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नािशक महानगरपािलका, नािशक 

छपाई व िवतरण िवभाग                                        
कोटेशन नोटीस 

 

कामाचे नाव   :- नािशक महानगरपािलकेस सन 2022 ची दैनंिदनी (डायरी) छपाई क न परुिवणे.  
 
कामाची मदुत :- फाईनल फु िमळालेपासनु 21 िदवस  

 
नािशक महानगरपािलकेस दैनंिदनी (डायरी) छपाई क न परुिवणे कामी अनभुवी ि टसकडुन िवहीत 
नमु यात, अटी शत स अिधन राहुन दरप के मागिवणेत येत आहे.  

 
कामाचा तपिशल 

 

अ. . तपिशल नग 
1 मनपा दैनंिदनी 2022 छपाई क न परुिवणे  

दैनंिदनी साईज :- 14 सेमी x22 सेमी,  
आतील पानासाठी पेपर :- मपॅिलथो पेपर 70 GSM 
छपाई कामाचा व इतर कामाचा तपिशल :- 
(अ) एक रंगातील छायािच े :- पाने 2 (4 महापु षांची छायािच )े + 2 इतर छायािच े 
(नमु या माणे) 
(ब) महानगरपािलका मािहती पाने 75 (150 पेजेस) एका रंगात छपाई करणे. 
(क) मजकुर िलिह यासाठी ि टेड लाईन पेपर 100 पाने (200 पेजेस) एक रंगात छपाई 
करणे.  
(ड) मह वाचे फोन नंबर व ईमेल िलहीणेसाठी 5 पाने (10 पेजेस)  
(इ) क हर पेपर :- 130 GSM चे आट पेपरवर चार रंगात (फोर कलर) छपाई क न 
मटॅलॅमीनेशन करणे.  
(फ) बाई ड ग :- गलॅीबाई ड ग, बकुमाक लेससह,  

1400 

 दैनंिदनीचे िनध रीत पानापे ा कमी अथवा जादा पानांसाठी ती पानाचा दर नमदु करावा 

 

िटप :- 1) 500 नग दैनंिदनी करीता पारदशक PVC क हर लावुन ावी लागतील व समुारे 350 दैनंिदनी या 
दशनी भागावर (क हरवर) मा.सभासद व अिधकारी यांची नावे छापनु ावी लागतील. 

2) दैनंिदनी या क हर पेपरचे 4 रंगातील वेगवेगळे िडझाईन तयार क न यापैकी एकास िडझाईनला 
मा यता घेवुन या माणे क हर पेपर तयार करणे आव यक रािहल. 
3) मनपा दैनंिदनी 2021 चा नमनुा अवलोकनासाठी उपल ध क न देणेत येईल.  

 

 अटीशत   
1)  वरील कामाचे कोरे कोटेशन प क अटी शत सह  www.nmc.gov.in या संकेत थळावर िद. 25/10/2021 

रोजी दपुारी 3.00 वाजेपावेतो उपल ध आहे.  
2)  सदरचे कोटेशन पािकट िद. 25/10/2021 रोजी द.ु 4.00 वा. पयत छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गांधी 

भवन, शरणपरु रोड, नािशक येथे सादर करावे. िवहीत मदुती नंतर आलेली कोटेशन पािकटे वकारली 
जाणार नाहीत. 

3) फाईनल फु िमळालेपासनु 21 (एकवीस) िदवसांचे आत कवा त पवु  संपणु मालाचा परुवठा करावा लागेल. 
4) कोटेशनम ये दैनंिदनी या ती नगाचा, एकुण खच चा तसेच ती पानाचा (दोन बाजचुा) दर नमदु करावा. 

कोटेशनमधील दर खच सह व सव करांसह दर (GST सह) नमदु करावे. कोण याही खच ची व कराची 
जबाबदारी नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 

5) मालाची पोहच छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गांधी भवन, शरणपरु रोड, नािशक येथे ावी लागेल 
यासाठी  वेगळा  वाहतकु  खच दे यात येणार नाही.  

6) यश वी कोटेशन धारकास सदरचे कोटेशनमधील दर व काम मा य असले बाबतचा र कम . 520/- चे 
जनरल ट ॅ प पेपरवर िरतसर करारनामा क न ावा लागेल. तसेच एक स म जामीनदार ावा लागेल  

7) सदर कामाचे कोणतेही कोटेशन अथवा सव कोटेशन कोणतेही कारण न देता र  करणेचे अिधकार िन न 
वा रीकार यांनी राखनु ठेवला आहे. 

8) मदुतीत मालाचा परुवठा न के यास / काम न के यास / सेवा न परुिव यास अशा उिशरा ा त झाले या 
मालावर / केले या कामावर / सेवा परुिव या या र कमे या 5% या ती स ताह कवा या या भागाला 
या माणे दंड आकारणी कर यात येईल व सदरची र कम कोटेशनधारकाकडुन वसलु कर यात येईल. 

