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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत|| 

  

कविय�ी बिहणाबाई चौधरी               
उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

प� पेटी �ं.80 , उमिवनगर, जळगाव 

दुर#नी �ं. (0257) 2257412/413 

फॅ& �ं. (0257) 2258408 

www.nmu.ac.in 
                            

 
 िव�ापीठ �ीडा संकुल व िविवध �ीडांगणावरील व सभोवताल  

 परीसराची -.ता व देखभाल करणेबाबतची िनिवदा 2022-23 
  

        भाग 01 ते 04 

    पेजेस - 01 ते 15 
 

������ �	�
�����
� :-  
 

पूण1 प�ा     :- 
 
 
 

दूर#नी/मो.�मांक     :-    
 

संदभ1    :-  जा.�.कबचौउमिव/17/�ीडा/119  /2022   
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                    िनिवदा ; 1100 /- 
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 िनिवदेशी िनगडीत अनु�मिणका   
 

अ.�ं. तपिशल पा.�ं. 

1 िनिवदेशी िनगडीत अनु�मिणका 2 

2 िनिवदेची वेळाप�क/संपका1चा तपिशल 3 

3 िनिवदा सुचना 4 

4 िनिवदेशी िनगडीत सव1साधारण सुचना 5-7 

5 िनिवदाधारकाची मािहती (Annexure -A) 8 

6 िनिवदेशी िनगडीत अटी व शत> (भाग-2) 9 

7 कामाचे -;प (भाग-3) 11 

8 Price  Bid (भाग-4) 12 

9 िनिवदाधारक पुरवठादारां?ा काळया यािदत समािव� नस@ाबाबतचे शपथप� 

 Declaration regarding Blacklisting/debarring from taking Part in tender (Annexure-B) 
13 

10 िनिवदाधारका?ा फम1?ा लेटरहेडवर िलहीलेले घोषणाप�                                      
Bidder’s Declaration (Annexure-C)  

14 

11 िनिवदाधारका?ा कंपनी/फम1चे मागील 3 वषा1?ा वािष1क उलाढालीचंा सनदी 
लेखापालांEदारा Fमािणत केलेला तपिशल (Annexure-D) 

15 
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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत || 

  
कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

 

िनिवदेचे वेळाप�क 
 

अ.�ं. तपिशल िनिवदा भरGा?ा तारखा िनिवदा समाHी?ा तारखा 
1 िनिवदा FिसIदीचा िदनांक 

Tender Relese 

24/07/2022 17.30 पयJत   

2 िनिवदा डाऊनलोड करGाचा िदनांक 

Tender documents downloading 

24/07/2022 17.30 पयJत  12/08/2022 12.00 पयJत  

3 िनिवदा सादर करGाचा िदनांक 

 

24/07/2022 17.30 पयJत  12/08/2022 12.00 पयJत  

4 िनिवदेचा तांि�क भाग उघडिवGाचा 

िदनांक Technical Bid Opening 

15/08/2022 1.00 वाजेनंतर 

(शL झा@ास) 

 

5 िनिवदर दरांचा भाग उघडिवGाचा 

िदनांक Price Bid Opening 

18/08/2022 3.00 वाजेनंतर 

(शL झा@ास) 

 

 

संपका1चा तपिशल 
 

अ.�ं. तपिशल संपक1  �ं. 

1 ±úŒŸÖ ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÃÖÓÛêúŸÖÃ£ÖôûÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö×¾Ö¤êü¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ 

ŸÖÖÓ×¡ÖÛú ²ÖÖ²Öà¾Ö¸üß»Ö ×®Ö¸üÃÖ®ÖÖ£ÖÔ ÆãüÃÖê®Ö ¤üÖ‰ú¤üß, µÖÓ¡ÖÞÖÖ ×¾Ö¿»ÖêÂÖÛú †£Ö¾ÖÖ 

ÃÖ´ÖÖ¬ÖÖ®Ö Æü¸üß ¯ÖÖ™üß»Ö, ÃÖÓÝÖÞÖÛú¿ÖÖÃ¡Ö ¯ÖÏ¿ÖÖôûÖ, Ûú²Ö“ÖÖî̂ ´Ö×¾Ö, •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö  

0257-2258411 

काया1लयीन वेळेत 

2 ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü ×®Ö×¾Ö¤êü¿Öß ×®ÖÝÖ›üßŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß ×´Öôû×¾ÖÞÖê ¾Ö ¿ÖÓÛúÖ“Öê ŸÖÖÓ×¡ÖÛú 

²ÖÖ²Öà¾Ö¸üß»Ö ×®Ö¸üÃÖ®Ö Ûú¸üÞÖê ¾Ö ŸÖÃÖê“Ö ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÛÎúß›üÖ ×¾Ö³ÖÖÝÖÖŸÖ ÃÖÖ¤ü̧ ü 

Ûú¸üÞµÖÖÃÖÖšüß ›üÖò.×¤ü®Öê¿Ö †Ö. ¯ÖÖ™üß»Ö, ÛÎúß›Ö ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, Ûú²Ö“ÖÖî̂ ´Ö×¾Ö, 

•ÖôûÝÖÖÓ¾Ö  

9422776116 

3 ×¾Ö¢ÖßµÖ ²ÖÖ²Öà“µÖÖ ×®Ö¸üÃÖ®ÖÖ£ÖÔ  ×¾Ö¢Ö  (ÜÖ ȩ̂ü¤üß ×¾Ö³ÖÖÝÖ 0257-2257236, 237 
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िनिवदा सुचना 
 

कबचौउमिव �ीडा संकुलावरील व परीसरातील गवत, कचरा साफ करणे, दगड, खडे, िवटा तुकडे 

मैदानाबाहेर टाकणे, पाणी मा%न रोलरने रोलीगं करणे व �ीडांगण खेळ'ा(ा )*थतीत आणणे. रिनंग 

ट- ॅक (ए0रया 5788.74 2ेवअर मीटर) मु3 र4ा(ा बाजुला लागुन �ीडा संकुलाकडे जाणा6या 
र4ातील दो7ी बाजू, 8ाच9माणे इनडोअर ;ेडीयम(ा मागील बाजूस झाडे लागवड केलेला प0रसर 

व आजूबाजुचा प0रसर �ीडा संकुलातील सव= मैदानां(ा अवतीभवती व सव= रोड लगत उगवलेले गवत 

काढणे व गटारी ?@ करणे, �ीडांगणावर रोलीगं करणे (हेवी रोलरAदारे) रिनंग ट- ॅकवर पाणी िशंपडून 

रोलीगं करणे शी इ.कामासाठी 9ाE िनिवदाधारक अथवा 8ांनी िनयुG केलेले अिधकृत िवतरक, 
िड;- ीJुटस= यांचेकडून िवKापीठाAदारा 9िसLद केलेMा िनिवदेत नमूद केMानुसार भाग-1,2,3 मधील 

तांिNक कागदपNे व भाग-4 मधील दरां(ा िनिवदा उघडून सPम 9ािधकारां(ा माQतेपरांत वर नमुद 

केMा9माणेचे काम क%न घे'ासाठी िनिवदाधारकांकडून िसलबंद िनिवदा मागिव'ात येत आहेत. 
 

