
नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग                                        

 

कोटेशन नोटीस 
कामाचे नाव :- नािशक महानगरपािलकेस िनवडणूक कामकाजासाठी तसेच इतर काय�लयीन कामकाजासाठी 

लागणारे िविव् �कारचे फॉमरस, फाईल कव्हर व रिजसटर छपाई क�न पुरिवणे बाबत. 
कामाची मुदत :-  वकर ऑडरर िमथालेपासुन 7 िदवस  

 

नािशक महानगरपािलकेस िनवडणुक कामकाजासाठी िविव् �कारचे फॉमरस व फाईल कव्हर छपाई क�न 
पुरिवणे कामी अनुभवी ि�नटसरकडुन िवहीत नमुनयात, अटी शत�स अि्न राहुन दरप�के मागिवणेत येत आहे.  

कामाचा तपिशल 
 

अ.क्
र. 

कामाचा तपिशल 
अंदाजे खचर (सवर 

करांसह दर) 

1 

नािशक महानगरपािलकेस िनवडणूक कामकाजासाठी तसेच इतर काय�लयीन 
कामकाजासाठी लागणारे िविव् �कारचे फॉमरस, फाईल कव्हर व रिजसटर छपाई क�न 
पुरिवणे बाबत. 

268126/- 

 

 अटीशत�  
1. वरील कामाचे कोरे कोटेशन प�क (अटी शत�सह) www.nmc.gov.in या संके त स्थावर िद. 30/12/2019 

रोजी दपुारी 3.00 वाजेपावेतो उपलब् आहे.  
2. सदरचे कोटेशन पािकट िद. 30/12/2019 रोजी द.ु 4.00 वा. पय�त छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गां्ी 

भवन, शरणपरु रोड, नािशक ये्े सादर करावे. िवहीत मदुती नंतर आलेली कोटेशन पािकटे �सवकारली जाणार 
नाही. 

3. परुवठा ऑडरर िमथालेपासनु 7 (सात) िदवसांचे आत िकवा ततपवु� संपणुर मालाचा परुवठा करावा लागेल. 
4. कोटेशनम्ील दर खच�सह व सवर करांसह दर (GST सह) नमदु करावे. कोणतयाही खच�ची व कराची 

जबाबदारी नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
5. मालाची पोहच छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गां्ी भवन, शरणपरु रोड, नािशक ये्े अ्वा काय�देशात 

नमुद िठकाणी �ावी लागेल तयासाठी  वेगथा  वाहतकु  खचर देणयात येणार नाही.  
6. यशसवी कोटेशन ्ारकास सदरचे कोटेशनम्ील दर व काम मानय असले बाबतचा रककम �. 520/- चे जनरल 

सट टॅ प पेपरवर िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सकम जामीनदार �ावा लागेल. 
7. सदर कामाचे कोणतेही कोटेशन अ्वा सवर कोटेशन कोणतेही कारण न देता र� करणेचे अि्कार िनॅन 

सवाकरीकार यांनी राखनु ठेवला आहे. 
8. मदुतीत मालाचा परुवठा न केलयास / काम न केलयास / सेवा न परुिवलयास अशा उिशरा �ापत झालेलया मालावर 

/ केलेलया कामावर / सेवा परुिवणयााया रककमेाया 5% या �ती सपताह िकवा तयााया भागाला या�माणे दंड 
आकारणी करणयात येईल व सदरची रककम कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करणयात येईल. 

9. कोटेशन्ारकाने ज्या नावाने कोटेशन सादर केले आहे तया नावाचे शॉप ॲकट लायसनसची �मािणत �त, 
पटनकाडरची �मािणत �त, GST नोंदणी दाखलयाची �मािणत �त तसेच शासकीय / िनमशासिकय काय�लयास 
ि�नटेड सािहतय पुरिवणेचा िकमान 1 वष�चा अनुभवाचा दाखला / पुरावा कोटेशन सोबत जोडणे आवश्यक 
रािहल तया िशवाय तया दरप�काचा िवचार केला जाणार नाही.  