9) कोटेशनधारकाने या नावाने कोटेशन सादर केले आहे या नावाचे शॉप ॲ ट लायस सची मािणत त 
(लागु नस यास तसा परुावा), पनॅकाडची मािणत त, GST न दणी दाख याची मािणत त तसेच 
शासकीय / िनमशासिकय काय लयास ि टेड सािह य परुिवणेचा िकमान 3 वष चा अनभुवाचा दाखला 
कोटेशन सोबत जोडणे आव यक रािहल या िशवाय या दरप काचा िवचार केला जाणार नाही.  

 
मा.आयु त सो., यांचे मा यतेने 

 Sd/- 
िठकाण :- नािशक          उपआयु त ( शासन) 
िदनांक :-  11/10/2021       नािशक महानगरपािलका, नािशक 
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 नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 
-:  कोटेशन फॉम :- 

 

   

संदभ :- जा. . छपाई/विश/101/2021,  िद.  11/10/2021 ची कोटेशन नोटीस  
 

कामाचे नाव :-  नािशक महानगरपािलकेस सन 2022 ची दैनंिदनी (डायरी) छपाई क न परुिवणे बाबत. 
 

कामाची मदुत :- फाईनल फु िमळालेपासनु 21 िदवस कवा त पवु   
 

कोटेशन फॉम िमळ याची अंितम तारीख व वेळ:- िद. 25/10/2021 रोजी  द.ु 3.00 वाजेपावेतो.     
 

कोटेशन जमा कर याची अंितम तारीख व वेळ :- िद. 25/10/2021  रोजी द.ु 4.00 वा.पयत 
 

कोटेशन जमा कर याचे िठकाण   :- छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गांधीभवन, शरणपरु रोड, 
मनपा, नािशक 

 
 

कामाचा तपिशल 
 
 

अ. . तपिशल नग दर, ती नग 
(सव करांसह) एकुण खच 

1 मनपा दैनंिदनी 2022 छपाई क न परुिवणे  
दैनंिदनी साईज :- 14 सेमी x22 सेमी,  
आतील पानासाठी पेपर :- मपॅिलथो पेपर 70 GSM 
छपाई कामाचा व इतर कामाचा तपिशल :- 
(अ) एक रंगातील छायािच े :- पाने 2 (4 महापु षांची छायािच )े + 
2 इतर छायािच े (नमु या माणे) 
(ब) महानगरपािलका मािहती पाने 75 (150 पेजेस) एका रंगात छपाई 
करणे. 
(क) मजकुर िलिह यासाठी ि टेड लाईन पेपर 100 पाने (200 पेजेस) 
एक रंगात छपाई करणे.  
(ड) मह वाचे फोन नंबर व ईमेल िलहीणेसाठी 5 पाने (10 पेजेस)  
(इ) क हर पेपर :- 130 GSM चे आट पेपरवर चार रंगात (फोर कलर) 
छपाई क न मटॅलॅमीनेशन करणे.  
(फ) बाई ड ग :- गलॅीबाई ड ग, बकुमाक लेससह,  

1400   

 दैनंिदनीचे िनध रीत पानापे ा कमी अथवा जादा पानांसाठी ती पानाचा ( दोन 
बाज)ु दर नमदु करावा  ----- 

एकुण =  
िटप :- 1) 500 नग दैनंिदनी करीता पारदशक PVC क हर लावुन ावी लागतील व समुारे 350 दैनंिदनी या 

दशनी भागावर (क हरवर) मा.सभासद व अिधकारी यांची नावे छापनु ावी लागतील. 
2) दैनंिदनी या क हर पेपरचे 4 रंगातील वेगवेगळे िडझाईन तयार क न यापैकी एकास िडझाईनला मा यता 
घेवुन या माणे क हर पेपर तयार करणे आव यक रािहल. 
3) मनपा दैनंिदनी 2021 चा नमनुा अवलोकनासाठी उपल ध क न देणेत येईल.  

 
 
 
 
 
 

आ ही उपरो त कामासाठी सव करांसह व खच सह वरील माणे दर सादर करीत आहोत. आ ही कोटेशन 
नोटीस मधील अटी - शत  वाच या असनु या आ हास मा य व कबलु आहेत. सदर या अटी शथ स अिधन राहुन 
उ त दराने काम कर यास तयार आहोत. तरी आ हाला कामाचा आदेश िमळावा ही न  िवनंती. 