 सदरची िनिवदा ही िवKापीठा(ा संकेत*थळ www.nmu.ac.in वर उपलR क%न दे'ात 

आलेली असून सदरची संपुण= िनिवदा डाऊनलोड क%न 8ाची ि9ंट घेऊन िनिवदेत मागणी केलेMा 
कागदपNां(ा स89ित िनिवदेसोबत जोड'ात याTात. प0रपुण=0र8ा भरलेली िनिवदा �ीडा 
िवभागात काया=लयीन कामकाजा(ा िदवशी िद.12/08/ 2022 रोजी 12.00 वाजेपयUत िकंवा तVुवW 
जमा कर'ात याTात. िनिवदेशी िनगडीत शुLदीपNक, मुदतवाढ, िकंवा अQ मािहती िह 

िवKापीठा(ा संकेत*थळावरच 9िसLद कर'ात येईल. याबाबत अQ कोण8ाही माYमांAदारे 

पNTवहार कर'ात येणार नाही वा मािहती दे'ात येणार नाही. 
 
 

 

संदभ= - जा.�ं. कबचौउमिव/17/�ीडा/119 /2022                             (डॉ.िदनेश आ.पाटील) 

िद .23/07/2022                                           �ीडा संचालक 

                                                                            क.ब.चौ.उ.म.िव. जळगाव 
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िनिवदेशी िनगडीत सव1साधारण सुचना 
 

कबचौउमिव �ीडा संकुलातील �ीडांगणावरील व परीसरातील गवत, कचरा साफ करणे, दगड, खडे, िवटा तुकडे 

मैदानाबाहेर टाकणे, पाणी मा;न रोलरने रोलीगं करणे व �ीडांगण खेळGाच OPथतीत आणणे. तसेच रिनंग ट� ॅकवर पाणी 
िशंपडून रोलीगं करणे (एSरया 5788.74 Tेवअर मीटर) मुU रVा?ा बाजुला लागुन �ीडा संकुलाकडे जाणाWया रVातील 

दोXी बाजू, YाचFमाणे इनडोअर [ेडीयम?ा मागील बाजूस झाडे लागवड केलेला पSरसर व आजूबाजुचा पSरसर �ीडा 
संकुलातील सव1 मैदानां?ा अवतीभवती व सव1 रोड लगत उगवलेले गवत काढणे व गटारी -. करणेकरीता अटी व 

शत>नुसार िनिवदा मागिवGात येत आहे. िनिवदा िसलबंद पाकीटातून िद.12/08/2022 रोजी काया1लयीन वेळेत 

िव�ापीठा?ा �ीडा िवभागात जमा करावे. 
 

िनिवदा सादर करतांना खालीलFमाणे कागद सादर करणे आव\क आहे.   

अ.�ं. तपिशल  

1 िनिवदाधारकाचे नाव (भाग-1) Annexure -A  

2 कामाचे -;प (भाग-3)  

3 Price Bid (भाग-4)  

4 िनिवदाधारक पुरवठादारां?ा काळया यादीत समािव� नस@ाबाबतचे शपथप� 
  Declaration regarding Blacklisting/debarring from taking Part in tender (Annexure-B) 

 

5 िनिवदाधारका?ा फम1?ा लेटरहेडवर िलहीलेले घोषणाप� (Annexure-C) Bidders Declaration  

6 िनिवदाधारका?ा कंपनी/फम1चे मागील 3 वषाJ?ा वािष1क उलाढालीचंा सनदी लेखापालांEदारा Fमािणत 

केलेला तपशील (Annexure-D) 

 

7 िनिवदाधारकाचे पुरवठा /सेवा केले@ा कामांची यादी -List Of Client .(Annexure-E)  

8 िनिवदाधारक -त: उ]ादक/िवतरक/िड[�ी^ुटर अस@ास Yासंबंधीचे अिधकृतता Fमाणप� 

(Manufacture/Deler/Distributor Authorization letter) (Annexure-F) `ा संPथेमाफ1 त काम करणार 

अशा संPथेचे अिधकृत Fमाणप�/मजुर सहकारी संPथा नोदंणी Fमाणप�/आPथापनेचा नोदंणी दाखला/इतर अिधकृत 

Fमाणप�/Certificate of Registration in Supply of Workers & Service 

 

9 मालकी, भागीदारी फम1 इ.बाबतीत इतर कोणYाही सaम FािधकरणाEदारे कंपनी अिधिनयमानुसार 

जारी केले@ा कंपनी?ा िनगमाचे नोदंणीFमाणप� 

 

10 GST नोदंणी Fमाणप�ाची Fत  

11 PAN Card नोदंणी Fमाणप�ाची Fत   

12 िनिवदाधारकाने गे@ा तीन आिथ1क वषा1पासुन भरणा केले@ा FाHीकर िववरण प�ा?ा Fती   

13 लेखापSरaकांकडून Fमािणत केलेले कंपनी/फम1चे मागील 3 वषाJचे िवधीवत नफा आिण तोटा खातेप�क -ताळेबंद   

14 िनिवदाधारक MSME/NSIC/SSI नोदंणीधारक अस@ास Yाबाबत?ा Fमाणप�ां?ा Fती   

15 िनिवदा शुb/बयाणा रcम भरणा के@ाची पावती  

16 िनिवदाधारकाची सही व िशcा असलेला िनिवदे?ा दdऐवजांचा संपुण1 संच  

(Full Set of Tender Documents With Seal And Signature of the Bidder) 

 

17 िनिवदेशी िनगडीत तांि�क वैिश�चे (Technical Specification)  

1)    िव�ापीठाने ठरवून िद@ाFमाणे व वेळोवेळी सांिगत@ाFमाणे िव�ापीठ पSरसरातील �ीडांगणाची           

आव\कतेनुसार देखभाल करGाची जबाबदारी ठेकेदाराची असून ते ठेकेदाराचे Fथम कत1f राहील. 

