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नािशक महानगरपािलका नािशक 

अ.� 

आरोग्य  िवभाग कोटेशन नोटीस 2017 
 

        नािशक महानगरपािलकेस खालील तक्त्यात नमुद केलेले सािहत्य पुरिवणेकामी वा�षक दर मंजुर क�न 
त्या दराने काम करणेस अनुभवी पुरवठादार व व्यावसाियक यांचेकडुन कोटेशन मागिवण्यत येत आहे .  

तपिशल अंदाजे �ाकलन 
1 नािशक महानगरपािलकेतील आरोग्य  िवभाग (मुख्यालय) काय�लयासाठी Dial 

Thickness Guage मिशन  पुरिवणेकामी दर  मंजुर  क�न त्या दरान े पुरवठा  
करण े
 

1,47,500/ - 

1) वरील कामाचे कोटेशन प�क (अिटशत�सह 
अिट / शत� 

www.nashikcorporation.in) या संकेत स्थळावर       
िद.    03 /10/2017 ते िद.  09/10/2017 या कालावधीत उपलब्ध आहे .  

2) कोटेशन  पािकट सादरीकरणाची अंतीम मुदत िद .    10/10/2017 रोजी दुपारी 1.00 वाजेपय�त राहील 
. मुदतीनंतर �ाप्त झालेले कोटेशन पािकट �स्वकारले जाणार नाही . 

3) सदरचे सािहत्य नािशक महानगरपािलका मुख्यालय िंकवा आदेशात नमुद केल्यािठकाणी पोहोच करावे 
लागेल . त्यासाठी वेगळा वाहतुक खचर् देण्यात येणार नाही. 

4) सदरचे दरप�कात सवर् करासह दर नमुद करावयाचे आहेत . कोणत्याही कराची जबाबदारी नािशक 
महानगरपािलकेवर राहणार नाही .  

5) कोणतेही कोटेशन �स्वकारणे अगर नाकारण्याचा अिधकार िनन्मस्वाक्षरीकार यांचा राहील. 
 

       Sd/- 
   आरोग्य  वै�िकय अिधकारी 
नािशक महानगरपािलका नािशक  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.nashikcorporation.in/�


  NMC B  
 

नािशक महानगरपािलका , नािशक 
आरोग्य  िवभाग (मुख्यालय)  

1) कोटेशन सोबतची कोटेशनधारकाची कोणतीही अट मान्य करता येणार नाही . सशतर् कोटेशन 
तात्काळ र� करण्यात येईल .  

सवर् साधारण अटी शत� (कोटेशन) 

2) कोटेशन नोिटस मध्ये नमुद केलेली संख्या ही अंदाजे असुन त्यामध्ये कमी जास्त होण्याची 
शक्यता आहे .  

3) िदलेल्या मुदतीमध्ये संपुणर् मालाचा पुरवठा करणे / काम करणे / सेवा पुरिवणे आवश्यक आहे 
काही अपिरहायर् कारणास्तव मा लाचा पुरवठा करणे शक्य नसल्यास तशी मुदतवाढ 
िमळणेबाबतचा आगाऊ अजर् करणे आवश्यक रािहल . तथापी मुदतवाढ �ावयाची िंकवा कशी 
या बाबत महापािलकेचा िनणर्य अंितम राहील .  

4) ज्यांची संपुणर् िंकवा भागश : कोटेशन दर मंजुर होईल त्या कोटेशनधारकास महानगरपािलकेचे 
लाभात र � 120/- चे जनरल Ã™òम्पपेपर वर िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल . तसेच एक 
सक्षम जामीनदार �ावा लागेल .  

5) जी.एस.टी करासह कोटेशन दर नमुद करावयाचे आहे . कोणत्याही टकॅ्सची जबाबदारी 
महानगरपािलकेवर राहणार नाही .  

6) मुदतीत मालाचा पुरवठा न केल्यास / काम  न केल्यास / सेवा न पुरिवल्यास अशा उिशरा �ाप्त 
झालेल्या मालावर / केलेल्या कामावर / सेवा पुरिवण्याच्या रकमेवर दर हजारी दर िदवसाला र . 
� 1 या�माणे दंड आकारणी करण्यात येईल व सदरची रक्कम कोटेशनधारकाकडुन वसुल 
करण्यात येईल .  

