
                                                                                                                                
                                                  

                             नािशक महानगरपािलका नािशक 
दीनदयाळ अंतययदय ययोना - रा�ीय नागरी उपोीिवका अिभयान (DAY-NULM)िवभाग 

 

ई- िनिवदा नयटीस �.  ०१ (२०१७-१८) 

१ कामाचे नाव रयोगार मेळावा राबिवणयासााी लागगााया उ म दोाजाया वया  व सेवा 
प रिवगबेाबा 

२ कामाची म दा १ �दवस 
३ काम करणयाचे  ाकाग दादासाहबे गायकवाड सभागृह, म बंई नाका, नािशक  

�दनांक ६ फे� वारी, २०१८ रयोी सकाळी १०.०० ाे ६.०० या वेळेा 
४ मनपााया सकक ायसळावर कयरे 

�ॉमज िमळणयाची अंिाम 
ाारीख 

www.nashikcorporataion.in  
�दनांक  १९/०१/२०१८ ा े  २५ /०१/२०१८ द पारी ३.०० वाोेपय�ा 

५ िनिवदा िलफाफा �.१ व २ 
ोमा करणयाची अंिाम ाारीख 

�दनाकं   २५ /०१/२०१८रयोी द पारी ३.०० वाोेपय�ा मा. शहर �कलप अििकारी 
रा�ीय नागरी उपोीिवका अिभयान (DAY-NULM) िवभाग, १ ला मोला , राोीव गांिी 
भवन , शरगपूर रयड, नािशक महानगरपािलका नािशक येसे ोमा करावे. 

(अ) िलफाफा �.१ मधये सदर करावयाचे कागदपपे
(१) सेल टॅकस�मागपप , संयसा रिोयसेशन �मागपप, कामाचा अन भवाचा  २ वषाजचा दाखला, पनॅकाडज, संयसेचे बबक खााे 

 : 

      इ. कागद पपे साकाषका क न ोमा करगे ेवशक राहील. 
      (२) कयटेशन  बयागार�म �.५,०००/-(र.�.पाच होार फ� )”ेय � नािशक महानगरपािलका नािशक” या नावाने 

      असलेले प ेऑडजर असवा रा�ीयकृा बबकेचा िनाकषज (िडमांड �ाफट )सदर करग ेबंिनकारक .  
       (३) संयसा/ फमजचे नाव, म�ेदाराचे नाव, कायाजलयीन व िनवासाचा संपूगज प ा, द रधवनी मयबाईल �माकं सदर करग े

       ेवशयक ेह.े 
 (ब) िलफाफा �.२ मधये सदर करावयाचे ाांिपक कागदपपे

     (१)  िसलबंद पा�कटाा �दलेलया नम ना न सार दकेार ऑफर  सदर करगे बंिनकारक .  
 : 

     (२) िनिवदा िारकांनी दकेार संच म दाीा �ा� न झालयास तयाचे िनिवदा बाद करणयाा येईल.तयाची सवजयवी
       ोवाबदारी म�ेदाराची राहील . 
 (३) िनिवदा िारकांनी सवज करासिहा ( िो.एस.टी. चढाई,उाराई,हमाली व इार कारसह )दकेार भरग ेेवशयक
       ेह.ेनम दकेलेलया दकेार  िा र� कयगाेही  यादा कर अदा कराा येगार नाही . 
(४) सादर केलेले िलफाफा �.१व २ �दनांक २५ /०१/२०१८ रयोी द पारी ३.०० वाोे नांर शकय झालयास  शहर �कलप  
      अििकारी(NULM) यांचे दालनाा होर असलेलया म�ेदारांाया  समक उ्डणयाा येाील. 

              (५) कयगाेही कारग न दाेा दकेार ऑफर यवीकारगे असवा नाकारगे याबाबाचे अंिाम अििकार मा.अिा र� ेय � -२, 
                   नािशक यानंा राहाील . 

(१) िनिवदा सयबाची कयटेशन िारकाची कयगाीही अट मानय कराा येगार नाही. सशाज िनिवदा ाातकाळ र  करणयाा  
सवज सािारग अटी-शा�:- 

      यईेल. 
(२) िनिवदा नयटीस मधये नमूद केलेली संंया िह अंदाोे तयामधये कमी ोाया हयणयाची शकयाा ेह.े 
(३) िनिवदा �द.  .१.२०१८ रयोी द पारी  ३.०० वाोेला मा.शहर�कलप अििकारी( NULM)  याचं ेकायाजलयाा 
      उ्डणयाा  याेील. 
(४) �दलेलया म दाीमधये मालाचा प रवाा करगे/ काम करगे/ सवेा प रिवगे/ ेवशयक ेह.े 
(५) िनिवदा िारकास महानगरपािलकेचे लाभाा र.� १००/- चे यटॅमपपेर वर करार नामा क न  ावा लागेल. ासचे दयन 
      सकम ोमीनदार  ावा लागेल . 
(६) म दाीा प रवाा न केलयास / सवेा न प रिवलयास � . ५०००/- दडं ेकारला ोाईल.व र�म िनिवदा िारकाकडून  
      वस लकेली ोाईल . 
(७) सदरचे मोूंर दरान ेकराराचे म दाीपय�ा वेळयवेळी व िनि�ा करणयाा ेलेलया यसळी गरोेन सार मालाचा प रवाा 
      करगे/ सवेा प रिवगे/  वयसा करग ेबंिनकारक राहील. 
(८) मोूंर दर व यपिेस�फकेशन  �माग ेमालाचा प रवाा न झालयास/ सवेा न प रिवलयास/ काम न झालयास सदरचा माल 
      परा करणयाा यईेल/ नाकारणयाा येईल. तयाबाबाचा महापािलकेचा िनगजय अंिाम राहील. 
 (९) िनिवदा दर मंोूर झाले नंार सदराया मालााया दराा/ कामााया दराा/ सवेेाया दराा काही वाढ झालयास     
       वाढलेलया दरा�मागे कयटेशनिारकास  यादा पैसै िमळगार नाही. 