 

Sd/- 
िठकाण :- नािशक                  उपआयुकत (�शासन) 
िदनांक :-  21/12/2019            नािशक महानगरपािलका, नािशक 

http://www.nmc.gov.in/�


 

 

       नािशक महानगरपाि�का, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 

-: �कोटेशन फॉमर :- 
 

संदभर :- जा.�.मनपा/छपाई/विश/151/ 2019, िद.  21/12/2019 ची कोटेशन नोटीस  

कामाचे नाव :- नािशक महानगरपािलकेस िनवडणूक कामकाजासाठी तसेच इतर काय�लयीन 

कामकाजासाठी लागणार े िविव् �कारच ेफॉमरस, फाईल कव्हर व रिजसटर छपाई क�न 

पुरिवण ेबाबत. 

कामाची मदुत :- 1) वकर  ऑडरर िमथालपेासनु 7 िदवसाचे आत िकवा ततपवु� संपणुर मालाचा परुवठा करणे 

 बं्नकारक राहील.  

1) सदर कामाच ेदर मंजुरीच ेिदनांकापासुन 90 िदवसासाठी बं्नकरक राहतील. 

कोटेशन सादर करणयाची अंितम तारीख व वेथ :- िद.  30/12/2019 रोजी द.ु 4.00 वा.पय�त. 

कोटेशन सादर करणयाचे िठकाण :- नािशक महानगरपािलका छपाई व िवतरण  िवभाग, राजीव गां्ीभवन, 

शरणपरु रोड, नािशक  

नािशक महानगरपािलकेस िनवडणूक कामकाजासाठी तसेच इतर काय�लयीन कामकाजासाठी 

लागणार े िविव् �कारच ेफॉमरस, फाईल कव्हर व रिजसटर छपाई क�न पुरिवण ेबाबत. संदभ�य कोटेशन 

नोटीस अनवय ेदरप�क ेमागिवणेत आलेल ेअसुन तयास अनुस�न आॅही खालील �माण ेदर देत आहोत.  
 

भाग – 1 ( मटपिल्ो पेपर फॉमर - दोन बाजु छपाई करणे) 
अ.�. साईज 

फॉमरसचा तपिशल 
100 ते 
250 

�ती नग 

251 ते 
550 

�ती नग 

551 ते 
1100 

�ती नग 

1101 ते 
2100 

�ती नग 

2101 ते 
5100 
�ती नग 

5101 �ती 
नग पेका 
जासत  

1 
फुलसकेप  

13 || x 17 इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
एक बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

2 
फुलसकेप 1/2  

8 || x 13 इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
एक बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

3 
फुलसकपे 1/4 

8 || x 6 |||  इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
एक बाजु ऑफसेट  छपाई    

     

 
भाग – 2 ( मटपिल्ो पेपर फॉमर - दोन बाजु छपाई करणे) 

अ.�. साईज 
फॉमरसचा तपिशल 

100 ते 
250 

�ती नग 

251 ते 
550 

�ती नग 

551 ते 
1100 

�ती नग 

1101 ते 
2100 

�ती नग 

2101  ते 
5100 
�ती नग 

5101  
�ती नग 

 पेका जासत 

1 
फुलसकेप  

13 || x 17 इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
दोन बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

2 
फुलसकेप 1/2  

8 || x 13 इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
दोन बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

3 
फुलसकेप 1/4 

8 || x 6 |||  इंच 
मटपिल्ो पेपर , 70 GSM, 
दोन बाजु ऑफसेट  छपाई    

     

 
भाग – 3 (लेजर पेपर फॉमर - एक बाज ुछपाई करणे) 

