
नािशक महानगरपािलका, नािशक. 
सावर्.बांधकाम िवभाग, सातपूर 

                              कोटेशन िनिवदा फॉमर् 

अ.�. कामाच ेनांव 
�ाकलन रक्कम 

�पय े

1 
सातपूर िवभागातील �भाग �.11 मधील मनपा मायको दवाखान्यातील को�व्हड- 19 अंतगर्त 
ॲन्टीजँट टेस्ट, कोवॅक्सीन लस करणेकामी ओपनस्पेसमधील जागेत जेष्ठ नागिरकांच्या 
सुिवधेकसाठी मंडप टाकणे इत्यादी काम ेकरण.े 

99,792/- 

2 
सातपूर िवभागातील �भाग �.09 मधील मा.नगरसेवकांच ेजुने नामफलक खराब झाल्यान े
त्यावर निवन रेडीयम लावण ेव इतर दु�स्तींची काम ेकरण.े 

49,651/- 

3 सातपूर िवभागातील संपुणर् �भागातील मनपाच ेशाळेच्या पाण्याच्या टाक्या साफ करण.े 49,218/- 

4 
सातपूर िवभागातील �भाग �.09 मधील �िमकनगर जवळील महा�� हनुमान मंिदराच्या 
ओपनस्पेसच ेतुटलेल ेकंम्पाऊंड गेट निवन बसिवण ेतसेच धोकेदायक व गंजलेली �वेश 
व्दारावरील लोखंडी कमान �ेनच ेसहाय्यान ेउतरिवण ेइत्यादी िविवध दु�स्तींची काम ेकरण.े 

49,795/- 

5 
सातपूर िवभागातील �भाग �.08 मधील सावर्जिनक सुलभ शौचालयांना िदशादशर्क 
नामफलक बसिवण ेबाबत. 

49,317/- 

6 
सातपूर िवभागातील �भाग �.11 मधील िशवाजी भाजी मंडई मधील सावर्जिनक सुलभ 
शौचालयांची सेप्टीक टँक साफ करण ेव आऊटलेट लाईन टाकण ेतसेच चेंबर बांधण ेइत्यादी 
दु�स्तींची काम ेकरण.े 

99,586/- 

7 
सातपूर िवभागातील �भाग �.08 मधील मा.सभापती सो. यांच ेदौऱ्या अंतगर्त बजरंगनगर व 
स्मशानभुमी जवळील सावर्जिनक शौचालयास पाण्याच े निवन कनेक्शन करण,े पाण्याची 
पाईप लाईन टाकण,े नळ बसिवण ेइत्यादी दु�स्तींची काम ेकरण.े 

49,891/- 

8 
सातपूर िवभागातील �भाग �.09 मधील �िमकनगर पिरसरातील नालंदा बुध्द िवहाराच्या 
ओपनस्पेसच्या तुटलेल्या कंम्पाऊंडची िकरकोळ दु�स्तींची काम े करण े व पाणी टाकी 
बसिवण ेइत्यादी दु�स्तींची काम ेकरण.े 

99,775/- 

9 
सातपूर िवभागातील �भाग �.09 मधील पाटील माग�वरील (भवर टॉवर मागील) मनपाच्या 
ओपनस्पेस मधील तुटलेल ेकंम्पाऊंड गेट काढुन त्यािठकाणी स्लॉयडींग गेट बसिवण ेव इतर 
दु�स्तींची काम ेकरण.े 

99,811/- 

10 
सातपूर िवभागातील �भाग �.09 मधील पाटील माग�वरील आई हॉस्पीटल जवळील 
तुटलेल्या पावसाळी गटारीची दु�स्ती क�न त्यावर निवन लोखंडी जाळी बसिवण.े 

99,624/- 

11 
सातपूर िवभागातील �भाग �.08 मधील मते नसर्री जवळील आसाराम बापु पुलाच्या 
िठकाणी पुरान े वाहुन गेलेल्या उजवी बाजुकडील तुटलेल्या रेिंलगची दु�स्ती करण,े बेड 
ब्लॉक भरण ेव िपलरला रंगरंगोटी करण ेइत्यादी दु�स्तींची काम ेकरण.े 

99,280/- 

कामाची मुदत :   30 िदवस  

कोटेशन फॉमर् िमळण्याची तारीख : िद.01 / 06 / 2021  ते   िद.07 / 06 / 2021  पय�त. 

कोटेशन िमळण्याच ेिठकाणी :  उप अिभयंता, सावर्.बांधकाम िवभाग, सातपूर 
     नािशक महानगरपािलका, नािशक. 
 
कोटेशन फॉमर् �स्वकारण्याची तारीख : िद.08 / 06 / 2021    दुपारी 3.00 वाज ेपय�त. 

 
                                                                                                                             Sd/- 

उप अिभयंता 
सावर्.बांधकाम िवभाग, सातपूर 

नािशक महानगरपािलका, नािशक. 
 