 

 

कोटेशनधारकाचे नाव व प ा  :- ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

संपक . :- 

िठकाण   :-  

िदनांक   :- 

कोटेशन देणा-याची सही व िश का 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
(काय लयीन उपयोगाकरीता) 
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नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 

सव साधारण अटी शत  (कोटेशन) 
 

1) कोटेशन सोबतची कोटेशनधारकाची कोणतीही अट मा य करता येणार नाही. सशत कोटेशन ता काळ र  
कर यात येईल. 

2) कोटेशन नोटीस म ये नमदु केलेली सं या ही अंदाजे असनु याम ये कमी जा त हो याची श यता आहे. 
3) काय देशात नमदु मदुतीम ये संपणु मालाचा परुवठा करणे / काम करणे / सेवा परुिवणे आव यक आहे काही 

अपिरहाय कारणा तव मालाचा परुवठा करणे श य नस यास तशी मदुतवाढ िमळणेबाबतचा आगाऊ अज 
करणे आव यक रािहल. तथापी मदुतवाढ ावयाची कवा कशी या बाबत स म ािधका-याचा िनणय अंितम 
राहील. 

4) यांची संपणु कवा भागश: कोटेशन दर मंजरु होईल या कोटेशनधारकास महानगरपािलकेचे लाभात र कम 
पये 520/- चे जनरल ट ॅò पपेपर वर िरतसर करारनामा क न ावा लागेल. तसेच एक स म जामीनदार 
ावा लागेल. 

5) GST करासह कोटेशन दर नमदु करावयाचे आहे. कोण याही ट ॅ सची जबाबदारी महानगरपािलकेवर राहणार 
नाही. 

6) मदुतीत मालाचा परुवठा न के यास / काम न के यास / सेवा न परुिव यास अशा उिशरा ा त झाले या 
मालावर / केले या कामावर / सेवा परुिव या या र कमे या 5% या ती स ताह कवा या या भागाला 
या माणे दंड आकारणी कर यात येईल व सदरची र कम कोटेशनधारकाकडुन वसलु कर यात येईल. 

7) सदरचे मंजरु दराने कराराचे मदुतीपयत वेळोवेळी गरजेनसुार परुवठा करणे बंधनकारक राहील.  
8) मदुतीत मालाचा परुवठा न झा यास / मदुतीत काम पणु न के यास सदरचा माल / काम कोटेशनधारकाचे 

जबाबदारीवर इतर िठकाणाहुन क न घे यात येईल आिण या कामी महानगरपािलकेस मंजरु दरापे ा जा त 
खच आ यास तो कोटेशनधारकाकडुन वसलु कर यात येईल.  

9) मंजरु नमु या माणे / पेिशिफकेशन माने मालावर परुवठा न झा यास /काम न झा यास माल परत कर यात 
येईल / अथवा सेवा नाकार यात येईल व याबाबतचा महानगरपािलकेचा िनणय अंितम राहील.  

10) कोणताही माल मंजरु केले या दराने कोटेशनधारकाकडुन खरेदी कर याची महानगरपािलकेवर स ती नाही. 
याबाबत कोटेशन धारकास नकुसान भरपाई मागता येणार नाही.  

11) अटी / शत मधील एखा ा शत बाबत काही सवलत देणे अथवा आव यक अशा काही जादा अटी 
घाल याबाबत महानगरपािलकेस अिधकार राहील. 

12) कोटेशन दर मंजरु झालेनंतर सदर या माला या दरात / कामा या दरात/सेवे या/दरात काही वाढ झा यास         
वाढले या दरा माणे कोटेशनधारकास जादा पैसे िमळणार नाही.  

13)  परुवठाधारकाने अिटशत चा भंग के यास यांचे िबलातनु र कम ज त कर यात येईल. 
14) मा.शासनाचे ग हमट ई माकट लस (GeM) पोटलवर सदरचे बाबीचे दर उपल ध असलेस आिण गुणवते बाबत 

सा य असलेस अशा बाबत (GeM) वरील दराशी तलुना करणेत येईल. पोटलवरील दरापे ा कोटेशन दर कमी 
असलेस असे दर मंजरु करणे बाबत िवचार करणेत येईल अ यथा (GeM) वरील दराने खरेदी करणे बाबतचा 
अिधकार राखनु ठेव यात येत आहे. 

 
                    

         Sd/- 
      उपआयु त ( शासन) 

            नािशक महानगरपािलका नािशक  
 

सदरचे अटी- शत  मी वाच या असनु सदर या अटी शत  मा य व कबलु असनु या माणे माल परुिव यास / 
सेवा परुिव यास / काम कर यास मी तयार आहे. तसेच आ हास/ आमचे फमला कोण याही शासिकय / िनमशािकय 
ािधकरणाने का या यादीत टाकलेले नाही हे ित ेवर जािहर करीत आहोत.  

                                                                                            
 
                                                         

कोटेशनधारकाची सही व िश का 


