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____________________________________________________________________
ई-वनववदा सुिंना क्रमाांक गृह-3 सन 2018-19

पपपरी पिंिंवर्ड नवनगर ववकास प्राविकरणाने पेठ क्र. 4 मध्ये बाांिलेल्या दुकान क्र. 5 साठी
भार्डे पट्टा तत्वावर वाटप करण्याकवरता पात्र वनववदा िारकाकर्डू न ई वनववदा सूिंना क्र. गृह 2 सन
2018-19 अन्वये वद. 13/8/2018 पासून ऑनलाईन वनववदा मागववण्यात आलेल्या होत्या. वनववदा
सादर करण्यािंी अांवतम मुदत वद. 30/8/2018 पयंत तर वनववदा उघर्डण्यािंा वदनाांक 03/09/2018
होता. सदर वदवशी वनववदा (ताांवत्रक वलफाफा 1) उघर्डण्यात येवून कागदपत्राांिंी छाननी करण्यात आली
असता कागदपत्राांच्या अभावी 2 वनववदा अपात्र ठरल्याने आलेल्या ई-वनववदा फेटाळण्यात येऊन
मावहती पत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ववहीत पात्रता िारण करणाऱ्या इच्छू क वनववदािारकाांकर्डू न
दुकान क्र. 5 साठी मोहरबांद ऑनलाईन वनववदा नव्याने मागववण्यात येत आहे त.

दुकान वाटिंासाठी ई-वनववदा कार्य क्रम खालीलप्रमाणे
अ.

तिंशील

वदनाांक

वेळ

क्र.
1

ऑन लाईन वनववदा जावहरात प्रवसद्धी

07/09/2018

सकाळी 11.00 वाजता

वदनाांक
2.

वनववदा Upload करण्यािंा वदनाांक

07/09/2018

सकाळी 11.00 वाजता

3.

वनववदा सादर करण्यािंा अांवतम वदनाांक

24/09/2018

सायांकाळी 5.30 पयंत

4.

वनववदा उघर्डण्यािंा वदनाांक

27/09/2018

सकाळी 11.00 वाजता

(ताांवत्रक वलफाफा)
5.

वटप क्र.1 : वनववदा अजज शुल्क व बयाणा रक्कम फक्त नेट ब ँकींगद्वारे ई पेमेंट गेटवे मोर्डनेिं
स्स्वकारले जाईल. SB MOPS व इतर इांटरनेट ब ँकींगिंा वापर करणाऱ्या वनववदािारकाांनी
ऑनलाईन पेमेंट िंार वदवस आिी करावे.

अ.

ई - वनववदाप्रवक्रयेमध्ये सहभागी होऊ इस्च्छणाऱ्या सवज पात्र व्यक्तीनी ई-वनववदा पोटज ल
"https://mahatenders.gov.in" वर नोंदणी करणे सक्तीिंे असून त्याांना लागू असणाऱ्या
आवश्यक त्या प्रवगाच्या प ॅनलवर स्वत:िंी नोंदणी करून घेणे गरजेिंे आहे .

ब.

वनववदािारकाांना ई वनववदा भरताना अविक ताांवत्रक अर्डिंणी वनमाण झाल्यास त्याांनी 24 X 7 टोल फ्री
क्रमाांक 1800-3070-2232 तसेिं भ्रमणध्वनी क्र. 91-7878007972 पकवा 91-7878007979
वर सांपकज सािावा. तर दुकानाबाबत अविक मावहती हवी असल्यास 020 - 27652934/35 या
दूरध्वनी क्रमाांकावर सांपकज सािावा.

क.

सवज वनववदािारकाांनी वनववदे सांबांिी सवज कागदपत्रे ऑनलाईनिं सादर करणे बांिनकारक आहे . पोस्टाने,
अथवा व्यक्तीश: पाठववण्यात येणारी वनववदा स्वीकारली जाणार नाही. वनववदािारकाांकर्डू न इतर मागाने
प्राप्त झाले ली वनववदा उघर्डली जाणार नाही.

र्ड.

कोणतेही कारण न दे ता एक अथवा सवज वनववदा नाकारण्यािंा सवजस्वी अविकार प्राविकरणािंा राहील.

इ.

सदर वनववदा सूिंना सववस्तर अटी व शती https://mahatenders.gov.in

या पोटज लवर व

“www.pcntda.org.in” या सांकेत स्थळावर पाहण्यास उपलब्ि आहे त.

सही/मुख्र् कार्य कारी अविकारी
पप.पिं.न.वव.प्रा.,आकुर्डी
पुणे

