पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकारण
नवीन शासकीय इमारत, आकुड रे वे टे शन, आकुड , पुणे-44
दुर वनी . 020-27652934/35
-------------------------------------------------------------------------------------------ई-िनिवदा सुचना .1 सन 2018-2019
मु य कायकारी अिधकारी, पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड , पुणे -44 खालील कामाकिरता
न दणीकृ त अनुभवी जािहरात एज सी कडु न ई-िनिवदा मागिवत आहे त.
अ.
.
1

ई-िनिवदा
मांक
1

कामाचे नाव

जािहरात एज सी

एक वष चा अंदाजीत
.(Estimated
Cost)
50 लाख

बयाणा
र कम .

िनिवदा
कालावधी

ई-िनिवदा फॉम
फी .

50 हजार

1 वष

500/- + GST

ने मणूक
Online िनिवदा खरे दी व तयारीचा कालावधी िद.06/06/2018 वेळ 10.00 पासुन ते िद.27/06/2018रोजी 17.00
पयत
िनिवदा पूव बैठक

िद. 15/06/2018 वेळ दुपारी 3.00 वा. िठकाण मु य कायकारी
अिधकारी क , पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड , पुणे
-44

Online िनिवदा बंद हो याची वेळ
िनिवदा सादर
Submission

कर याचा

िद. 27/06/2018 रोजी 17.00 पयत
कालावधी िद. 06/06/2018 वेळ 10.00 पासुन ते िद.27/06/2018 रोजी 17.00
पयत

िनिवदा उघड याचा िदनांक

िद. 28/06/2018 वेळ दुपारी 15.00 वा.

िटप :-1) ई-िनिवदाबाबत सिव तर मािहती, अटी व शत या www.pcntda.org.in or www.mahatenders.gov.in
या संकेत थळावर उपल ध आहे .
2) िनिवदे बाबतचे पुरवणी कवा शु दीप क हे वेब साईट वरच िस द केले जाईल. यासाठी वतमान प ात जािहरात
िदली जाणार नाही
सही/-मु य कायकारी अिधकारी
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पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,आकुड ,पुणे-४४.
जािहरात एज सी नेमणे बाबत
अटी – शत व िनयम
1) िनिवदे ची फॉम फी .500/- + GST, 1% बयाणा र कम E-Payment दारे egatewaymode दारे
www.mahatenders.gov.in वेबसाईट वरील सुचने माणे जमा करावी.
2) यश वी िनिवदाधारकास काय दे श दे या अगोदर 2% सुर ा अनामत र कम डी.डी दारे काय लयाकडे
जमा करावी लागेल.
3) यश वी िनिवदाधारकाने भरले ली बयाणा र कम यां या इ छे नस
ु ार सुर ा अनामत रकमेत पांतरीत
क शकेल अ यथा बयाणा र कम ही, पुण सुर ा अनामत र कम भरले नंतर परत कर यात येईल.
4) जािहरात एज सीची िनिवदा मंजरु झा यानंतर दोन वष या कालावधीसाठी जािहरात एज सीची
नेमणूक कर यात येईल.

थम 1 वष साठी काय दे श दे यात दे यात येईल.

यानंतर काम

समाधानकारक अस यास पुढील 1 वष साठी काय दे श दे यात येईल. तसेच िनयम व अटी/शत चा
भंग झा यास याबाबत नोटीस दे ऊन मुदतपूव िनिवदा र कर यात येईल.
5) जािहरात एज सीचे मु यालय कवा शाखा काय लय हे पुणे कवा पपरी चचवड येथे असणे आव यक
आहे .
6) िलफाफा

. 2 यापारी / दराचा िलफाफा याम ये िनिवदाधारकाने (जािहरात एज सी) वतमान प ाने

िदले या जािहराती या शासकीय दरावर व िनयिमत (कम शयल) दरावर दे यात येणारी सूट / सवलत
ट केवारीम ये नमूद करावी.
7) वतमान प ाने जािहराती या िदले या दे यकातून सूट वजा जाता उवरीत र कम जािहरात एज सीला
दे यात येईल. यावर शासन िनयमा माणे फ त व तु व सेवाकर वेगळा दे यात येईल इतर कोणताही
कर दे यात येणार नाही.
8) एज सीने काय लयाने िदले या नमु यातील साईज माणे जागेत आकषक व पात जािहरात िस द
करावयाची आहे .

काही वेळा जािहरात हो यासाठी िविवध िडझाई स तयार करावी लागतील.

