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नािशक महानगरपािलका,नािशक 
सावजिनक आरो य िवभाग 

कोटेशन नोटीस 
 

नािशक महानगरपािलके या जे.डी.सी.िबटको णालय येथे लागणारे णालयीन 
फॉम,रिज टर इ यादी छपाई करणेकामी वा षक दर मंजूर क न या दराने पुरवठा करणेबाबत… 

अ. . तपिशल अंदाजे ाकलन 
(र. .) 

1 

नािशक महानगरपािलके अंतगत जे.डी.सी.िबटको णालय येथे 
लागणारे णालयीन फॉम,रिज टर इ यादी छपाई करणेकामी 
वा षक दर मंजूर क न या दराने जे.डी.सी.िबटको णालय येथे 
पुरवठा करणे बाबत. 
(केस पेपर साईज ¼ दो ही बाजू छपाई व योगशाळा लड िरपोट 
साईज ¼ दो ही बाजू छपाई तसेच उविरत फॉम पेपर साईज िलगल 
साईज दो ही बाजू) 

98,978/- 
(अ री : अ ा ण 
हजार नऊशे 
आ ा र मा ) 

 अटी शत   
1. वरील कामाचे कोरे कोटेशन प क (अटी शत सह www.nmc.gov.in) या संकेत ळावर  

िद.30/08/2021 रोजी दपुारी 3.00 वाजेपोवेतो उपल  आहे. 
2. सदरचे कोटेशन पािकट िद.30/08/2021 रोजी द.ु4.00 वा.पयत जे.डी.सी.िबटको 

णालय,शाहु पथ,नािशक रोड येथे सादर करावे. िविहत मुदती नंतर आलेली कोटेशन 
पािकट वकारली जाणार नाही. 

3. पुरवठा ऑडर िमळालेपासून 15 िदवसांचे आत कवा त पूव  संपूण मालाचा पूरवठा करावा 
लागेल. 

4. कोटेशनमधील दर खच सह व सव करांसह दर (GST सह) नमुद करावे. कोण याही खच ची 
व कराची जबाबदारी नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही.तसेच देयका या एकुण 
र कमे या 5% सुर ा अनामत कपात कर यात येईल. 

5. मालाची पोहोच जे.डी.सी.िबटको णालय येथे करावी लोगेल यासाठी वेगळा वाहतूक खच 
दे यात येणार नाही. 

6. यश वी कोटेशन धारकास सदरचे कोटेशनमधील दर व काम मा ये असले बाबतचा र कम 
.520/- चे जनरल टॅ  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  वा रीकार यांनी राखून ठेवला आहे. 
8. मुदतीत मालाचा पुरवठा न के यास/काम न के यास/सेवा न पुरिव यास अशा उिशरा 

ा  झाले या मालावर/केले या कामावर/सेवा पुरिव या या र मे या 5% या ती 
स त◌ाह कवा या या भागाला या माणे दंड आकारणी कर यात येईल व सदरची र म 
कोटेशन  धारकांकडून वसूल कर यात येईल. 

9. कोटेशन धारकाने या नावाने कोटेशन सादर केले आहे, या नावाचे शॉप ॲ ट लायस  
ची मािणत त, पॅनकाडची मािणत त, GST न दणी दाख याची मािणत त कोटेशन 
सोबत जोडणे आव येक रािहल या िशवाय या दरप काचा िवचार केला जाणार नाही. 

10. सदरचे मंजूर दराने कराराचे मुदतीपयत वेळोवेळी गरजेनुसार पुरवठा करणे बंधनकारक 
रािहल. 

11. काही अपिरहाय कारणांमुळे देयक अदा करणेस उिशर झा यास यावर याज िमळणार नाही. 
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12. एकूण िबला या र कमेतून शासन िनयमानुसार टी.डी.एस कपात कर यात येईल 
तसेच 5% सुर ा अनामत र म कपात करणेत येईल. 

13. कोटेशन दर दे यापूव  छपाईचा नमुना बघणे अस यास ते काय लयीन वेळेत व 
काय लयीन िदवशी काय लयात उपल  आहे. 
 
 

Sd/- 
  डॉ.बापूसाहेब नागरगोजे 

िठका : नािशक           आरो य वै िकय अिधकारी, 
िदनांक : २३/०८/२०२१                   नािशक महानगरपािलका, नािशक.            
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नािशक महानगरपािलका,नािशक 
सावजिनक आरो य िवभाग 

ई - कोटेशन फॉम सन २०२१-२२ 
 

कामाचे नाव :- सावजिनक आरो य िवभागा अंतगत जे.डी.सी.िबटको णालयासाठी णालयीन फाम,रिज टर 
इ यादी छपाई करणेकामी ई-कोटेशन नोटीस िस द क न कोटेशन (दरप के) मागिवणेत येत आहे. 

 
कामाची मदुत : 12 मिहने 
 
1.कोटेशन फॉम िमळ याची तािरख :        23/08/2021 ते  30/08/2021 
2.कोटेशन भ न दे याची अंितम तािरख :     30/08/2021 सं याकाळी 5 वाजे पयत 
3.कोटेशन फॉम जमा कर याचे िठकाण  :     जे.डी,सी.सी.िबटको णालय,शाहु पथ नािशक रोड   
 उपरो त माणे कामाचे अटी शत  व पेिसिफकेशन अनुसार सािह य पुरिवणेकामी मी/आ ही सव करांसह 
दर सादर करीत आहोत. 

 आ ही उपरो त कामांसाठी सव करांसह व खच सह वरील माणे दर सादर करीत आहोत. आ ही कोटेशन 
मधील अटी व शत  वाच या असून, या आ हांस मा य व कबूल आहे. सदर या अटी व शत स अिधन राहून उ त 
दराने काम कर यास तयार आहोत. तरी, आ हाला कामाचा आदेश िमळावा िह न  िवनंती. 
 
कोटेशन धारकाचे नाव व प ा : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

संपक . 

िठकाण :- 

िदनांक :       कोटेशन सादर करणा-याचे सही व िश का  

अ. . तपिशल सं या ती नग दर 
(सव करांसिहत) 

एकुण  

1. टॅाक रिजस टर  25   
2. ॲडिमशन  रिजस टर  20   
3. एम.एल.सी.  रिजस टर  20   
4 िड चाज  रिजस टर  10   
5 ण न द  रिजस टर 25   
6 भरणा िकद  20   
7 योगशाळा िवभाग  रिजस टर 10   
8 आपरेशन बुक  06   
9 हजेरी बुक (100 पानी)  10   

10 जावक रिज टर  02   
11 एम.एल.सी. डॅा टर रिजस टर 15   
12 िरपोट बुक  10   
13 जी.ओ.बी.  रिजस टर 15   
14 ज मन द  फॉम 3000   
15 मृ यु न द  फॉम 1000   
16 सोनो ाफी (ए.बी.डी) 5000   
17 सोमो ाफी (ए.एन.सी.) 5000   
18 ए स रे  फॉम 5000   
19 ओ.पी.डी. पेपर  60000   
20 आपरेशन िल ट 500   
21 योगशाळा िरपोट 5000   

 एकुण     


