा
ि वकारला जाणार नाह . तां क लफाफा

ये क पानावर

तीचा तां क लफाफा

.2 टँ कर वारे पाणी पुरवठा वाहतूक दराचा रा हल .

कायालयात सम

व

थळावर पाहावयास मळे ल. सदर न वदा डाऊनलोड क न

त, र कम . 20.00 ल

दनांक 18/11/2016 रोजी

यापार

लफाफा

www.ahmednagar.nic.in

ये क पानावर (फॉमसह) सह / श का केले ल

माग व यांत आलेल
लफाफा

.2 हा यापार

.1,10,000/- चा ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे ऑनलाईन भरणा

वा र क न न वदा इ याद सव

कायालयास

ई- न वदा

या संकेत

घे ऊन ई- न वदा भ न न वदे या
केले बाबत तप शलाची

.1 हा तां क लफाफा असे ल व लफाफा

असेल.

https://mahatenders.gov.in

लफाफा) सादर करावी लागेल.

वेगवेगळा

यापार

यातील कागदप ांसह सीलबंद क न

लफाफा
यावर

लफाफा असे नमू द करणे आव यक आहे.

सदर लफा यावर िज हा धकार कायालय, अहमदनगर क रता पाणी पु रवठा न वदा जानेवार 2017 ते
डसबर 2017 अखेर असे नमू द कर यात यावे. तसे च सदर लफा यावर ई- न वदा सादर करणा-याचे नांव,

प ता ल ह यात यावा. तां क लफा याम ये
पेमट गेटवे ऑ शन वारे

20,00,000/- ( . वीस ल
असतील.

ये क उप वभागासाठ

ऑनलाईन भरणा केले बाबत तप शलाची
मा ) ची सु र ा ठे व रा

.1,10,000/- ऑनलाईन इंटरने ट
त तसे च उप वभाग नहाय

यकृ त बँ के या बक हमी

व पात समा व ठ

न वदाकाराची
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तां क व यापार

लफा यात खाल ल माणे कागदप े सादर करावीत.

(अ) तां क लफाफा 1. तां क

लफा यातील

खाल ल

कागदप े

कॅन

क न

या

https://mahatenders.gov.in

संकेत थळावर अपलोड करावीत.
न वदा कं मत - उप वभाग नहाय ई- न वदे चे फॉम

द. 30/11/2016 ते

द.06/12/2016 या

कालावधीत www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर फॉम फ ऑनलाईन ना-परतावा र कम
. 11,000/- (अ र -

अकरा हजार मा ) ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे ऑ शन वारे ऑनलाईन

भरणा के यानंतर याबाबतचा तप शल न वदे सोबत

कॅन क न अपलोड करावा लागेल.

2. बयाणा र कम - बयाणा र कम उप वभागासाठ
मा ) www.mahatenders.gov.in

.1,10,000/- (अ र

.एक ल

दहा हजार

या संकेत थळावर र कम ऑनलाईन इंटरने ट पेमट गेटवे

ऑ शन वारे ऑनलाईन भरणा करावा.
3. सु र ा ठे व अ. उप वभागासाठ

.20,00,000/- ( पये वीस ल

ब. सुर ा ठे व अहमदनगर ये थे वटणा-या रा

मा ) ची सु र ा ठे व आव यक रा हल.

यकृ त बँ के या बॅ क हमी

व पात दे णे आव यक

आहे . सदर बँ क हमीचा कालावधी 31/03/2018 अखेर पयतचा असणे आव यक आहे .
4.

दनांक 31/03/2016 अखेर आयकर थकबाक नसलेबाबतचा

5. पॅ न काडची सा ांक त
6.

त.

वतःचे मालक या टँ कर संबंधी रोड टॅ स, इ शु र स,
पी.यु.सी. व

माणप .

फटने स, पर मट, न दणी

यवसाय कर इ याद बाबत पू तता कर त अस यासंबंधी टँ करचे नंबर नमु द क न

उप ादे शक प रवहन कायालयाचे

माणप . ( प

1)

7. सं था इतरांची वाहने कराराने घे णार असे ल तर अ या टँ करची मा हती ( प
मालकाशी सं थेने केले ला
8.

न वदाधारक सं था
सं था इ याद
माणप .

माणप ,

या

.100/-

टॅ प पेपरवर केले या नोटरराईज करारा या

ो ायटर शप, पाटनर शप,
कारची असे ल

ाय हे ट

या माणे स म

9. सं थेची नयमावल (बायलॉज) ची सा ां कं त

ल मटे ड, पि लक

2) व सोबत टँ कर
ती ( प

3 )

ल मटे ड, सहकार

ा धका-याकडे तीची न दणी के याचे न दणी

त.

10. सं थे या उलाढाल चा व रोख भांडवलाचा तप शला संबंधी पुरावे
अ. सनद ले खापाल अथवा वैधा नक ले खाप र ण अ धकार यांनी
वषाचा ताळे बंद (बॅल स शट)

ब. मागील तीन वषा या आयकर परता या या सा ां कं त
क. मागील एक वषाचे बँ क पासबु कची सा ां कं त
ड. सं थे या गु ंतवणूक

मतेबाबत

माणप

माणीत केले ला मागील तीन

ती.

त.

( प -4 )
न वदाकाराची
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11. न वदाधारक सं था टँ कर पुरवठयाचे काम कर यास तयार असले बाबत तसे च

होणा-या दा य वास जबाबदार राह ल अ या आशयाचा सं थे या सव संचालकां या

याअनुषंगाने

वा र चा

ठराव.( प -5)
12. मागील तीन वषाचे सनद

ले खापाल (C.A.) अथवा वैधा नक ले खाप र ण अ धकार

यांचे

वा र चा ले खा प र ण तपासणी अहवाल.