याबाबत या आकारणीचा प ट उ ले ख िनिवदाधारकाने नमूद करावा.
9) काय लयाने िदले या तपशीला माणे आिण िदले या कालावधीत तसेच काही वेळा नमूद केले या
िदवशीच जािहरात िस द होणे आव यक आहे . जर अशी जािहरात िस द न झा यास एज सी
दं डा मक कायवाहीस पा राहील. हा दं ड िदले या कालावधीनंतर या िदनांकापासून ितिदन .500/एवढा राहील.
10) जािहरातीचा काय लयाने िदले ला मजकूर आिण िस द झाले ला मजकूर (काही वेळा आकडे वारी) यात
कोण याही व पाची तफावत झा यास याला एज सी जबाबदार असून “चुकीची दु

ती” ची िस दी

एज सीने िवनामु य करावयाची आहे .
11) या िदवशी जािहरात िस द होईल याच िदवशी या या वृ प ात जािहरात िस द होणार आहे या
वृ प ां या

येकी तीन तीन ती काय लयाचे अवलोकनाथ पाठवा यात.

12) जािहरात एज सीची सरासरी वा षक उलाढाल (Turn over) अंदािजत रकमे या िकमान 30% असणे
आव यक आहे .
13) जािहरातीसाठी या अंतभुत रकमेनस
ु ार जािहरात दराम ये बदल करता येणार नाही.
िनिवदा वकृ ती दोन िलफा यात कर यात येईल.
1) िलफाफा

.1 तांि क िलफाफा :-

1) फॉम फी e payment egatewaymode दारे
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2) बयाणा र कम e payment egatewaymode दारे
3) इंिडयन यूजपेपर सोसायटीचे रिज ेशन माणप
4) शासकीय व िनमशासकीय महामंडळ, ािधकरण इ. काय लयात िकमान पाच वष जािहरात
िस दीचा अनुभव अस याबाबत या कागदप ांची झेरॉ स त
5) िव ीय वष सन 2015-16,2016-17 व 2017-18 या तीन वष चे आयकर िरटन
6) िव ीय वष सन 2015-16,2016-17 व 2017-18या तीन वष चे नफा तोटा कवा आय- यय
प
7) व तु व सेवाकर रिज ेशन माणप
8) हमीप
आव यक वाट यास हया कागदप ांची मुळ त पाह यासाठी ािधकरण काय लयाने मािगत यास
ती सादर करावी लागेल.
2) िलफाफा
14)

.1 यापारी / दराचा िलफाफा

िलफाफा

.1 म ये आव यक कागदप े व अटी व शत ची पूतता केले या पा

िनिवदाधारकाचे च िलफाफा

.2 उघड यात येईल.

15) एज सी िन चत झा यावर भरले या बयाणा रकमेचे अनामत रकमेत पांतर कर यात येईल.
14) िनिवदा मंजरु झा यानंतर एज सीला .15100/- चे टँ प पेपरवर करारनामा क न दयावा लागेल.
करारना यासाठी लागणारा खच एज सीला करावा लागेल.
15) कोणतेही कारण न दे ता िनिवदा मंजरू कर याचा अथवा नाकार याचा अिधकार काय लयाने राखुन
ठे वला आहे .
16) वरील माणे अटी – शत मला मा य असुन या मा यावर बंधनकार आहे त. याबाबतचे हमीप
तांि क िलफा यात अ. . 8 वर भ न Uploaded करावे.

िनिवदाधारकाचे वा री

िनिवदाधारकाने नाव व प ा
दुर वनी

मांक

जनसंपक व िस दी अिधकारी

ले खा अिधकारी

मु य ले खा व िव अिधकारी
मु य कायकारी अिधकारी

C:\Users\pro-sable\Desktop\जािहरात एज

ी ने मणेबाबत.docx

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,आकुड ,पुणे-४४.
िनिवदा प – यापारी / दराचे प

अ.

कामाचे वणन

1)

शासनमा य दराने (शासकीय दराने ) िस द करावयाची
जािहरात

2)

िनयिमत दराने (कम शअल दराने) िस द करावयाची
जािहरात

जािहरात एज सीमाफत दे यात
येणारी सवलत (Discount) %

टीप :- एकूण दे य रकमेवर discount वजा जाता येणा या रकमेवर िनयमा माणे व तु व सेवाकर
काय लयाकडू न दे यात येईल.

िनिवदाधारकाची वा री –

जनसंपक व िस दी अिधकारी

िनिवदाधारकाने नाव व प ा –

मु य ले खा व िव अिधकारी

दुर वनी

मांक –

मु य कायकारी अिधकारी
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हमीप
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड पुणे – 44 यांनी जािहरात एज सी
नेमणूकीसाठी मागिवले या ई-िनिवदे तील सव अटी व शत मला / आ हाला मा य आहे त.

िदनांक –
िठकाण –

वा री –

िनिवदाधारकाचे नाव –
प ा–
दुर वनी

मांक –

---------------------------------------------------------------------------------------------------(िटप:- सदरील हमी प तांि क िलफाफा मधील अ.
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8 साठी जोडावयाचे आहे .)