2)     ठेLा?ा कालावधीत िव�ापीठ पSरसरात �ीडा संकुल देखभाल कामा?ा g�ीकोनातुन कुठ@ाही    

             Fकारचे नुकसान झा@ास Yाची संपूण1 जबाबदारी ही ठेकेदाराची राहील. अशा पSरPथीतीत िव�ापीठ  

             काया1लयात व पोलीस Pथानकात सूचना अथवा केस दाखल करGाची जबाबदारी ही संपूण1पणे  

             ठेकेदाराचीच राहील . नुकसान झा@ास  Yाची भरपाई ही ठेकेदारा?ा िबलातुन िकंवा अनामत ठेवीतुन वसुल 

करGात येईल. 

3)      िव�ापीठ परीसर हा शहारापासून लांब अस@ामुळे �ीडा संकुल देखभाल करGा-या कामगारांना -खचा1ने 

कामावर ने-आण करGाची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. Yासाठी िव�ापीठ कोणYाही  Fकारचे वाहन 

उपलh कiन देणार नाही अथवा Yासाठी -तं� पेमjट अदा केले जाणार नाही. 
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4)   �ीडा संकुल देखभाल कामगारास/कम1चा-यास कुठ@ाही Fकारची आप�ी/दुघ1टना घड@ास होणा-

या आिथ1क िकंवा इतर बाबीस ठेकेदार संपुण1पणे जबाबदार राहील. 

5) �ीडा संकुल देखभाल कामगारां?ा गैरवत1णुकीबाबत िकंवा Yा?ा कामाबाबत कोणतीही त�ार 

FाH झा@ास िव�ापीठ �ीडा संकुल देखभाल सेवा पुरिवGाचा ठेका रद करGाबाबतचे अिधकार 

आप@ाकडे राखून ठेवत आहे. याबाबतीत िव�ापीठाचा िनण1य अंितम समजुन तो ठेकेदारावर 

बंधनकारक राहील अशा पSरPथतीत सदरचा ठेका रद कiन उव1रीत काम हे दुस-या ठेकेदाराकडून 

करGात येईल व सदर fवहारात िव�ापीठात ठरिव@ा पेaा जाd खच1 आ@ास Yाची भरपाई 

पुव>?ा ठेकेदाराकडून केली जाईल. 

6) ठेLाबाबत कुठ@ाही Fकारचा वाद िनमा1ण झा@ास तो जळगांव कोटा1?ा kायालयीन अिधकार 

aे�ातच हाताळला जाईल. 

7) बील -खचा1ने छ ापून सादर करावीत. तसेच Yावर िव�ापीठ अिधका-यांची Fित-ाaरी mावी. 

िबलांमnे खाडाखोड / ओpर रायटीगं अस@ास अथवा िकंवा इतर अनुषंिगक बाबीचंी पूत1ता 

नस@ास िबल परत करGात येईल. 

8) `ा ठेकेदाराची ठेLासाठी िनवड होणार नाही Yांची बयाणा रcम ठेका िद@ानंतर Yांनी 3 

मिहkांचे आत मागणी अज1 व मूळ पावती िव�ापीठात जमा के@ास परत करGात येईल. ठेका 

िमळा@ानंतर तो अO-कृत के@ास संबंधीत ठेकेदारास बयाणा रcम परत िमळणार नाही. 

9) सदरq िनिवदा िह िव�ापीठाचे (www.nmu.ac.in) या संकेतPथळावर FिसIद करGात येईल. 

10) ठेकेदारास �ीडा संकुल देखभाल ठेLासबंधीचे बील सादर करावे लागेल व ते योr Yा 

तपासणीनंतरच अदा करGात येईल. 

11) ठेकेदारास �ीडा संकुल देखभाल कामगार हा कोटा1ने कोणYाही गुXयात िशaा फमा1िवलेला, 

नैितक अध:पतन दश1िवणाWया गुXयासबंधी िशaा झालेला, नादान, बाल कामगार, 

मानिसक/शारीSरकg�या अपंग fOsस कोणYाही पSरPथतीत नेमू नये. 

12) कामा?ा वेळेत ठेकेदाराचा कोणताही मजूर/हमाल कोणYाही Fकारची नशा करतांना, झोपतांना, 

बेफीकीर वृ�ीने वागतांना, गैरवतू1णक करतांना आढळ@ास वरील सव1 बाबीचंी खा�ाी करGाचे 

अिधकार िव�ापीठ आप@ाजवळ राखून ठेवत आहे. तसेच वरील Fकार वांरवार घड@ास 

ठेकेदाराचा ठेका रt करGाचा अिधकार िव�ापीठास राहील. 

13) सदर?ा ठेLाचा कालावधी हा कामाचे आदेश िद@ापासून 7 िदवसा?ा आत काम सु; करणे 

बंधनकारक राहील अkथा आपला ठेका रt करGात येईल. 

14) ठेकेदाराने Yा?ा अखYारीत काम करणाWया मजूर/हमाल कामगारांना अदा केले@ा रcमेचा 

िहशोब व इतर कागदप�े अ�यावत ठेवावीत. 

15) ठेकेदाराने िव�ापीठा?ा गरजेनुसार व आदेशानुसार आव\क Yा संUेत कामगार पुरिवणेची 

जबाबदारी ठेकेदारावर राहील. 

16) िनिवदा O-कारGाचा अथवा कोणYाही कारणाdव िनिवदा नाकारGाचा, Yासाठी चचा1 

करGाचा संपुण1 अिधकार िव�ापीठाने -त:कडे राखून ठेवलेला आहे. 

17) ठेकेदारा?ा कामगारांकडून/मजुरांकडून िव�ापीठा?ा कोणYाही मालम�ेचे नुकसान झा@ास व 

ते ठेLा?ा कालावधी संप@ानंतर लaात आ@ास Yाची भरपाई करGाची जबाबदारी 

ठेकेदाराची राहील व तशा आशयाचे Fमाणप� ठेकेदाराने िनिवदेसोबत जोडणे आव\क आहे.  
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18) ठेका िद@ानंतर ठेLा?ा कालावधीत आव\कता भास@ास जाdी?ा अटी व शत> लावGाचा 

अिधकार िव�ापीठ आप@ाकडे राखून ठेवत आहे व Yा अटी व शत> ठेकेदारावर बंधनकारक 

असतील. 

19) �ीडांगणावरील गवत साफसफाईसाठी मनुuबळाचा वापर क;न गवत काढणे व पSरसराबाहेर 

टाकणे आव\क आहे. 

20) कामकाजाबाबत िव�ापीठातील अिधकाWयांनी काही सुचना के@ास Yाचे पालन करणे काम 

करणाWया fsीनंा बंधनकारक राहील. 

21) ठेकेदाराची कोणतीही अडचण लaात न घेता िव�ापीठ अिधकार मंडळ जो िनण1य घेईल तो 

ठेकेदाराला बंधनकारक राहील. 