13. यापू व टकर वारे पाणी पुरवठा केला अस यास तसा अनु भवाचा दाखला. ( प
14. न वदे तील अट मा य असले बाबत
समोर

केले ले

100/-

- 6)

टॅ पपेपरवर ल नोटर /कायकार

दंडा धकार

यांचे

त ाप . ( प -7)

15. न वदाधारक सं थेने न वदे या कामकाजा संबधी

ा धकृ त केले या

Power of Attorney ( प -8)

य तीस

दले ले Bidder’s

16. न वदाधारक सं थेची प रपू ण भरले ल मा हती.( प -9)
17. न वदे तील अट शत मा हती व मा य अस याबाबत

येक पानावर

न वदाधारकाने

वा र

केले ला मु ळ न वदाद त (टडर डा यु मट)
18. न वदाधारक सं थाने रोख भांडवलाबाबतचा तप शल (बँ क बॅ ल स/एफडी) जोडावा.
19. सं था आ थक
20. सं थे

व

टया स म असले बाबत अ य पु रावे.

द अगर

त या मालकां व

द अथवा संचालकां व

फसवणूक संबं धी गु हे दाखल नस याबाबत

21. सं था मागणी

त ाप . ( प

द आ थक अफरातफर चे अगर

- 10 )

माणे टँ कर पु र वणेत समथ असलेबाबत सं थेचे हमी प

वर ल सव कागदप े ई- न वदे या संकेत थळावर
कागदप ाची हाड कॉपी प ह या

लफा याम ये ठे वू न

कॅन क न अपलोड करावेत तसे च सदर सव
यावर “.-------------- या उप वभाग (िज हा

अहमदनगर) कर ता प या या पाणी पु रव यासाठ टँ कर पु रवठा करणे संबंधी ई- न वदे चा तां क लफाफा”
असे
(ब)

प ट नमू द करावे. तसे च यावर सं थेचे नांव लहावे अगर श का मारावा.
यापार

लफाफा (दराबाबतचा लफाफा):-

यापार

लफाफा ( लफाफा

.२) हा उप वभागासाठ

संकेत थळावर भरणे आव यक आहे . ई- न वदे चा यापार

https://mahatenders.gov.in
लफाफा कायालयात सम

या

ि वकारला

जाणार नाह .
न वदाकाराची
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1)

ई- न वदे तील अट व शत खाल ल माणे आहे त -

यि तगत
( सं था

2)

न वदा ि वकार या जाणार नाह त. फ त सं थे या

ो ायटर शप, पाटनर शप,

अ) एका उप वभागासाठ

न वदा ि वकार या जातील.

ाय हे ट ल मटे ड, पि लक ल मटे ड, सहकार सं था इ याद )

.20,00,000/- ( पये वीस ल

ब) सु र ा ठे व अहमदनगर ये थे वटणा-या रा

मा ) ची सु र ा ठे व आव यक राह ल.

यकृ त बँ के या बॅक हमी

व पात दे णे आव यक

आहे . सदर बँक हमीचा कालावधी 31/03/2018 अखेर पयतचा असणे आव यक आहे .
3)

वाहन

टाक सह

सु ि थतीत असणे आव यक आहे.

4)

ई- न वदे तील तां क

लफाफा एकच असला तर

उप वभाग

नहाय

यापार

लफा याम ये दर

भरणे आव यक आहे .
5)

यापार

लफा यात

त मे .टन दै नक भाडे व

त मे.टन

त कलो मटर वाहतूक भाडे भर यात

यावे.
6)

ड गराळ व दुगम भागासाठ
7500

7)

3000 ते 5000

लटस व यापे ा अ धक

मते या टँ करसाठ व अ य भागाकर ता

मते या टँ कससाठ

त मे . टन वेगवेगळे दर भर यात यावेत.

न वदाधारकास कमीत कमी एक वष शासक य पाणी पु रवठा कर याचा अनु भव असणे ज र आहे.
तसे संबं धत स म अ धका-यांचे

8)

लटर

यश वी

माणप

न वदा धारकास आव यकते

धारकाकडे

वतःची

जोडणे आव यक रा हल.
माणे टँ कस पु रवठा करणे बंधनकारक राह ल.

अथवा सं थे या सभासंदा या मालक ची कमान 10 टँ कस असणे बंधनकारक

आहे . अ य टँ कस इतर

य ती/सं था यांचेकडू न घे ता ये तील तथा प

याबाबत न वदाधारक व

टँ कर मालक यां यात कायदे शीर र या संमतीप क/करारनामा असणे बंधनकारक आहे .
भरताना न वदा धारकाने
मालक ची अस यास

कमान 150 टॅ कसचा पुरवठा क

ा त क न घे णार अस यास,

न वदे सोबत पुर याखातर सादर करावे.

9)

यश वी न वदाधारकास कोण याह उपक ांटदाराची/ठे केदारांची ने मणूक करता ये णार नाह .

10)

पाणी

पु रवठयाकामी

दु
11)

उपल ध

क न

दे यात

ये णा-या

ये क

ती इ.चा खच न वदाधारक यांनी

जीपीएस

णाल

यांची दे खभाल

वंतः करावा लागेल.