अ.�. साईज 
फॉमरसचा तपिशल 

100 ते 
250 

�ती नग 

251 ते 
550 

�ती नग 

551 ते 
1100 

�ती नग 

1101 ते 
2100 

�ती नग 

2101  ते 
5100 
�ती नग 

5101  
�ती नग 
पेका जासत 

1 
फुलसकेप  

13 || x 17 इंच 
लेजर पेपर, 80 GSM, एक 
बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

2 
फुलसकेप 1/2  

8 || x 13 इंच 
लेजर पेपर , 80 GSM, एक 
बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

3 
फुलसकेप 1/4 

8 || x 6 |||  इंच 
लेजर पेपर, 80 GSM, एक 
बाजु ऑफसेट  छपाई    

     

 



 

 
भाग – 4 (लेजर पेपर फॉमर - दोन बाजु छपाई करण)े 

अ.�. साईज 
फॉमरसचा तपिशल 

100 ते 
250 

�ती नग 

251 ते 
550 

�ती नग 

551 ते 
1100 

�ती नग 

1101 ते 
2100 

�ती नग 

2101  ते 
5100 
�ती नग 

5101  
�ती नग 
पेका जासत 

1 
फुलसकेप  

13 || x 17 इंच 
लेजर पेपर, 80 GSM, दोन 
बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

2 
फुलसकेप 1/2  

8 || x 13 इंच 
लेजर पेपर , 80 GSM, दोन 
बाजु ऑफसेट छपाई,   

     

3 
फुलसकेप 1/4 

8 || x 6 |||  इंच 
लेजर पेपर, 80 GSM, दोन 
बाजु ऑफसेट  छपाई    

     

 

भाग- 5 (मतदार �सलपा) 
अ.�. 

फॉमरसचा तपिशल 
दर 

(सवर करांसह) 
�माण 

1 
मटपिल्ो  पेपर, 70 GSM,  एक बाजु ऑफसेट छपाई,  
फॉमरस िकमान साईज 4|| X 3 इंच (िकमान 500 िशटचे एक पटड करणे) 
(एका पटडचा दर देणेत यावा.)  

 
�ती पटड 

  

भाग- 6 खाकी फाईल कव्हर (�ाऊन पेपर) 
अ.�. 

फॉमरसचा तपिशल 
दर 

(सवर करांसह) 
�माण 

1 
�ाऊन कव्हर पेपर, 100 GSM,  एक बाजु ऑफसेट छपाई,  
कव्हर पेपर िकमान साईज 15 X 18 इंच  
(एक हजार नगाचा दर देणेत यावा.) 

 
�ती हजारी  

 

भाग – 7 रिजसटर (मटपिल्ो पेपर) 
अ.�. साईज 

रिजसटरचा तपिशल 

10 ते 
15 
�ती 
नग 

16 ते 
35 
�ती 
नग 

36 ते 
60 
�ती 
नग 

61 ते 
100 

�ती नग 

101 
�ती नग 

पेका 
जासत 

1 
8 x 13 इंच 

(हाफिशट साईज) 

मटपिल्ो  पेपर, 70 GSM, 400 पेजेस (200 
पान)े, ऑफसेट छपाई, हाफकलॉ् बाईनडींग 
नंबरींगसह  

 
    

2 
8 x 13 इंच 

(हाफिशट साईज) 

मटपिल्ो  पेपर, 70 GSM, 200 पेजेस (100 
पान)े, ऑफसेट छपाई, हाफकलॉ् बाईनडींग 
नंबरींगसह  

     

3 
8 x 13 इंच 

(हाफिशट साईज) 
मटपिल्ो  पेपर, 70 GSM, 100 पेजेस (50 पान)े,  
ऑफसेट छपाई, हाफकलॉ् बाईनडींग नंबरींगसह  

     
 

िटप- सदर बाबींचा �ती नगाचा सवरकरांसहीत व खच�सहीत दर नमुद करावा  
 

भाग – 8 रिजसटर (लेजर पेपर) 
अ.�. साईज रिजसटरचा तपिशल 

10 ते 15 
�ती नग 

16 ते 35 
�ती नग 

1 
15 x 20 इंच 

 
लेजर पेपर, 80 GSM, 400 पेजेस (200 पान)े, ऑफसेट छपाई, 
फुलकलॉ् बाईनडींग नंबरींगसह   

 
 

िटप- सदर बाबींचा �ती नगाचा सवरकरांसहीत व खच�सहीत दर नमुद करावा. 
 