22) सदरचे काम िव�ापीठाने िदले@ा िठकाणी व िदले@ा सुचनेनुसार समाधानकारकSरYा पुण1 

के@ानंतरच Yा कामाचे देयक ठेकेदाराने तयार क;न िव�ापीठास सादर करणे आव\क आहे. 

सदर देयक अंितम तपासणीनंतर ठेकेदारास देयकाची अदायगी करGात येईल. 

23) ठेकेदाराने िदलेले संपूण1 काम पुण1 के@ानंतर िव�ापीठामाफ1 त FYa पाहणी के@ानंतर 

ठेकेदाराचे देयक अदायगीची िशफारस करGात येईल. 

24) ठेकेदारास वेळोवेळी िदले@ा सुचनांचे पालन करणे सsीचे राहील. 

25) शासनाने वेळोवेळी िनग1िमत केलेले कर सबंधातील सुधारीत अथवा निवन शासन िनण1य 

ठेकेदारास बंधनकारक राहतील व ते ठेकेदारा?ा िबलातून परvर कपात करGात येतील. 

26) कोणतेही कारण न दाखिवता कोणतीही िनिवदा O-कारGाचा अथवा फेटाळGाचा िकंवा करार 

रt करGाचा अथवा सव1 िनिवदा रtबातल ठरिवGाचा अिधकार िव�ापीठाने राखून ठेवलेला 

आहे. 

27) संपुण1 क़ीडांगणावर गवत काढGाचे काम पुण1 झा@ावर आपणाकडून �ीडांगणाची िनयिमत 

देखभाल व दु;dी करGासाठी करार पुण1 होईपय1त 3 मजुर िनयिमत पुरिवणे व Yांचे -तं� 

हजेरीप�ाक ठेवणे बंधनकारक राहील. 

28) �ीडा संकुलातील मुU रVां?ा बाजुला लावGात आले@ा वृa लागवडी?ा अवतीभवती संपुण1 

परीसर गवत काढून -. करणे बंधनकारक राहील. 

29) वरीलFमाणे काम हे कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठा?ा �ीडा संकुलातील 

असून वर उxेख के@ाFमाणे सदरचा ठेका हा कामाचा आदेश (Work Order) िमळा@ापासून ते 

01 वषा1पय1त  करावयाचा आहे. काम िमळा@ापासून (Work Order) 3 आठवडया?ा आत Fथम 

राऊंडमnे सव1 मैदांनावरील गवत काढून -. करणे बंधनकारक राहील व Yानंतर दैनंिदन व 

िनयिमत गवत, कचरा हा िनयिमत काढणे बंधनकारक राहील.  

 

 

                                                                                                                             ठेकेदाराची सही व िशcा 
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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत|| 

  
कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

³ÖÖÝÖ - 1 
×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß 

(Annexure – A) 

 
1.    ÃÖÓÃ£Öê“Öê ®ÖÖ¾Ö ¾Ö ¯ÖãÞÖÔË ¯Ö¢ÖÖ :- 

2.    ®ÖÖë¤üÞÖßÛéúŸÖ ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖ/ÃÖÓÃ£Öê“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ  :- 

      ¤ãü̧ ü¬¾Ö®Öß ¾Ö ±òúŒÃÖ ÛÎú´ÖÖÓÛú ¾Ö ‡Ố Öê»Ö, ´ÖÖê²ÖÖ‡Ô»Ö ÛÎÓú. :- 

3.   ´ÖÖ»ÖÛúÖ“Öê / ³ÖÖÝÖß¤üÖ¸üÖ“Öê ®ÖÖÓ¾Ö :- 

     ¾µÖ¾ÖÃÖÖµÖÖŸÖß»Ö †®Öã³Ö¾Ö (ÃÖÖõÖÖÓÛúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß) :- 

4.   ¿ÖÖò̄ Ö †òŒ™ü ¸ü×•ÖÃ™Òêü¿Ö®Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú / ´Ö•Öã̧ ü ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß ØÛú¾ÖÖ :- 

     ÃÖÓÃ£ÖÖ ®ÖÖë¤üÞÖß ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö (ÃÖÖõÖÖÓÛúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß ) :- 

5.   •Öß.‹ÃÖ.™üß./ÃÖ¾ÆüáÃÖ ™òüŒÃÖ ¸ü×•ÖÃ™Òêü¿Ö®Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú  :- 

     (ÃÖÖõÖÖÓÛúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß) 

6.   ¯Öò®Ö ÛÎú´ÖÖÓÛú :- 

     (ÃÖÖõÖÖÓÛúßŸÖ ¯ÖÏŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß) 

7.   ´ÖÖÝÖß»Ö ŸÖß®Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê †ÖµÖÛú¸ü ³Ö¸üÞÖÖ (Income Tax Return) :- 

     ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö 3 ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÃÖŸµÖ¯ÖÏ×ŸÖ •ÖÖê›üÖ¾Öß (2019-20, 2020-21, 2021-22) 

8.   ´ÖÖÝÖß»Ö ŸÖß®Ö ¾ÖÂÖÖÔ“Öê ÃÖ®Ö¤üß »ÖêÜÖÖ¯ÖÖ»ÖÖÓ®Öß ¯ÖḮ ÖÖ×ÞÖŸÖ :- 

     Ûêú»Öê»Öê ®Ö±úÖ-ŸÖÖê™üÖ ¯Ö¡ÖÛêú (2019-20, 2020-21, 2021-22) 

9.   ²ÖÑÛêú“Öê ®ÖÖ¾Ö :- 

      ÜÖÖŸÖê ÛÎÓú. :- 

      ÜÖÖŸµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏÛúÖ¸ü, ²ÖòÛêú“ÖÖ ¯Ö¢ÖÖ :- 

      IFSC ÛúÖê›ü, MICR ÛúÖê›ü :- 

10.  †Ö¯Ö»µÖÖÛú›êü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÃÖ»Öê»Öß µÖÓ¡ÖÃÖÖ´ÖÝÖÏß (´Ö×¿Ö®Ö¸üß) :- 

      ´Ö®ÖãÂµÖ²Öôû ¾Ö ‡ŸÖ¸ü ÃÖÖ¬Ö®ÖÖÓ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö  

11.   ÃÖ¬µÖÖ ÛúÖêÞÖÛúÖêÞÖŸµÖÖ ÃÖÓÃ£ÖÖÓ®ÖÖ /ÛúÖµÖÖÔ»ÖµÖÖÓ®ÖÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»Öê ÛúÖ´Ö Ûêú»Öê»Öê †ÖÆêü †£Ö¾ÖÖ 

      Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖŸÖ ŸµÖÖ“ÖÖ ŸÖ¯Ö×¿Ö»Ö (ÃÖÖê²ÖŸÖ ÝÖÏÖÆüÛúÖÓ“Öß µÖÖ¤üß •ÖÖê›üÖ¾Öß) Client List ¾Ö ÃÖÓ̄ ÖÛÔú ÛÎÓú. 
12.  ×®Ö×¾Ö¤üÖ ØÛú´ÖŸÖ ¾Ö ²ÖµÖÖÞÖÖ ¸üŒÛú´Öê“Öê ¬Ö®ÖÖÛúÂÖÔ ÛÎú´ÖÖÓÛú  :- 

      ¾Ö ŸÖÖ¸üßÜÖ  (•ÖÖ¤üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¤êüÞµÖÖÃÖÖšüß †Ö¾Ö¿µÖÛúŸÖÖ ³ÖÖÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÆǖ Ö¡Ö •ÖÖê›üÖ¾Öê ) 

  

 

                                                                                                              ×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öß ÃÖ×Æü ¾Ö ×¿ÖŒÛúÖ 
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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत|| 

  
कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

उमिवनगर, जळगांव- 425 001 
 

भाग-2 िनिवदा अटी /शत> 
 

िनिवदेशी िनगडीत िव�ीय बाबी?ंा अटी/शत> :- 
1) सदरq िनिवदेकरीता बयाणा रcमेपोटी (Earnest Money Deposit) रcम ; 5,500/- व िनिवदा शुb       

(Tender Fee) रcम ; 1,100/- चा रा�� ीयकृत बँकेचा धनाकष1 Finance and Account Officer, KBCNMU, 

Jalgaon या नावाने िनिवदेसोबत -तं�पणे जमा करावा. काही तांि�क कारणाdव िनिवदा रt झा@ास सबंिधत 

िनिवदाधारकास फs बयाणा रcम (Earnest Money Deposit) परत करGात येईल. 

2) सुरaा अमानत  `ा िनिवदाधारकास कामाचा काया1देश/खरेदी आदेश िनग1िमत केला जाईल. Yा िदवसापासुन 7 िदवसांचे 

आत Yांनी काया1देश/खरेदी आदेशा?ा एकुण मु@ा?ा 5% इतकी समतु@ रcम सुरaा ठेव zणून जमा करणे आव\क 

आहे. सदरची सुरaा ठेव िह िव� व लेखाअिधकारी, कबचौउमिव, जळगांव यां?ा नावे देय असले@ा धनाकषा1ने जमा 

करावी. सदर?ा रcमेवर कोणYाही fाज अनु{ेय असणार नाही, मा� सदर रcम ही सािहYाचा/उपकरणा?ा 

पुरवठयानंतर परत केली जाईल. 

3)  काया1देश/खरेदी आदेश रt करणे  जर (L-1) िनिवदाधारक हे सुरaा ठेव ठेवGास अयश-ी/असमथ1 ठरला तर पुढील सवा1त 

कमी रcमेची िनिवदा सादर करGाWया (L-2) िनिवदाधारकास काया1देश/खरेदी आदेश िनग1िमत करGाची काय1वाही 

करणेबाबत सव1-ी अिधकार िव�ापीठास राहील. 

िव�ापीठाने िनि|त क;न िदले@ा कालावधीत िनिवदाधारक हे काया1देश/खरेदी आदेश पुण1 करGास 

अयश-ी/असमथ1 ठर@ास सदरचा खरेदी आदेश रt करGाचा अिधकार िव�ापीठाने राखुन ठेवलेला आहे. 

नमूद केलेले कारणामुळे खरेदी आदेश रt केले गेले असेल तर बयाणा रcम व सुर}{ा ठेव जH करGाची 

काय1वाही केली जाईल. तसेच योr ती कायदेशीर कारवाई करGाचा अिधकार िव�ापीठाकडे राहील. 

4) बयाणा रcम जH करणेबाबत  िनग1िमत करGात आलेला खरेदी आदेशानुसार सािहYाचा पुरवठा िवहीत मुदतीत 

करGास जर पुरवठादार असमथ1 ठरला तर Yाचा खरेदी आदेश रt क;न बयाणा रcम जH करGाची काय1वाही केली 

जाईल, तसेच योr ती कायदेशीर कारवाई करGाचा अिधकार िव�ापीठाकडे राहील. 

5) `ा पुरवठादारास काया1देश/खरेदी आदेश िनग1िमत करGात आलेला आहे. Yा पुरवठादाराने सदर आदेश अटी व शत>सह 

माk अस@ाबाबत ; 100/- [ॅ~ पेपर वर िविहत नमुkातील करारनामा (Agreement) क;न देणे बंधनकारक राहील. 

6) खरेदी आदेश/कामाचा काया1देश िनग1िमत के@ानंतर पुरवठादाराने िविहत मुदतीत काम पुण1 के@ानंतर तसेच 

िवभागाकडून काम समाधानकारकSरYा पुण1 झा@ाचा अिभFाय FाH झा@ानंतर खरेदी आदेशात नमूद अटीनुसार देय 

होणारा मोबदला धनादेशाEदारे (Cheque) Eदारे अदा करGाची काय1वाही करGात येईल. 
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िनिवदेसोबत िव�ीय बाबीशंी िनगडीत खालील Fकारची दdऐवजे सादर करGात यावीत. 

 

सदर िनिवदे?ा भाग-1 मnे िनिवदा सादर करणाWया िनिवदाधारकाशी िनगडीत मािहतीचा अंतभा1व आहे.   

Yासाठी तांि�क कागदप�ांची मागणी केलेली असून सदर?ा कागदप�ां?ा सYFित हया A4 साईज?ा 

िलफाफयात -तं�SरYा िसलबंद क;न सादर करणे आव\क आहे. 

 

सदर िनिवदे?ा भाग-4 मnे (Price Bid) िनिवदा सादर करणाWया िनिवदाधारकांनी िनिवदेकरीता भरावयाचे दर 

हे A4 साईज?ा िलफाफयात -तं�SरYा िसलबंद क;न सादर करणे आव\क आहे. 

 

वर नमूद मुtे भाग -1 व भाग -4 हे -तं�ा िसलबंद पाकीटामnे सादर करणे आव\क आहे. 