व छता वभाग, शासन प रप क द. 4 जानेवार 2014 नुसार टँ करची दे यके

अदा करताना टँ करवर जी.पी.एस

णाल बस वले ल असणे व जी पी एस

फे-यांची न द होइल याच फे-या देयकांकर ता अनु ेय रा हल.
जी पी एस

टँ करवर

वखचाने बस वणे बंधनकारक रा हल. सदर यं णा बस वणे व

पाणी पु रवठा व

न वदा

शकतील याचा तप शल व टँ कस

या संबंधीची कागदप े व टँ कस इतरांकडू न

याबाबतचे करारप /संमतीप

न वदाधारकाने

न वदा

णाल

कं वा जी पी एस

णाल असू नह

णाल वर

या पाणी पुरवठा करणा-या टँ करवर

या बंद अस याकारणाने टँ कर वाहतूक

धारका या फे-या झा याचा दावा केला अस यास अशा फे-या बनावट ठरतील व
अदा केले जाणार नाह . याची न वदाधारक यांनी न द यावी.

न वदाकाराची
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12)

जी पी एस

णाल या पयवे णाची जबाबदार कायकार अ भयंता,

िज हा प रषद, अहमदनगर यांची राह ल.

यांनी जी पी एस

ा मण पाणी पु रवठा वभाग,

णाल वर न द व यात ये णा-या

दै नं दन खेपांचा अहवाल दररोज सायंकाळी 5.00 वाजेपयत टं चाई शाखा, िज हा धकार कायालय,
अहमदनगर यांना सादर करावी.
13)

यश वी न वदाधारकांस पाणी पु रवठयाकामी उपल ध क न दयावया या टकरची नंबर नहाय याद
संब धत टँ कर मालकां या संमतीप क व या याशी झाले या करारना या या
व संबंधीत गट वकास अ धकार

तसह टं चाई शाखेस

यांना दयावी लागेल. टँ करची कागदप े पडताळणी कर याची

जबाबदार गट वकास अ धकार यांची असे ल.
14)

यश वी

नवीदाधारकास पु रवठा कर यात ये णा या

ये क टँ करसाठ अनामत र कम

(दोन हजार मा ) टँ कर पु रवठा कर याचे आदे श द यापासू न आठ दवसाचे आत शासनास जमा
करावे लागतील. अशा

कारे अनामत जमा न के यास ती दे यकातून वजावट क न घे याचे

अ धकार संबं धत तालु याचे गट वकास अ धकार यांना राहतील. तसे च
15)

.2000/-

पयत दं ड कर याचे अ धकारह गट वकास अ धकार यांना राहतील.
टँ कर

पु रवठा

कर याचे आदे श

द यानंतर

यश वी

मु यालयातील गट वकास अ धकार यांचे कायालयात

न वदाधारकास

त टँ कर

टँ कर

पये 500/-

संबंधीत

तालु का

थमतः उपि थत करावा लागेल. तेथे कलो

मीटर रडींग घे णेत येईल, तसे च टँ कर बंद कर याचे आदे श झालेनंतर टँ कर गट वकास अ धकार
यांचे कायालयात उपि थत क न

याचे मीटर

कायालयापयत टँ कर आण यासाठ
16)

रडींग दयावे लागेल. गट वकास अ धकार

कं वा गट वकास अ धकार

ठकाणी ने यापयतचे अंतराचे वाहतूक भाडे दे यात ये णार नाह .

महारा

शासन, पाणी पु रवठा व

व छता वभाग यांचेकडील शासन नणय

-53/पापु-14, दनांक 30 ए ल, 2012 मधील अट

वहन
17)

कायालयातून टँ कर

मता संबंधीत उप

वभाग यांचेकडू न

ादे शक प रवहन अ धकार

याचे मू ळ

मांक-टं चाई-2012-

ः 2 नु सार टँ कर या पा या या टाक ची

कं वा तालु याचे उप अ भयंता,

ा.पा.पु.

मा णत क न घे णे आव यक आहे .

यश वी न वदाधारकास यानी पु रवठा केले या टँ करला ठरवू न दे यात आले या दै नक खेपा करणे
बंधनकारक राह ल. अशा खेपा कर यास कसू र झा यास वाहतूक भाडे अदा कर यात ये णार नाह .
याच माणे कमी झाले या खेपां या

18)

19)

ये क टँ कर या

मा णत

माणात दै नक भाडयातह कपात कर यात ये ईल.

मतेनस
ु ार

त दन भाडे व

त

कलोमीटर भाडे आव यक ती

पडताळणी के यानंतर अदा कर यांत येईल. यश वी न वदाधारकास दर म ह याला

हणजे दर

म ह या या 5 तारखे या आत म ये दे यक सादर करावे लागेल.

टँ करवर काम करणा-या कमचा यांचे (अ धकृ त वाहन चालक व मदत नस) वेतन व भ ते तसे च
टँ करसाठ लागणारे तेल, इंधन व इतर खच वाहन मालकाने च अदा करावयाचे आहे त, यासाठ
न वदाधारकाने

वतं

न वदाधारकास

यव था करावी.

20)

यश वी

कं वा

21)

मंजू र झाले या न वदा धारकास

यानी पुरवठा केले या टँ करला कोणतीह

जाणार नाह . याच माणे शासनामाफत इंधन पु रवठा केला जाणार नाह .
.100/-

कं मतीचे मु ांक

अट व शत मा य अस याबाबत करारनामा क न
यांचेकडे न दवावा लागेल व

आगाऊ र कम

दल

टँ पपेपरवर पंधरा दवसात वह त

यावा लागेल. सदरचा करारनामा उप नबंधक

यासाठ ये णारा खच संबंधीत ठे केदार यांना करावा लागेल. मु दतीत

करारनामा न क न द यास दं डा मक कारवाई कं वा अनामत र कम ज त कर यात ये ईल.

न वदाकाराची
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22)

यश वी न वदाधारकास तालु या या ठकाणी
लागेल.

