
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 

नननिदा सुचना क्रमाांक अ- 1- 13  ºÉxÉ 2019-20  

                काययकारी अनभयांता , याांनिकी निभाग उस्मानाबाद याांच्याकडून खालील कामासाठी  अ -1 नननिदा मागनिण्यात येत आहे . नननिदा सादर करणारे कां िाटदार निभागातील याांनिकी सांघटनेकडे पांनजकृत असणे आिश्यक नाही  
कुठलेही सक्षम ि िेळोिेळी   
                 निहीत केलेल्या अटी ि शती पूणय करणारे कां िाटदार नननिदा सादर करू शकतात. 

अ. 
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कामाचे नांि 
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नदनाांक ि िेळ 
1 2 3 5 6 7 8 

1 

टाटा नहताची इ एक्स 200 एक्सकॅव्हेटर 
क्र. 8680 सांयांिाचे बकेट असेंब्ली दरुुस्ती 

करणे बाबत 

रु.  60,693/- 
काम सोपिल्या 
पासून 8 नदिस    

अ-1 (टक्केिारी )रू.100 +18% GST   (अक्षरी 
रू दोनशे छत्तीस फक्त ) नापरतािा.  तसेच   

पोस्टाने मागनिल्यास रू 50/-  ज्यादा. 

28/02/2020 ते 
11/03/2020 

13/03/2020 पुिी ककिा 
त्या नदिशी 14:00िाजे 

पयंत. 

    

 नननिदा शक्य झाल्यास त्याच नदिशी म्हणजे नदनाांक :- 13/ 03/2020 रोजी दपुारी 16.00 िाजता उपस्स्थत कां िाटदारा समक्ष उघडण्यात येतील. 
      1) काययकारी अनभयांता याांचे कायालयामध्ये सनिस्तर नोटीस पहाियास नमळेल ि निनांती केल्यास सुचनाची प्रत निनामुल्य देण्यात येईल. 

   2) सदर नननिदा जलसांपदा निभागाच्या http://wrd.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर पहाियास नमळेल. 
      (ब) कृपया नोंद घ्यािी. 
      1) िरील कामाची नननिदा दोन स्ितांि नलफाफ्यामध्ये भरुन पाठिायची आहे. 
      2) जर नननिदा पोष्टाने पाठनिल्यास मोहरबांद नलफाफा देिाण-घेिाण करण्यात खराब झाल्यास ककिा नननिदा नमळण्यास कोणताही निलांब झाल्यास हे कायालय जबाबदार राहणार नाही. 
     3)  काययकारी अनभयांता, याांनिकी निभाग उस्मानाबाद याांच्या कायालयात नननिदा स्स्िकारण्यात ि उघडण्यात येतील. 
     4) सदर नननिदा अांशत: स्िीकारण्याचा, अांशत: नाकारण्याचा, पूणय नाकारण्याचा, नननिदा प्रनक्रया रद्द करण्याचा अनधकार ननम्न  स्िाक्षरीधारकानी  राखून ठेिला आहे. 
     5) कां िाटदाराने  without GST Amount  िर दर सादर करािेत. 
    (क) निशेष टीप : कोऱ्या नननिदा अजासोबत खालील कागदपिे जोडािी अन्यथा अजाचा निचार केला जाणार नाही. 
     ( अ) काययकारी अनभयांता, याांनी नदलेल्या उपरोक्त कामाचे पुिानुभिाचे तपशील कामाचे कायय आदेशासह. ( ब) याांनिकी सांघटने अांतगयत मागील तीन िर्षात कमीत कमी पाच लाखाचे  सदरील  कामाचा अनुभि आिश्यक आहे.  
     (क ) िस्तु ि सेिा कर  
     अनधननयमान्िये प्राप्त  केलेल्या नोंदणी प्रमाण पिाची छायाांनकत ि प्रमानणत प्रत.   
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                 कायणकारी अवभयंता ,  

                                                                                                                                           यांविकी विभाग , उस्मानाबाद. 
 

 

 