भाग – 9 रिजसटर (लेजर पेपर) 
अ.�. साईज 

रिजसटरचा तपिशल 
10 ते 
15  

�ती नग 

16 ते 35 
�ती नग 

36 ते 
60 �ती 

नग 

61 ते 
100 

�ती नग 

101  
�ती नग 
 पेका 
जासत 

1 
8 x 13 इंच 

(हाफिशट साईज) 

लेजर पेपर, 80 GSM, 200 पेजेस (100 
पान)े, ऑफसेट छपाई, हाफकलॉ् बाईनडींग 
नंबरींगसह  

 
    

 

िटप- सदर बाबींचा �ती नगाचा सवरकरांसहीत व खच�सहीत दर नमुद करावा  
 



 

 

भाग - 10 मनपाने पुरिवलेलया कागदप�ांाया वेथोवेथी झेरॉकस काढुन पुरिवणे. (पेपरसह)  

अ.�. साईज कामाचा तपिशल 
दर  �ती नग 

 

1 िलगल साईज मटपिल्ो पेपर, 70 GSM वर, एक बाजु िकवा दोन बाजु झेरॉकस काढुन पुरिवणे.  
2 A4 साईज मटपिल्ो पेपर, 70 GSM वर, एक बाजु िकवा दोन बाजु झेरॉकस काढुन पुरिवणे.  

 

 

आॅही उपरोकत कामासाठी सवर करांसह व खच�सह वरील�माणे दर सादर करीत आहोत. आॅही 
कोटेशन नोटीस म्ील अटी - शत� वाचलया असनु तया आॅहास मानय व कबलु आहेत. सदराया अटी श्�स 
अि्न राहुन उकत दराने काम करणयास तयार आहोत. तरी आॅहाला कामाचा आदेश िमथावा ही न� िवनंती. 
 
कोटेशन्ारकाच ेनाव व प�ा  :- -------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

संपकर �. :- 

िठकाण   :-  

िदनांक   :- 

कोटेशन देणा-याची सही व िशकका 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(काय�लयीन उपयोगाकरीता ) 



नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 

सवर सा्ारण अटी शत� (कोटेशन) 
1)  कोटेशन सोबतची कोटेशन्ारकाची कोणतीही अट मानय करता येणार नाही. सशतर कोटेशन तातकाथ र� करणयात 

येईल.  
2) कोटेशन नोिटस मध्ये नमुद केलेली संख्या ही अंदाजे असुन तयामध्ये कमी जासत होणयाची शकयता आहे. 
3) काय�देशात नमुद मुदतीमध्ये संपुणर मालाचा पुरवठा करणे / काम करणे / सेवा पुरिवणे आवश्यक आहे काही 

अपिरहायर कारणासतव मालाचा पुरवठा करणे शकय नसलयास तशी मुदतवाढ िमथणेबाबतचा आगाऊ अजर करणे 
आवश्यक रािहल. त्ापी मुदतवाढ �ावयाची िकवा कशी या बाबत सकम �ाि्का-याचा िनणरय अंितम राहील.  

4) ज्यांची संपुणर िकवा भागश: कोटेशन दर मंजुर होईल तया कोटेशन्ारकास महानगरपािलकेचे लाभात रककम �पय े
520/- च ेजनरल सटटòॅ पपेपर वर िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सकम जामीनदार �ावा लागेल.  