या यावर

वतं

पयवे क तथा सम वयक कमचार ने मावा

ये क टँ कर या रोज होणा या खेपांची मा हती घे णेची जबाबदार तसे च बंद

पडले या टँ करला पयायी टँ कर दे याची जबाबदार राह ल. याच माणे टँ करचे कामकाज
काय मतेने होणेसाठ तो तह सलदार व गट वकास अ धकार यांचश
े ी आव यक तो सम वय
साधेल, तसे च या संबंधी या अडीअडचणीचे नराकरण करे ल.
23)

यश वी न वदाधारकास ठरवू न दले या मु दतीत काय मतेने व करारना यातील अट व शत माणे
काम करणे बंधनकारक राह ल. अ यथा

याची न वदा र

सु र ा ठे व ज त करणेत येईल. या शवाय, दुस-या
काम

क न

घे यात आ यास

करणेत येईल व बयाणा र कम व

यूनतम यश वी (एल-2)

याकर ता होणारा जादा खच मू ळ यश वी

न वदाधारकाकडू न

न वदाधारकाकडू न

वसू ल करणेत ये ईल.
24)

अहमदनगर िज

यातील टं चाई

त

े ात प या या पा याची वाहतूक िजथे पाणी उपल ध असे ल

या ठकाणाहू न करावी लागेल. कोण याह कारणा तव पाणी पुरवठा बंद अस यास

या कालावधीचे

भाडे दे यात ये णार नाह .
25)

टँ करने पाणी पु रवठा कर याचे काम अ धक सुलभतेने व काय मतेने हो यासाठ एखादा पा याचा
ोत यश वी न वदाधारकाने सु च व यास व तो यो य अस याची खातरजमा गट वकास अ धकार

यांची झा यास तो अ ध ह त क न दे यात ये ईल.
26)

शासन नयमा माणे बलातून आयकर व
आयकर अथवा

याजाची

यावर ल सरचाज कापू न घे णेत ये ईल. आयकर खा याने

कं वा दो ह ह मागणी के यास

याची भरपाई

न वदाधारकास करावी

लागेल.
27)

पाणी वाहतुक कालावधी दर यान टँ करचा दे खभाल व दु
लागेल. टँ कर नादु
कु ठ याह

त झा यास

याची दु

कारचा खंड पडता कामा नये. नादु

वर त पयायी टँ करची

ती खच हा टँ कर मालकांस करावा

ती ता काळ कर यात येऊन पाणी वाहतूक त
त टँ कर जर ताबडतोब दु

त होणार नसे ल तर

यव था यश वी न वदाधारकास करावी लागेल. 24 तासांत पयायी टँ कर

उपल ध क न न द यास

त दन

तटँ कर

.2000/-

माणे दंड आकार यात ये ईल. दं डा मक

कायवाह कर याचे अ धकार संबंधीत गट वकास अ धकार यांना राहतील.
28)

टँ करला कु ठ याह

कारचा अपघात झा यास वा वाहनाने कोण याह

याबाबतची सव वी जबाबदार यश वी

कारचे नु कसान के यास

न वदाधारकांची/टँ कर चालक व टँ कर मालकाची राह ल,

याबाबत शासनाची कोणतीह जबाबदार राहणार नाह .

यासाठ शासनाकडू न कोणताह मोबदला/

नु कसान भरपाई दल जाणार नाह याबाबत शासना वरोधात नु कसान भरपाईचा दावा करता ये णार
नाह .
29)

टकर वारे पाणी पुरवठा न वदा कालावधीत यश वी न वदाधारकाने (ठे केदाराने ) इतर कोण याह
य ती/सं थेशी केलेला करार/ खाजगी

राह ल.

यवहाराची संपु ण जबाबदार

न वदाधारकाची/ठे केदाराची

न वदाकाराची
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30)

पाणी वाहतुक साठ

पु र वले या टँ करचे ि पडो मटर सु थीतीत ठे वणे ह

न वदाधारक यांची रा हल. ि पडो मटर बंद पड यास गट

जबाबदार

यश वी

वकास अ धकार लॉग बु कम ये जे

क.मी. दाखवतील ते यश वी न वदाधारक यांचेवर बंधनकारक राह ल.
31)

संबं धत गट वकास अ धकार यांनी

ये क टँ करला खेपा ठरवून दे ताना या व तू न ठ असा यात

असे नदश दे यात आले ले आहे त.
(आठ)

दवसाम ये

याबाबत यश वी न वदाधारकास काह आ ेप अस यास 8

यांनी गट वकास अ धकार यांचेकडे याबाबत ले खी

नवेदन

यावे.

यावर

गट वकास अ धकार घे तील तो नणय अं तम राह ल. एकदा खेपा ठरवू न द यानंतर तेव या खेपा
करणे यश वी न वदाधारकावर बंधनकारक राह ल.
32)

य ात टँ कर पुर व याचे आदे श

द यावर

या आदे शा या

आदे शात नमू द केले या ठकाणी उपल ध क न
अथवा बंद कर याचे अ धकार िज हा धकार
न वदा मंजू र झाल

33)

दनांकापासून 24 तासाम ये टँ कर

यावे लागेल. आव यकतेनू सार टँ कर लाव याचे

अथवा

ा धकृ त अ धकार

यांचे राहतील. केवळ

हणून काम दे णे िज हा धकार यांचेवर बंधनकारक राहणार नाह .

यश वी न वदाधारकाकडू न करारना या माणे पू ण
गट वकास अ धकार यांना राहतील.

मतेने काम क न घे याचे अ धकार संबंधीत

यासाठ टँ करची

मता, माग व खेपा ठर वणे याबाबतचे

अ धकार गट वकास अ धकार यांना राहतील. गट वकास अ धकार यांनी याबाबत दले ले आदे श
यश वी न वदाधारकावर बंधनकारक राहतील.
34)
35)

टँ करला दे यात ये णारे

त दन व

त कमी भाडे हे 1 मे.टन एकका या

माणात दे यात ये ईल.