 

(पाकीटावर भाग -1 व दुसWया पाकीटावर भाग -4 असे सुv� िलqन िसलबंद असावे ) तसेच भाग �ं.2 मधील 

अटी व शत> �ं.1 नुसार टjडर फी व अनामत रcमेचा धनाकष1 भाग -1 मधील पाकीटात टाकावा. 
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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत|| 

  
कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

उमिवनगर, जळगांव- 425 001 
 

ÛúÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö 
 

×®Ö×¾Ö¤üÖ ³ÖÖÝÖ - 3 
 

†.ÛÎÓú. ÛúÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´Öî¤üÖ®ÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö 

1 ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ¸üØ®ÖÝÖ ™ÒòüÛú ´Öî¤üÖ®Ö †ÖŸÖß»Ö 
²ÖÖÆêü¸üß»Ö ´Öî¤üÖ®Ö, ÜÖÖê.ÜÖÖê, Ûú²Ö›Òü›üß ´Öî¤üÖ®Öê, 
¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö ´Öî¤üÖ®Öê, ²ÖÖò»Ö-²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ™êü×®ÖÃÖ ´Öî¤üÖ®Öê ¾Ö 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞÖê ¾Ö 
¯ÖÖÞÖß Ø¿Ö¯Ö›æü®Ö  Æêü¾Öß ¸üÖê»Ö¸ü®Öê ¸üÖê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ 
ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖ ¾Ö ¯Ö¸üßÃÖ¸üÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Ûú“Ö¸üÖ ¾Ö ÝÖ¾ÖŸÖ 
ÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖÝÖê¾Ö¸ü ™üÖÛúÞÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãÜµÖ ¸üÃŸµÖÖ»ÖÖ 
»ÖÖÝÖã®Ö ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖÛú›êü •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö 
¤üÖê®Æüß ²ÖÖ•Öæ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‡®Ö›üÖê†¸ü Ã™êü›üßµÖ´Ö“µÖÖ 
´ÖÖÝÖß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ —ÖÖ›êü »ÖÖÝÖ¾Ö›ü Ûêú»Öê»ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ¾Ö 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¯Ö×¸üÃÖ¸ü ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ 
´Öî¤üÖÓ®ÖÖ“µÖÖ †¾ÖŸÖß³Ö¾ÖŸÖß ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ¸üÖê›ü »ÖÝÖŸÖ 
ˆÝÖ¾Ö»Öê»Öê ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞÖê ¾Ö ÝÖ™üÖ¸üß Ã¾Ö“”û Ûú¸üÞÖê. 
ŸÖÃÖê“Ö ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö¸üß»Ö ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞµÖÖ“Öê 
ÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö¸ü †Ö¯ÖÞÖÖÛú›æü®Ö ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ“Öß ¾Ö 
¾Ö¸üß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß 
Ûú¸ÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ¸üß 2023 †ÜÖȩ̂ ü ¯ÖµÖÔŸÖ 2 
´Ö•Öã̧ ü ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú ¸üÖÆüß»Ö. 

¸üØ®ÖÝÖ ™ÒòüÛú, ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòÛúß, ÜÖÖê-ÜÖÖê, 
Ûú²Ö›ü›üß, ²ÖÖò»Ö²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö, ™êü×®ÖÃÖ 

´Öî¤üÖ®Öê ¾Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖŸÖß»Ö Ã¾Ö“”ûŸÖÖ Ûú¸üÞÖê 

2 ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö¸ü ¸üÖê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê (Æêü¾Öß ¸üÖê»Ö¸ü¾¤üÖ¸êü) ¸üØ®ÖÝÖ ™ÒòüÛú, ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòÛúß, ÜÖÖê-ÜÖÖê, 
Ûú²Ö›ü›üß, ²ÖÖò»Ö²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö, ™êü×®ÖÃÖ 

´Öî¤üÖ®ÖÖÓ¾Ö¸ü ¸üÖê»Ö¸ü®Öê ¸üÖê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê 

3 ¯ÖÖÞÖß Ø¿Ö¯Ö›æü®Ö ¸üÖê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê (‹¸üßµÖÖ 5788.14) 
ÃŒ¾Öê†¸ü ´Öß™ü̧ ü,  

¸üØ®ÖÝÖ ™ÒòüÛú ´Öî¤üÖ®Ö  
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|| अंतरी पेटवू �ान�ोत|| 

  
कविय�ी बिहणाबाई चौधरी उ�र महारा��  िव�ापीठ, जळगांव 

उमिवनगर, जळगांव- 425 001 
 ×¤ü.    /    /2022 

 ³ÖÖÝÖ -4 (Price Bid)  
¯ÖÏ×ŸÖ, 
´ÖÖ.ÛÎúß›üÖ ÃÖÓ“ÖÖ»ÖÛú, 
Ûú¾Ö×µÖ¡Öß ²Ö×ÆüÞÖÖ²ÖÖ‡Ô “ÖÖî¬Ö¸üß 
ˆ¢Ö¸ü ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ×¾ÖªÖ¯Ößšü, •ÖôûÝÖÖÓ¾Ö 
 
  ×¾ÖÂÖµÖ :- ×¾ÖªÖ¯Ößšü ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»Ö ¾Ö ×¾Ö×¾Ö¬Ö ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö¸üß»Ö ¾Ö ÃÖ³ÖÖê¾ÖŸÖÖ»Ö ¯Ö×¸üÃÖ¸üÖ“Öß  

Ã¾Ö“”ûŸÖÖ ¾Ö ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö Ûú¸üÞÖê²ÖÖ²ÖŸÖ ¤ü¸ü Ûú¸üÖ¸üÖ²ÖÖ²ÖŸÖ. 
  ÃÖÓ¤ü³ÖÔ :- †Ö¯Ö»Öß ×¤ü         /        /          ¸üÖê•Öß µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»Öß •ÖÖ×Æü¸üÖŸÖ. 
 
´ÖÆüÖê¤üµÖ, 
 
 †Ö¯Ö»µÖÖ ×¤ü         /        /          “µÖÖ                        µÖÖ ¾Öé¢Ö¯Ö¡ÖÖŸÖ ¯ÖÏ×ÃÖ¬¤ü —ÖÖ»Öê»µÖÖ ×®Ö×¾Ö¤üÖ ÃÖã“Ö®Öê®ÖãÃÖÖ¸ü 
¾Ö ×®Ö×¾Ö¤êüŸÖß»Ö ®Ö´Öæ¤ü †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá“µÖÖ †×¬Ö®Ö ¸üÖÆãü®Ö †Ö´Æüß ¤ü¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üßŸÖ †ÖÆüÖêŸÖ. 