5) GST करासह कोटेशन दर नमुद करावयाचे आहे. कोणतयाही टटकसची जबाबदारी महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
6) मदुतीत मालाचा परुवठा न केलयास / काम न केलयास / सेवा न परुिवलयास अशा उिशरा �ापत झालेलया मालावर / 

केलेलया कामावर / सेवा परुिवणयााया रककमेाया 5% या �ती सपताह िकवा तयााया भागाला या�माणे दंड 
आकारणी करणयात येईल व सदरची रककम कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करणयात येईल. 

7) सदरचे मंजुर दराने कराराचे मुदतीपय�त वेथोवेथी गरजेनुसार पुरवठा करणे बं्नकारक राहील.  
8) एकुण िबलााया रककमेतुन कामाच े सव�प िवचारात घेता आवश्यकतेनुसार 5% सुरका अनामत रककम कपात 

करणयात येईल. मालाचा पुरवठा झालयानंतर सहा मिहनयापय�त मालााया दज�बाबत काही त�ार न आलयास अ्वा 
�योजनाचा हेतु पुणर झालयानंतर मागणीनुसार सदरची रककम परत करणयात येईल. 

9) मुदतीत मालाचा पुरवठा न झालयास / मुदतीत काम पुणर न केलयास सदरचा माल / काम कोटेशन्ारकाचे 
जबाबदारीवर इतर िठकाणाहुन क�न घेणयात येईल आिण तया कामी महानगरपािलकेस मंजुर दरापेका जासत खचर 
आलयास तो कोटेशन्ारकाकडुन वसुल करणयात येईल.  

10) मंजुर नमुनया�माणे / सपेिशिफकेशन�माने मालावर पुरवठा न झालयास /काम न झालयास माल परत करणयात येईल / 
अ्वा सेवा नाकारणयात येईल व तयाबाबतचा महानगरपािलकेचा िनणरय अंितम राहील.  

11) कोणताही माल मंजुर केलेलया दराने कोटेशन्ारकाकडुन खरेदी करणयाची महानगरपािलकेवर सकती नाही. याबाबत 
कोटेशन ्ारकास नुकसान भरपाई मागता येणार नाही.  

12) अटी / शत�म्ील एखा�ा शत�बाबत काही सवलत देणे अ्वा आवश्यक अशा काही जादा अटी घालणयाबाबत 
महानगरपािलकेस अि्कार राहील.  

13) कोटेशन दर मंजुर झालेनंतर सदराया मालााया दरात / कामााया दरात/सेवेाया/दरात काही वाढ झालयास         
वाढलेलया दरा�माणे कोटेशन्ारकास जादा पैसे िमथणार नाही.  

14) पुरवठा्ारकाने अिटशत�चा भंग केलयास तयांचे िबलातुन रककम जपत करणयात येईल. 
15) मा.शासनाचे गव्हमेंट ई माक�टपलस (GeM) पोटरलवर सदरचे बाबीचे दर उपलब् असलेस आिण गुणवते बाबत 

साॅय असलेस अशा बाबत (GeM) वरील दराशी तुलना करणेत येईल. पोटरलवरील दरापेका कोटेशन दर कमी 
असलेस असे दर मंजुर करणे बाबत िवचार करणेत येईल अनय्ा (GeM) वरील दरान े खरेदी करणे बाबतचा 
अि्कार राखुन ठेवणयात येत आहे. 

 
                                                     
 Sd/- 

                         उपआयुकत (�शासन) 
                      नािशक महानगरपािलका नािशक  
 
             सदरचे अिट शत� मी वाचलया असुन सदराया अटी शत� मानय व कबुल असुन तया�माने माल पुरिवणयास / 
सेवा पुरिवणयास / काम करणयास मी तयार आहे. तसेच आॅहास/ आमचे फमरला कोणतयाही शासिकय / िनमशािकय 
�ाि्करणाने काळ्या यादीत टाकलेले नाही हे �ितज्ञेवर जािहर करीत आहोत.  
                                                                                             
 
                                                         
                                                                                         िनिवदा्ारकाची सही व िशकका 
 



 