प याचे पाणी वाहतुक चा कालावधी या कायालयाचे आदे श दलेपासू न दनांक 31/12/2017 अखेर
कं वा टं चाई कालावधी संपेपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत राह ल.

36)

न वदे म ये नमु द केलेले दर सव समावेशक असावेत.

याबाबत इतर कोणतीह वेगळी भरपाई

दल जाणार नाह . मंजरू झाले या न वदे तील दराम ये वाढ केल जाणार नाह .
37)

न वदाधारक/सहकार

सं था यांना का या याद त घो षत केलेले अस यास अशा

/सहकार सं था यांनी न वदा भ

न वदाधारक

नये त. असे आढळू न आ यास न वदा वचारात घे तल जाणार

नाह .
38)

न वदा मंजरू झा यानंतर

न वदा धारकास टँ करवर '' महारा

शासन पाणी पु रवठा : पाणी

भर याचे ठकाण व पाणी पु रवठयाची ठकाणे '' अशा मा हतीचा बोड ठळक अ रात टँ कर या
दशनी भागावर लावावा लागेल. असे न आढळ यास
39)

पये 500/- इतका दं ड कर यात ये ईल.

िज हयात पाणी पु रवठा करतांना टँ करला भरावा लागणारा पथकर (Toll Tax) संबंधीत वाहतूक
ठे केदारास भरावा लागेल.

40)

टँ करचे लॉगबु क एक

तीत ठे वावे लागेल. लॉगबु क सव न द ची अ यावत ठे वणेची जबाबदार

संबंधीत टँ कर चालकाची रा हल. टँ करचे लॉगबु क गहाळ झा यास
जाणार नाह .

या कालावधीचे बील अदा केले

न वदाकाराची

D/Tankar Nivida/sub Div wise Tankar e Tender 2016-17

वा र

15

41)

महारा

शासन,

पाणी

पुरवठा

व

व छता

वभाग,

शासन

प रप क

ं .टं चाई

/1005/ . .305/पापु-14, दनांक 24 जाने वार , 2006 नु सार मंजरू खेपा होत असले बाबत
खेपे या वेळी

या

म हला सद यांची
42)

या गावातील पाणी पु रवठा व

येक

व छता स मतीने नाम नद शत केले या दोन

वा र तार ख व वेळेसह लॉगबु क वर घे णे टँ कर चालकावर बंधनकारक राह ल.

उ भवा या ठकाणी उ भव न दवह ठे व यात येईल. यावर

येक खेपे या वेळी दनांक व वेळेसह

टँ कर भर याची न द घेवू न टँ कर या लॉगबु क वर सव रकाने भर याची जबाबदार टँ कर चालकाची
राह ल.
43)

न वदाधारकाने सादर केले ले दर हे न वदा उघड या या दनांकापासू न 90 दवसापयत ि वकृ तीस
पा

44)

( वधी ाहय) रहातील.

यश वी न वदाधारकाने तालु यात नेमले या पयवे क तथा सम वयक कमचा याने
दररोज केले या खेपांची मा हती
यांनी

45)

सादर

याच

ये क टँ करने

दवशी गट वकास अ धकार व तह सलदार यांना अगर

ा धकृ त केले या कमचा यांस दे णे बंधनकारक राह ल.

करावयाचे दर

हे

ये क

उप वभागासाठ

वेगवेगळे

https://mahatenders.gov.in या

संकेत थळावर भरणे आव यक आहे .
46)

न वदा फॉम या

ये क पानावर

न वदा धारकाने

कं वा

यांनी

ा धकृ त केले या

त नधीने

वा र करणे आव यक आहे .
47)

न वदाधारक सं थे यावतीने

न वदे वर

वा र

कर यास,

न वदे संबधी या बैठकांना उपि थत

रहा यास कं वा तां क व इतर मा हती पु रव यास एखादया
या संबधीचे न वदाधारकांचे

48)

ा धकारप

(Bidders Power of Attorney) दे णे आव यक आहे .

न वदाधारकाने न वदा सादर करतांना न वदे म ये नमू द केले या अट /शत , नयम या य त र त
वतःची कोणतीह अट न वदे म ये समा व ठ क

घे त या जाणार नाह त.
49)

य तीची नयु ती केल अस यास,

या ई- न वदे संदभात न वदा

नये. अशा प दती या सशत न वदा वचारात

ये दर यान कं वा न वदा ि वकृ तीनंतर कोणताह

ववाद उ प न

झा यास िज हा धकार अहमदनगर यांचा नणय अं तम रा हल.
50)

करारना यातील कोण याह अट व शत चा भंग झा यास िज हा धकार अहमदनगर ठरवतील ती
र कम कं वा संपू ण सुर ा अनामत ज त कर यात ये ईल.

51)

न वदाधारकाने न वदा

येवर प रणाम करे ल अशा

ट मागाचा अवलंब के यास कं वा न वदा

ये शी संबं धत अ धकार / कमचार यांना कोण याह

अशा मागाचा अवलंब के याचे िज हा धकार
न वदा अपा
52)

यांचे

कारचे

लोभन दाख वणे, दबाव आणणे

नदशनास आ यास सदर

न वदाधारकाची

कर यात येईल.

बयाणा र कम कं वा सु र ा अनामत यासाठ कोण याह

कारचे याज देय असणार नाह .

