नािशक महानगरपािलका, नािशक
कायशाळा यव थापन िवभाग
ताव मागणी सुचना

. 1/2022-23

1. कामाचे नांव

:- मनपाचे िविवध िवभागातील वाहने व मिशनरीकरीता

2. कामाचे िव तृत वणन

:- मनपाचे िविवध िवभागातील वाहने जसे फायर

इंधन (िडझेल/ पे ोल) चा पुरवठा करणे बाबत..

फायट गची वाहने, वॉटर टँकर, क, िफरता दवाखाना,
ॲ युल

, शववाहीका, जेट ग मिशन, कार, जीप

इ यादी व िविवध मिशनरी, जनरेटर सेट इ यादी करीता
इंधन (िडझेल/ पे ोल) चा आव यकतेनुसार पुरवठा
करणे बाबत
3. कामाचा कालावधी

:- आव

4.

:-

ताव सादर कर याचा कालावधी
अ)

5.

ाव सादर कर

कते नुसार

ाची अंितम तारीख :- िद.1/11/2022 दु पारी 3.00 वाजेपयत

ताव उघड याचा िदनांक व वेळ

:- िद.02/11/2022 दुपारी 4.00 वाजता.

(श य झा यास अधी क अिभयंता, यांचे काय लय, राजीव
गांधी भवन, शरणपूर रोड, नािशक येथे उघड यात येतील)

6.

तावासोबत सादर करावयाचे कागदप

:-

1) इंधन दर हे फमचे लेटरहेडवर पिरिश ट (अ) माणे नमु याम ये दे यात यावे.
2) शॉप ॲ ट लायस स / सं थेचा न दणी दाखला.
3) पॅनकाड त,

4) यवसाय कर न दणी दाखला/ पुरावा,
5) जी.एस.टी. रिज

ेशन स टिफकेट अस यास.

6) इंधन पुरवठा करणेबाबत कंपनीचे अिधकृत िवतरक असलेबाबत दाखला
7.

अटीशत
1. इंधन पुरवठादार हा कंपनीचा अिधकृत िव े ता आव यक आहे .

याबाबतचे कागदप

तावासह सादर करणे आव यक राहील.
2. नािशक मनपा लहान मोठी वाहने व इतर मिशनरी यासाठी लागणारे इंधनाचा पुरवठा
मागणीनुसार वेळेत करावा लागेल. तसेच सदर मनपाचे मोठया

कारचे वाहनांम ये इंधन

भर यासाठी वाहने उभी कर यासाठी जागा असणे आव यक आहे. मनपा वाहने इंधन
भर यासाठी पंपावर आ यावर वाहनांमुळे रहदारीस अडथळा िनम ण होणार नाही याची द ता
इंधन पुरवठादारास यावी लागेल.
3. इंधन पुरवठादाराने मनपा वाहनांकरीता ाधा यांने इंधन पुरवठा करणे आव यक राहील.
4. इंधन जसे पे ोल/ िडझे ल दरात बाजारभावा माणे वाढ/ कमी झा यास

या

माणे

िडझेल/पे ोल देणे पुरवठादारावर बंधनकारक राहील.
5. पे ोल/ िडझे ल चा पुरवठा के यानंतर दर आठवडयाचे दे यक सादर करावे लागेल. सदर देयक
अदा करणेसाठी िकमान 10 िदवसांचा कालावधी लागेल. मनपाकडू न पुरवठादार/ पंपचालक

यांना काही अपिरहाय कारणा तव देयक अदा करणेस िवलंब झा यास मनपा कुठलेही िवलंब
शु क अथवा याज दे णार नाही.
6. पुरवठादाराने दे यक सादर करते वळ
े ी दे यकात िदनांक, वाहन

मांक, पावती

मांक, इंधन

माण, दर व र कम असे मागणीप ात नमूद करणे बंधनकारक राहील. वाहना या टाकीऐवजी
मम ये इंधन

ावयाचे झा यास सदर मनपाचे लॅ ट व मिशनरीकरीता इंधन देतेवळ
े ी

लॅ ट/िवभागाचे नांव, कमचारी नांव इ यादी बाबी नमूद करणे आव यक राहील.
7. मनपाकडू न दे य असले या सदर खरेदी केले या इंधनाचे दे यकाची र कम िह आर.टी.जी.एस.
दारे अदा करणेत येईल.
8. पे ोल/ िडझेल पुरवठा करणेकामी मनपाकडू न छापील पावती पु तक दे यात येईल. सदर
पंपावर एक वतं

रिज टर ठे वून यात वाहन

र कम वाहनचालकाचा कमचारी

मांक, पावती

मांक, इंधन

माण, दर व

मांक व नांव इ यादी बाबी नमूद करणे आव यक राहील.

9. सदर कामी र. .500/- चे टॅ प पेपरवर करारनामा क न

ावा लागेल.