  
†.ÛÎÓú. ÛúÖ´ÖÖ“Öê Ã¾Ö¹ý¯Ö ´Öî¤üÖ®ÖÖÓ“Öê ®ÖÖ¾Ö ×®Ö×¾Ö¤êüÛú¸üßŸÖÖ ¤ü¸ü ¹ý¯ÖµÖê  

1 ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ¸üØ®ÖÝÖ ™ÒòüÛú ´Öî¤üÖ®Ö †ÖŸÖß»Ö ²ÖÖÆêü ü̧ß»Ö ´Öî¤üÖ®Ö, ÜÖÖê.ÜÖÖê, 
Ûú²Ö›Òü›üß ´Öî¤üÖ®Öê, ¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö ´Öî¤üÖ®Öê, ²ÖÖò»Ö-²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ™êü×®ÖÃÖ ´Öî¤üÖ®Öê ¾Ö 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã“µÖÖ ¯Ö¸üßÃÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞÖê ¾Ö ¯ÖÖÞÖß Ø¿Ö¯Ö›æü®Ö  Æêü¾Öß 
ü̧Öê»Ö ü̧®Öê ü̧Öê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê ¾Ö ÃÖ¾ÖÔ ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖ ¾Ö ¯Ö ü̧ßÃÖ ü̧ÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ Ûú“Ö¸üÖ ¾Ö 

ÝÖ¾ÖŸÖ ÃÖã×“ÖŸÖ •ÖÖÝÖê¾Ö¸ü ™üÖÛúÞÖê. ŸÖÃÖê“Ö ´ÖãÜµÖ ü̧ÃŸµÖÖ»ÖÖ »ÖÖÝÖã®Ö ÛÎúß›üÖ 
ÃÖÓÛãú»ÖÖÛú›êü •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ¸üÃŸµÖÖŸÖß»Ö ¤üÖê®Æüß ²ÖÖ•Öæ, ŸµÖÖ“Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ‡®Ö›üÖê† ü̧ 
Ã™êü›üßµÖ´Ö“µÖÖ ´ÖÖÝÖß»Ö ²ÖÖ•ÖæÃÖ —ÖÖ›êü »ÖÖÝÖ¾Ö›ü Ûêú»Öê»ÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ ¾Ö 
†Ö•Öã²ÖÖ•Öã“ÖÖ ¯Ö× ü̧ÃÖ ü̧ ÛÎúß›üÖ ÃÖÓÛãú»ÖÖŸÖß»Ö ÃÖ¾ÖÔ ´Öî¤üÖÓ®ÖÖ“µÖÖ †¾ÖŸÖß³Ö¾ÖŸÖß ¾Ö 
ÃÖ¾ÖÔ ü̧Öê›ü »ÖÝÖŸÖ ˆÝÖ¾Ö»Öê»Öê ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞÖê ¾Ö ÝÖ™üÖ ü̧ß Ã¾Ö“”û Ûú ü̧ÞÖê. ŸÖÃÖê“Ö 
ÃÖÓ̄ ÖãÞÖÔ ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö ü̧ß»Ö ÝÖ¾ÖŸÖ ÛúÖœüÞµÖÖ“Öê ÛúÖ´Ö ¯ÖãÞÖÔ —ÖÖ»µÖÖ¾Ö ü̧ 
†Ö¯ÖÞÖÖÛú›æü®Ö ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ“Öß ¾Ö ¾Ö ü̧ß»Ö¯ÖḮ ÖÖÞÖê ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¤êüÜÖ³ÖÖ»Ö ¾Ö ¤ãü¹ýÃŸÖß 
Ûú¸ÞµÖÖÃÖÖšüß ´ÖÖÆêü ±êú²ÖÎã¾ÖÖ ü̧ß 2023 †ÜÖȩ̂ ü ¯ÖµÖÔŸÖ 2 ´Ö•Öã̧ ü ×®ÖµÖ×´ÖŸÖ ¯Öã̧ ü¾ÖÞÖê 
†Ö¾Ö¿µÖÛú ü̧ÖÆüß»Ö. 

ü̧Ø®ÖÝÖ ™ÒòüÛú, ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòÛúß, 
ÜÖÖê-ÜÖÖê, Ûú²Ö›ü›üß, 

²ÖÖò»Ö²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö, 
™êü×®ÖÃÖ ´Öî¤üÖ®Öê ¾Ö ¯Ö× ü̧ÃÖ¸üÖŸÖß»Ö 

Ã¾Ö“”ûŸÖÖ Ûú¸üÞÖê 

 

2 ÛÎúß›üÖÓÝÖÞÖÖ¾Ö ü̧ ü̧Öê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê (Æêü¾Öß ü̧Öê»Ö ü̧¾¤üÖ ȩ̂ü) ü̧Ø®ÖÝÖ ™ÒòüÛú, ±ãú™ü²ÖÖò»Ö, ÆüÖòÛúß, 
ÜÖÖê-ÜÖÖê, Ûú²Ö›ü›üß, 

²ÖÖò»Ö²Öò›üØ´Ö™ü®Ö, ¾ÆüÖò»Öß²ÖÖò»Ö, 
™êü×®ÖÃÖ ´Öî¤üÖ®ÖÖÓ¾Ö ü̧ ü̧Öê»Ö ü̧®Öê 

ü̧Öê»ÖàÝÖ Ûú ü̧ÞÖê 
3 ¯ÖÖÞÖß Ø¿Ö¯Ö›æü®Ö ü̧Öê»ÖàÝÖ Ûú¸üÞÖê (‹ ü̧ßµÖÖ 5788.14) ÃŒ¾Öê†¸ü ´Öß™ü ü̧,  ü̧Ø®ÖÝÖ ™ÒòüÛú ´Öî¤üÖ®Ö  

 
×™ü¯Ö- ¾Ö¸ü ®Ö´Öæ¤ü †.ÛÎÓú.1 ŸÖê 3 Ûú¸üßŸÖÖ ‹Ûú×¡ÖŸÖ ¤ü¸ü ³Ö ü̧Ö¾ÖÖ. 

 
 

×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öê ¯ÖãÞÖÔ ®ÖÖ¾Ö  
ÃÖÆüß ¾Ö ×¿ÖŒÛúÖ  
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(Annexure-B) 
 

×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛú ¯Öã̧ ü¾ÖšüÖ¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ÛúÖôûµÖÖ µÖÖ¤üßŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü ®ÖÃÖ»µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡Ö 
 

(Public Notary/ Executive Magistrate µÖÖÓ“Öê Ã¾ÖÖõÖ¸üßÃÖÆü ¹ý 100 “µÖÖ 
®µÖÖ×µÖÛú Ã™òü´¯Ö¾Ö¸ü ®ÖÖê™ü¸üß Ûú¹ý®Ö ÃÖÖ¤ü¸ü Ûú¸üÞÖê †Ö¾Ö¿µÖÛú †ÖÆêü.) 