7) सदरचे मंजुर दराने कराराचे मुदतीपय�त वेळोवेळी गरजेनुसार पुरवठा करणे बंधनकारक राहील  
8) मुदतीत मालाचा पुरवठा न झाल्यास / मुदतीत काम पुणर् न केल्यास सदरचा माल / काम 

कोटेशनधारकाचे जबाबदारीवर इतर िठकाणाहुन क�न घेण्यात येईल आिण त्या कामी 
महानगरपािलकेस मंजुर दरापेक्षा जास्त खचर् आल्यास तो कोटेशनधारकाकडुन वसुल करण्यात 
येईल .  

10) मंजुर नमुन्या�माणे / स्पेिशिफ़केशन�माने मालावर पुरवठा न झाल्यास /काम न  झाल्यास 
माल परत करण्यात येईल / अथवा सेवा  नाकारण्यात येईल  व त्याबाबतचा 
महानगरपािलकेचा िनणर्य अंितम राहील .  

   11)कोणताही माल  मंजुर केलेल्या दराने कोटेशनधारकाकडुन खरेदी करण्याची   महानगरपािलकेवर 
सक्ती नाही . याबाबत कोटेशनधारकास नुकसानभरपाई मागता येणार नाही .  

  12) अटी / शत�मधील एखा�ा शत�बाबत काही सवलत देणे अथवा आवश्यक अशा काही जादा 
अटी घालण्याबाबत महानगरपािलकेस अिधकार राहील . 

  13) कोटेशन दर मंजुर झालेनंतर सदरच्या मालाच्या दरात / कामाच्या दरात/सेवेच्या/दरात काही वाढ 
झाल्यास वाढलेल्या दरा�माणे कोटेशनधारकास जादा पसे िमळणार नाही .  

14) पुरवठाधारकाने अिटशत�चा भंग केल्यास त्यांचे िबलातुन रक्कम जप्त करण्यात येईल . 
                      

        Sd/- 
   आरोग्य  वै�िकय अिधकारी 
नािशक महानगरपािलका नािशक  

             सदरचे अिट शत� मी वाचल्या असुन सदरच्या  अटी शत� मान्य व कबुल असुन त्या�माने 
माल पुरिवण्यास / सेवा पुरिवण्यास / काम करण्यास मी तयार आहे . त्यासाठी स्वाक्षरी करत आहे. 

 
 

                                                                                   िनिवदाधारकाची सही व िशक्का 



  NMC B  
 

नािशक महानगरपािलका , नािशक 
आरोग्य िवभाग 

कोटेशन  फॉ मर्  2017 
 

कामाचे नाव ;- नािशक महानगरपािलकेतील आरोग्य  िवभाग (मुख्यालय) काय�लयासाठी  
                        Dial Thickness Guage मिशन  पुरिवणेकामी दर  मंजुर क�न त्या दरान े
                        पुरवठा  करणे . 
  
कामाची मुदत ;- 7 िदवस 
महत्वाची सुचना  ;- कोटेशन सोबत शॉप अकॅ्ट लायसन्सची �मािणत �त तसेच जीएसटी 
नोंदणी �माणप�ाची �त जोडणे आवश्यक आहे . त्यािशवाय कोटेशनचा िवचार केला जाणार 
नाही .  
कोटेशन सादर करण्याची अंितम मुदत ;- िद.  10/  10/2017 रोजी दुपारी 1.00 वाजेपय�त   
कोटेशनधारकाचे नाव व प�ा ;- ---------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
अ.� 

संपकर् �मांक ;- 
         उक्त �माणे कामाचे अटीशत� व स्पेिशिफ़केशननुसार सािहत्य पुरिवणेकामी मी / आम्ही 

तपिशल दर सवर् 
करासह 

रक्कम � 

�माण / 
एकक 
युिनट 

1 Dial Thickness Guage मिशन    50 नग  
 सदर कोटेशनसोबत असलेल्या सवर् अिट शत� मी वाचले असुन मला त्या मान्य आहेत . 
सदर अटी शत� �माणे सदर कोटेशनमध्ये नमुद केलेल्या दराने , मंजुर नमुन्यानुसार पुरवठा 
करण्यास मी तयार आहे . त्यासाठी या कोटेशनवर स्वाक्षरी करीत आहे .  
 
 
                                                                                   िनिवदाधारकाची सही व िशक्का  
 

 