न वदाकाराची
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53)

न वदापू व बैठक स (Pre-Bid Meeting) हजर राह याची जबाबदार इ छुक न वदाधारकाची राह ल.
सदर बैठक म ये
इ याद

तूत नमू द अट म ये या बदलणे, वगळणे कं वा न वन अट ंचा समावेश करणे

नणय झा यास तो या न वदे तील अट ंचा भाग

हणून संबोध यात ये ईल व असा बदल

न वदाधारकावर बंधनकारक राह ल.
54)

कोणतेह कारण न दे ता कोणतीह

न वदा ि वकार याचा अथवा नाकार याचा कं वा न वदे तील

अट व शत म ये बदल कर याचा अ धकार िज हा धकार अहमदनगर यांनी राखून ठे वला आहे .
55)

िज

यातील एखा या उप वभागातील

शेजार या उप वभागात

न वदा

या पू ण न

या सं थेची न वदा मंजू र झाले ल आहे

मंजू र असले या दराम ये टँ कर पुरवठा करणे बंधनकारक रा हल.

झा यास सदर उप वभागाचे

या न वदा धारक सं थेस यांना

न वदाकाराची
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प - 1
उप ादे शक प रवहन कायालयाचे

माणप

मा णत करणेत ये ते क , -----------------------------------------------------------------प ता-----------------------------------------------या सं थे या मालक चे/सहकार सं था,
पाटनर शप,

ो ायटर शप,

ाय हे ट ल मटे ड, पि लक ल मटे ड इ याद सं थे या सभासदां या मालक चे खाल ल माणे

क/टँ कर आहे त.
अ. .

टँ कर/ क

मांक

टँ कर/ क मालकाचे नांव

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

उपरो त सव

क/टँ करचा रोड टँ स, इंशु र स, पर मट न दणी

मतीस भरलेले आहे त/ परवाना घे तले ला आहे . उ त सव टँ कर /
मळा यास काम कर यास स म व पा

माणप , पी.यु.सी.व यवसाय कर आज
क सदर सं थेस वाहतूक कं ाट

आहे त.

ठकाणः- अहमदनगर
दनांक :-

/

/2016

उप

ादे शक प रवहन अ धकार
अहमदनगर
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प - 2
सं थेने इतरांची वाहने कराराने घे णार असेल तर अशा टँ करची मा हतीचे

माणप

मा णत कर यात ये ते क , आमची सं था ----------------------------------------प ता-----------------------------------------------यांना -----------------------------उप वभाग िज.अहमदनगर ये थे
प या या पा याचा पु रवठा कर याचे क ाट मळा यास

आ ह

खाल ल नमु द केले या

मांकाचे टँ कस/ क

याचेशी केले या कराराचे आधारे उपल ध क न देऊ.
सं थेने टँ कर

अ. .

टँ कर

मांक

टँ करची
मता

मालकांचे नांव

मालकाशी केले या
करारना याचा
दनांक

(सं थे या अ य ाची सह व श क )
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प -3
टँ कर मालकाने सं थेशी करावयाचा करारनामा ( .100/-

या

टॅ प पेपर वर)

मा णत कर यात ये ते क , -------------------------------------------या सं थेस --------------

उप वभागासाठ अहमदनगर िज
सं थेस माझे

यातील प या या पा याचा पु रवठा कर याचे क ाट मळा यास मी सदर

वतः या मालक चे खाल ल नमु द केले या

मांकाचे टँ कस/ क द. 31/12/2017 पयत कं वा

टं चाई कालावधी संपेपयत यापैक जो कालावधी अगोदर घडेल तो पयत टं चाई

त भागात

प या या

पा याचा पुरवठा करणेस टँ कर उपल ध क न दे णेस खाल ल नमु द केले या अट शत स अ धन राहू न करार
कर त आहे .

अ. .

टॅ कस/ क

मांक

टँ करची वहन

मता

अट /शत
1. या कराराचा कालावधी द. 01/01/2017 पासून ते 31/12/2017 पयत कं वा टं चाई कालावधी संपेपयत
यापैक जो कालावधी अगोदर घडेल तो पयत राह ल.

2. माझे मालक चे उपरो त
लावावयाची आहे

मांकाचे

क/टॅ कर टं चाई कालावधीम ये प याचे पाणी वाहतूक करणे कामी

यासाठ मी परवाना धारक चालकाची नेमणूक केल असून याचेकडू न काह अपघात

घडले स याची सव वी जबाबदार माझेवर रा हल, याची तोशीस सं थेला लागू दे णार नाह .
3. माझे

कर त.

क/टँ करवर वाहन चालक, ि लनर मी

वतः ने मन
ू

यांना वेतन व भ ता खच

वतः आदा

4. मा.िज हा धकार कायालय/तहसीलदार अथवा गट वकास अ धकार यांचे आदे शानु सार मी िज
टं चाई

त भागाम ये प याचे पाणी वाहतूक वना त ार वाहतूक काम कर ल.

5. पाणी वाहतूक करताना माझे
मु दतीतील

आहे .

माझेवर राह ल.

यात

क/टॅ करचा वमा उतर वले ला असू न टॅ स, पर मट, पासींग सव पु ण

या बाबतची जबाबदार

माझेवर राह ल.

यामु ळे होणारे नु कसानीची जबाबदार

6. पाणी वाहतूक कामाचे पेमट सं थेकडू न/शासनाकडू न जे मळे ल ते मला मा य आहे .
7. पाणी वाहतूक काम कर त असताना वना अपघात काम करणे माझेवर बंधनकारक राह ल. याबाबतची
संपण
ु जबाबदार माझेवर राह ल. अपघात घड यास

यासाठ मी व माझा

आहे . यासाठ सं था अथवा शासनास जबाबदार राहणार नाह

क/टॅ कर चालक जबाबदार

8. पाणी वाहतूक काम क रत असताना वाहनासाठ लागणारे डझेल/ऑईलचा हशोब वाहन चालक ठे वील
याबाबतची सव जबाबदार माझेवर राह ल

9. पाणी वाहतूक काम क रत असताना लॉगबु क
व

माझे तन (3) झेरॉ स

ामसेवकां या स या घे ऊन गट वकास अ धका यांकडे दे णे

त सादर करणे माझेवर बंधनकारक रा हल.