 
´Öß †Ö´Æüß ------------------------------------------------------- “Öê ˆŸ¯ÖÖ¤ü®Ö/³ÖÖÝÖß¤üÖ¸ü 
(†×¬ÖÛéúŸÖ)/×¾ÖŸÖ¸üÛú --------------------------------------------------------------------- Ûú ü̧ŸÖÖê/ Ûú¸üŸÖê 
Ûúß, ----------------------------------- ÛÓú¯Ö®Öß»ÖÖ ¯Öã¾Öá ³ÖÖ¸üŸÖÖŸÖß»Ö †£Ö¾ÖÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö 
×®Ö×¾Ö¤üÖÓ́ Ö¬µÖê ³ÖÖÝÖ ‘ÖêÞµÖÖ¯ÖÖÃÖæ®Ö µÖã×®ÖµÖ®Ö/¿ÖÖÃÖ®Ö/‡ŸÖ¸ü ÃÖÓÃ£Öê®Öê ÛúÖôûµÖÖ ÃÖã×“ÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ×¾ÖÂ™ü Ûêú»Öê»Öê 
®ÖÖÆüß ØÛú¾ÖÖ ²ÖÓ¤üß ‘ÖÖŸÖ»Öê»Öß ®ÖÖÆüß. ŸÖÃÖê“Ö †Ö´Ö“µÖÖ ±ú´ÖÔ“Öê/ÛÓú¯Ö®Öß“Öê ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ×®Ö×¾Ö¤êü´Ö¬µÖê ÃÖã̧ üõÖÖ 
†®ÖÖ´ÖŸÖ/²ÖµÖÖÞÖÖ ¸üŒÛú´Ö Æüß •Ö¯ŸÖß“Öß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß µÖÖ¯Öã¾Öá ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¯ÖÏÛÎúßµÖế Ö¬µÖê Ûú¸üÞµÖÖŸÖ 
†Ö»Öê»Öß ®ÖÖÆüß, †ÃÖê µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¿Ö¯Ö£Ö¯Ö¡ÖÖ¾Ö¸ü ×»ÖÆãü®Ö ¤êüŸÖ †ÖÆêü. 
 
 Æüß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ÜÖÖê™üß †Öœüôû»µÖÖÃÖ †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ¯ÖãÞÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß †ÖÆêü Ûúß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ×®ÖµÖÓ¡ÖÛú/ 
×¾ÖªÖ¯ÖßšüÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ †Ö´Ö“Öß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¸ü¤ü¤ü Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú¸üÞµÖÖŸÖ µÖê‡Ô»Ö, µÖÖ“Öß 
´Ö»ÖÖ/†Ö´ÆüÖ»ÖÖ •ÖÖÞÖß¾Ö  †ÖÆêü. ŸÖÃÖê“Ö ÃÖã̧ üõÖÖ ¸üŒÛú´Ö ¾Ö ²ÖµÖÖÞÖÖ ¸üŒÛú´Ö •Ö¯ŸÖ Ûú¸üÞµÖÖ“Öß 
ÛúÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ûú ȩ̂ü»Ö Æüß ²ÖÖ²Ö †Ö´ÆüÖ»ÖÖ ´ÖÖ®µÖ †ÖÆêü. 
 
 

×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“Öê ®ÖÖ¾Ö  
ÃÖÆüß ¾Ö ¯Ö¢ÖÖ  

 
ÃÖÖõÖÖÓÛúßŸÖ 
 
 
 
 
(Public Notary/Executive Magistrate)  
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×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ®Öê Ã¾ÖŸÖ:“µÖÖ ÛÓú¯Ö®Öß“µÖÖ/±ú´ÖÔ“µÖÖ ®ÖÖ¾Öê †ÃÖ»Öê»µÖÖ »Öê™ü¸üÆêü›ü¾Ö¸ü ÃÖ¤ü¸ü“ÖÖ ´Ö•ÖÛãú¸ü 

”û¯ÖÖ‡Ô Ûú¹ý®Ö ªÖ¾ÖµÖÖ“ÖÖ †ÖÆêü. 
 

(Annexure-C) 
 
 

Bidders Declaration ×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“ÖÖ •ÖÖ×Æü¸ü®ÖÖ´ÖÖ 
 

´Öß µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖḮ ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖê Ûúß, ´Öß ×®Ö×¾Ö¤üÖ ¤üÃŸÖ‹ê¾Ö•ÖÖÓŸÖ ®Ö´Öæ¤ü Ûêú»Öê»µÖÖ ÃÖ¾ÖÔ ´ÖÖ×ÆüŸÖß, †™üß ¾Ö ¿ÖŸÖá ¯ÖãÞÖÔ 

Ûêú»µÖÖ †ÖÆêüŸÖ. †Ö×ÞÖ ŸµÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÖ»Ö®Ö Ûú¸üÞµÖÖ“Öß ¯ÖãÂ™üß Ûú¸üŸÖÖê. ´Öß µÖÖ¾¤üÖ¸êü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÞÖŸÖ Ûú¸üŸÖÖê Ûúß, 

†ÖÙ£ÖÛú/¾µÖ¾ÖÃÖÖ×µÖÛú ²ÖÖê»Öß Æüß ³ÖÖÝÖ-4 ´Ö¬Öß»Ö ( Price Bid- BOQ)  ´Ö¬µÖê ®Ö´Öã¤ü Ûêú»Öê»Öê ¤ü¸ü ‡ŸÖ¸ü 

ÛúÖêÞÖŸµÖÖÆüß ÃÖÓÃ£ÖÖ/×¾Ö³ÖÖÝÖ/ÃÖÓÃ£Öê»ÖÖ †ÖÛúÖ¸ü»µÖÖ •ÖÖÞÖÖ·µÖÖ ¤ü¸üÖ¯ÖêõÖÖ †×¬ÖÛú ®ÖÖÆüßŸÖ. 

 

                      ÃÖÆüß ---------------------------------  

           Ã¾ÖÖõÖ¸üß ÛúŸµÖÖÔ“Öê ®ÖÖ¾Ö ---------------------------------------- 

 

 

×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“ÖÖ ×¿ÖŒÛúÖ 
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(Annexure-D) 
 

¾ÖÖÙÂÖÛú ˆ»ÖÖœüÖ»Öß“Öê ¯ÖḮ ÖÖÞÖ¯Ö¡Ö 
 

†.ÛÎÓú. †ÖÙ£ÖÛú ¾ÖÂÖÔ †ÖÙ£ÖÛú ˆ»ÖÖœüÖ»Ö (In Lac) 
1 2019-20  
2 2020-21  
3 2021-22  

 
 

 
 
 
ÃÖ®Ö¤üß »ÖêÜÖÖ¯Ö¸üßõÖÖÓ¾¤üÖ¸üÖ ¯ÖḮ ÖÖ×ÞÖŸÖ 
ÃÖ×Æü ¾Ö ×¿ÖŒÛúÖ 
 
 
 

         ×®Ö×¾Ö¤üÖ¬ÖÖ¸üÛúÖ“ÖÖ ÃÖ×Æü ¾Ö ×¿ÖŒÛúÖ 

 

 

Ã£Öôû -  

×¤ü®ÖÖÓÛú -         /           /2022 
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