10. इंधन पुरवठादार/ पंपचालकाची सेवा अथवा दज व गुणव ा बाबत त ार ा त झा यास व ते
िस द झा यास मनपाकडू न वरीत इंधन खरे दी बंद करणेत येईल.
11. पुरवठादार पंपचालकास भिव यात इंधन पुरिवणे श य नस यास यांनी मनपास िकमान एक
मिहना आगाऊ लेखी सुचना, अवगत करणे आव यक राहील.
12. पंपावरील सव

कार या सुरि ततेबाबतची सव जबाबदारी इंधन पुरवठादार पंपचालकाची

राहील.
13. मनपाचे कायशाळा यव थापन िवभाग, पंचवटी येथे एच.पी.सी.एल. कंपनीचा िडझे ल पंप आहे .
तथापी कंपनीचे थेट खरेदीचे दर जा त अस याने मनपा बाहे री पंपाव न सदरचा इंधन पुरवठा
क न घेणार आहे . यामुळे भिव यात सदर एच.पी.सी.एल. कंपनीचे थेट इंधन खरे दीचे दर कमी
झा यास बाहे री पंपाव न खरे दी करणेत येणारे िडझेलची खरेदी ता काळ बंद करणेत येईल.
याबाबत कुठलीही त ार एकुण घेतली जाणार नाही.
14. नािशक शहरातील एकापे ा जा त इंधनपुरवठादारांनी

वार य दाखिव यास सदरचे काम

मनपाचे आव यकतेनुसार िवभागून दे यात येईल.
15. करारना यातील अटीशत तसेच या यितिर त बाब संदभ त भिव यात काही वाद िनम ण
झा यास मा. आयु त सो., मनपा यांचा िनणय अंितम राहील.
16. सदर कामाबाबत अिधक मािहती कायशाळा यव थापन िवभाग, राजीव गांधी भवन, मनपा,
नािशक या िठकाणी काय लयीन वेळेत घेता येईल.
17. आयु त तथा शासक, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांना कोणतेही कारण न दे ता ा त
ताव

वकार याचा अथवा कोण याही कवा सव

ताव नाकार याचा अिधकार आहे.

वा री/अधी क अिभयंता (यांि की)

नािशक महानगरपािलका, नािशक

पिरिश ट (अ)
िदनांक

/

/2022

ित,
मा. अधी क अिभयंता (यांि की)
कायशाहा यव थापन िवभाग, मनपा, नािशक
िवषय:- मनपाचे िविवध िवभागातील वाहने व मिशनरीकरीता इंधन (िडझे ल/ पे ोल) चा पुरवठा
करणे बाबत..
संदभ:-

ताव मागणी सुचना

. 1 /2022-23

महोदय,
उपरो त िवषयांकीत नािशक मनपाचे िविवध िवभागातील वाहने व मिशनरीकरीता इंधन
(िडझेल/ पे ोल) चा पुरवठा करणे बाबत संद भय

ताव मागणी सुचना

. 1 /2022-23 चे अटीशत या

आ ही वाच या असुन या आ हाला मा य आहेत.
यानुसार आ ही सदर कामासाठी खालील माणे दर सादर करत आहोत.
अ. .

इंधन कार

दर

1

पे ोल

कंपनीने दैनंिदन ठरवून िदले या दरावर सुट -

2

िडझे ल

कंपनीने दैनंिदन ठरवून िदले या दरावर सुट -

सदर दरासोबत आ ही आमचे इंधन पंपाबाबत फमचे

ताव सुचनेम ये नमूद माणे कागदप

सोबत जोडले आहे .

वा री व िश का

नािशक महानगरपािलका, नािशक
कायशाळा यव थापन िवभाग
ताव मागणी सुचना
नािशक महानगरपािलकेचे िविवध

. 1 /2022-23

कारची वाहने तसेच मिशनरी इ यादीकरीता इंधन (िडझे ल/

पे ोल) पुरवठा करणेकामी नािशक शहरातील अिधकृत िव े ते (पे ोल/ िडझेल पंपधारक) यांचक
े डू न
ताव मागिवणेत येत आहे .
1. कामाचे नांव

:- मनपाचे िविवध िवभागातील वाहने व मिशनरीकरीता इंधन (िडझे ल/ पे ोल)

चा पुरवठा करणे बाबत..

2. सदर इंधन पुरवठा

ताव मागणी बाबत सिव तर मािहती व अटीशत

www.nmc.gov.in या संकेत थळावर दे यात आलेली आहे .

3. इ छु क पंपधारकांनी
कागदप
4.

ताव मागणी सुचना ( वा री व िश

व पिरिश ट अ म ये दर भ न ( वा री व िश

वा रीकार यांचे नांवे व काय लयात मुदतीत सादर करावे.

मनपाचे

यासह ), सुचनेत नमूद आव यक
यासह ) बंद पाकीटात िन न

ताव सादर कर याची अंितम तारीख :- िद. 01 /11/2022 दु पारी 3.00 वाजेपयत

5. आयु त तथा शासक, नािशक महानगरपािलका, नािशक यांना कोणतेही कारण न दे ता ा त
ताव

वकार याचा अथवा कोण याही कवा सव

ताव नाकार याचा अिधकार आहे.

सही/अधी क अिभयंता (यां .)
नािशक महानगरपािलका, नािशक