मळणार नाह . याची मला जाणीव आहे
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10. पाणी वाहतुक काम करताना

क/टॅ कर नादु

त झा यास

वर त दु

होणार नाह याची द ता घे ईल याची जबाबदार माझेवर राह ल.

11. मी माझे

क/टॅ करम ये कोणतेह

वासी बस वणार नाह .

त क न पाणी वाहतुक खडीत

याबाबत व अपघात झा यास

जबाबदार माझेवर राह ल. याबाबत सं था अथवा शासन जबाबदार राहणार नाह .

12. माझे

क/टॅ करवर बस वले या टा या गळ या राहणार नाह

अपघाताने फुट यास याची जबाबदार माझेवर राह ल.

13. गट वकास अ धकार यांचे आदे शानु सार पाणी पु र व याबाबत
घे ईल.

14. क/टॅ कर

या दवशी

आणणेसाठ लागणारे

य

वाहतुक कामावर चालु होईल

याची

याची द ता घे ईल. तसे च टा या
दले ले काम/खेपा पु ण करणेची द ता

या दवसापासून भाडे मळे ल . तसे च डझेल

कलोमीटरचे भाडे मळणार नाह . यांची मला जाणीव आहे .

भरावयाचे आहे हे मला मा य आहे .

15. शासनाकडू न पेमट झा यानंतरच मला मळे ल याची मला जाणीव आहे
मागणी करणार नाह .

डझेल

वतः मी

यामु ळे मी आगाऊ र कमे ची

16. पाणी वाहतुक क रत असतांना लागणारे इंधन ( डझेल) मी पुरवायचे आहे
17. क/टॅ कर पु ण टं चाई संपेपयत चालु ठे वीन म ये च

क/टॅ कर पाणी वाहतुक चे कामाव न माझेमु ळे बंद

झा यास शासना या नयमा माणे नु कसान भरपाई

हणुन जी जा तीची र कम राह ल ती माझे पेमट

मधुन वसु ल कर यास माझी हरकत राहणार नाह .

वाहन(टॅ कर/ क) मालकाची सह

D/Tankar Nivida/sub Div wise Tankar e Tender 2016-17

21

|É{ÉjÉ -4
Banker’s / CA’s Certificate for Investible Funds

Ref :---------------------------------------------- Date : -----------------------

To,

In response to the Tender No. -----------------------------------dt.----------------- of the, Ahmednagar ---------------------------------- of The Private Water Supply By Truck / Tanker Tender, this is to certify that --------------------------------------------------------------------------(Name of Bidder) is having balance of Rs. -----------------------------in their account & are capable of investing funds to the extent of Rs. ------------------------------(Ruppes ----------------------------------------------------------) for the said tender.

DATE :

PLACE:

SIGNATURE :

Taluka / FDO.
------------------------------------(BANK’S COMMON SEAL)
न वदाकाराची
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प

- 5

टँ कर पु रव याचे काम कर यास तयार असले बाबत तसे च याअनुषंगाने होणा-या दा य वास
जबाबदार बाबत सं थे या संचालक मंडळाचा ठराव

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दनांक वषय नं.

अहमदनगर िज

यातील टं चाई

/

/2016

त भागात प या या पा याचा पुरवठा करणेसाठ सन

2017 ची टँ करचा पु रवठा न वदा भर याबाबत, न वदा मंजरू झालेनंतर काम सु रळीत
पारपाडणे व याअनु षंगाने होणा-या दा य वास जबाबदार बाबतचा ठरावाबाबत.
ठराव नं.
िज

मा.िज हा धकार सो. अहमदनगर यांनी दनांक

यातील टं चाई

न वदा

/

त गावांना प याचे पा याचा पु रवठा करणेकर ता उप वभागा नहाय टँ कर पु रवठा

स द कर यात आले ल आहे . िज

यातील ------------- उप वभागासाठ टँ कर वारे प या या

पा याचा पुरवठा कर यासाठ सं थेने न वदा भ न दे ऊन सं थे या
उपल ध क न

/2016 रोजी सन 2017 कर ता

क/टँ कर मालक सभासदांना काम

यावे. सं थेची न वदा मंजू र झालेनंतर सदरचे काम सु रळीत पार पाडणेकामी संचालक

मंडळ तयार असून

याअनुषंगाने होणा-या दा य वास सं थेचे संचालक मंडळ जबाबदार रा हल. असे

सव उप थीत संचालकां या वतीने एकमताने ठरले . यास ह सभा संमती दे त आहे

सु चकाचे नांव व

वा र

अनु मोदकाचे नांव व

वा र
संचालकांची नावे व
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प

- 6

टकर वारे पाणी पु रवठा केले बाबत अनु भवाचे

माणप

माणीत कर यात ये ते क , ---------------------------------------------------------प ता ----------------------------------------या सं थेने दनांक

/

/

ते

/

/

या कालावधीत प याचे

पाणी पु रवठयाचे काम दले या आदेशा माणे समाधानकारक र या पू ण केले ले आहे.
ठकाण दनांक -

स का

सह प नाम-
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प - 7
न वदे तील अट शत मा य अस याबाबतचे
( 100/-

पये

टॅ प पेपरवर

त ाप

यावयाचा मजकू र )

मी, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- या वारे शपथेवर
अहमदनगर िज

यातील

नवेदन करतो क , मी मा.िज हा धकार

अहमदनगर यांनी

ा मण भागातील गावे / वा या / तांडे यांना प याचे पा याचे टं चाई अंतगत द.

/09/2016 रोजी काढले या प याचे पा याचे वाहतूक चे न वदे तील अट व शत पू णपणे वाचून समजावू न
घे तले या आहे त. प याचे पाणी वहातूक न वदे तील अट आ ण शत मला मंजू र असू न या अट व शत चे
मी पू णपणे पालन कर ल.
मी असे ह शपथेवर नवेदन करतो क , प या या पा याची टं चाई ह अ तसंवेदनशील बाब
अस याचे मला मा य आहे . मी अहमदनगर िज

यातील गांव,े वा या, तांडे यांना माझी प याचे पा याची

वाहतूक न वदा मंजू र झा यास आव यकतेनस
ु ार माझे

वतःचे अथवा टँ कस /

क मालकासोबत केले या

करारना या या आधारे इंधनासह वाहने पु र वल. तसे च करार केले या टँ कर/ क संबंधी रोड टॅ स,
इ शु र स, फटने स, पर मट, न दणी

माणप , पी.यु.सी.,

यवसाय कर व जी.पी.एस.

णाल बस वणे

इ याद बाबत पू तता कर ल.
वर ल मजकू र माझे मा हती माणे खरा व स य आहे . मी आव यकते माणे वाहने न पु र व यास न वदे त
नमू द केले या अट आ ण शत नु सार दं डणीय कायवाह स पा
भा.द. व.कलम 199 व 200
मु कामी

माणे श ेस पा

राह ल. तसे च टँ कर/वाहने न पु र व यास मी

राह ल. सदर मजकू र मी आज द.

/

/2016 रोजी

मा णत केलेला आहे.

न वदा धारक यांची

वा र

संपू ण नांव व प ता.
( सदरचा मजकू र वशेष कायकार दं डा धकार , यांचेसमोर न द वले ला असावा.)
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प - 8
BIDDER’S POWER OF ATTORNEY
To,

<Bidder’s Name>-------------------------------------------------------------------------, <Designation>------------------------------is hereby authorized to sign relevant documents on behalf of the company in dealing with
Tender of reference <Tender No. & Date>------------------------------. He is also authorized to attend
meetings & submit technical & commercial information as may be required by your in the course of
processing above said tender.

Thanking You,

Authorized Signatory.

---------------------------------------------------------------

Tenderers
Seal
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प - 9
Bidder’s Information
IN RESPONSE TO THE PRIVATE WATER SUPPLY BY TRUCK / TANKER TENDER NOTICE
PUBLISHED BY THE COLLECTOR, AHMEDNAGAR READ WITH TERMS & CONDITIONS
CONTAINED
IN THE TENDER FORM
1. Name in Full of the Tenderer :
(in Block Letters)
2. Address of the Tenderer :
:
:
:
Telephone No.

: office ...............................
: Residence ........................

Mobile No.

:

Fax No.

:

3. Address for Communication :
Telephone No. : office Resi. ............................
Mobile No.
Fax No.

:
:

I / We have carefully read and understood the above terms and conditions of the Tender attached
to this offer and form part of this Tender, which we accept unconditionally and accordingly, offer the price
as above mentioned.
Signature :------------------------Name :
Date :
Designation :
Seal / Rubber Stamp of Organization
न वदाकाराची
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प - 10
सं थे व

द अगर त या मालकां व

द अथवा संचालकां व

फसवणूक संबंधी गु हे दाखल नस याबाबत
मा.कायकार दं डा धकार
मी,

त ाप .

द आ थक अफरातफर चे अगर

------------------------ यांचेसमोर

यव थापक/चेअरमन ------------------------------------ -------------------------(सं थेचे

नांव) ----------------------------------------------------------------प ता----------------------------या वारे शपथेवर
सांगतो क , माझे व

द, आमचे सं थे व

फसवणूक संबंधी अहमदनगर िज

द अगर सं थे या संचालकां व

यात अथवा महारा

ात कोठे ह फौजदार

द अ थक अफरातफर चे अगर
व पाचा गु हा दाखल नाह .

वर ल मजकु र माझे मा हती माणे खरा व स य आहे. वर ल मा हती खोट
भा.दं . व.कलम 199, 200
त ाप

माणे श ेस पा

रा हल. सदर मजकू र मी आज दनांक

नघा यास मी
/

/2016 रोजी

केले ले आहे .

ओळख
सह -

न वदाधारक यांची

वा र

नांवप ता -
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( प -अ)

यापार

लफाफा

टँ कर वारे प याचे पाणी वाहतूक करणेबाबतची न वदा.
( सन 2017 )
दनांक -

/

/2016

त,
मा.िज हा धकार अहमदनगर
महोदय,
न वदे मधील अट व शत मी वाच या असून प याचे पाणी वाहतूक करणेसाठ चे न वदे चे

अनु षंगाने खाल ल माणे दर सादर कर त आहे.
1)

न वदाधारकाचे संपू ण नांव
व पू ण प ता व दूर वनी

2)

:
.

24 तासाक रता वाहनांचा आव यक दर आ ण

ती कलो मटर क रता ठरले ला

दर आ ण फरतीचा दर खाल ल माणे आहे .
या उप वभागासाठ

न वदा दर भरले या

टँ करची

मता

उप वभागाचे नांव

कमाल

त दन

( पये )

24 तासाक रता
3000 ते 5000

7500 ते 12000
अथवा यापे ा अ धक

पये

त मे.टन

कमाल

त मे .टन भाडे

( पयात)
पये

अंक -

अंक -

अ र

अ र

पये

पये

अंक -

अंक -

अ र
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