 
 

       Sd/- 
अिा र� ्ेय � ्– 2 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 

http://www.nashikcorporataion.in/�


 
 

नािशक महानगरपािलका नािशक 
दीनदयाळ अंतययदय ययोना - रा�ीय नागरी उपोीिवका अिभयान(DAY-NULM) िवभाग 

 
ई- िनिवदा नयटीस �. ०१  (२०१७-१८) 

कामाचे नाव– रयोगार मेळावा ेययिोा करणयासााी लागगााया उ म दोाजाया वया  व सेवा प रिवगेबाबा 

�दनदयाळ अंतययदय ययोना-रा�ीय नागरी उपोीिवका अिभयान अंागजा ककशलय �िशकगा्ारे रयोगाराची उपल िाा या 
उपांगाअंागजा रयोगार मेळावा मा.ेय � सय. यांाया मानयाेने मंगळवार �दनांक ६ फे� वारी, २०१८ रयोी सकाळी १०.०० ाे 
६.०० या वेळेा दादासाहबे गायकवाड सभागृह, म बंई नाका, नािशक  यसे ेेययिोा केले ेह.े सदरचा रयोगार मेळावा नािशक 
महानगरपािलका व िोलहा ककशलय िवकास रयोगार व उ योकाा मागजदशजन कक न, नािशक िोलहा यांाया संय � िव माने ेययिोा 
करणयाा येा असून रयोगार मेळा ामधये खाोगी उ योक, �िशकग दगेा-या संयसा व  लेसमकट संयसा यांना समािवा करगेा 
ेलेल ेेह.े 

सदर एक �दवसीय रयोगार मेळा ासााी लाभाथया�ाया म लाखाी ्ेणयाक राा खालील �मागे  वयसा, नााा व ोेवग व 
इार उ म दोाजाया वया ूव सवेा प रिवगकेामी मळू उतपादक, उतपादनाचे अििकृा िवारक, िव�ेा ेयाचंकेडून व दर मागिवणयाा याे 
ेह.े 

अ.� 

दकेार ऑफर 

ापशील संंया �िा नग दर  एक ग र.�. 
१ रयोगार उपल ि क न दगेााया संयसांना  

लाभास�ाया म लाखाी ्ेणयाकरीाा यवांप - 
दादासाहबे गायकवाड सभागृहाया पााकगाया 
ोागेवर ८ फ ट उंची ८x८ साईोचे यवापं कापडी 
पाट�शन ायार करगे. 

४५ 
दालन 

  

२ यवांप कापडी पाट�शन मधय ेएक ५x२ फ ट साईोचे 
टेबल प रिवगे. 

५० 
नग 

  

३  लाियटकाया ख ायाज प रिवगे. ३०० नग   
४ उद्ाटन�संगी �म ख अिासी व मानयवरांना 

बसणयासााी यटेोवर ५ x२ फ ट साईोचे लाकडी 
टेबल, कापड व ��लसह प रिवगे. 

३ 
नग 

  

५ उद्ाटनाया  ाकागी यटेोवर २५x२० फ ट साईोचे 
कापड प रिवग.े 

१ नग   

६ उद्ाटनाया  ाकागी यटेोवर पााीमागाया 
साईटला  ३०x३० फ ट साईोचे कारपटे प रिवगे. 

१ नग   

७ मनपाने �दलेलया मस  ा�मागे िडिोटल हयडड�ो/ 
बॅनर बनिवणयासााी �मागबब साईोमधय ेेकषजक 
पबाीचे ेटजवकज  ायार करगे. 

७ बॅनर   

८ िडिोटल ���टगचे हयडड�ो/ बॅनर ५x८ साईोचे 
मािहाीपपक बॅनर ायार करगे व िनययिोा  ाकागी 
लावगे. (मटे रयल, मो रीसह व वाहाकू खचाजसह) 

४ बॅनर 
(१६० चक.फ ट) 

  

९ िडिोटल ���टगचे हयडड�ो/ बॅनर १०x१० साईोचे 
यटेो यवागा बॅनर ायार करग ेव िनययिोा  ाकागी 
लावगे. (मटे रयल, मो रीसह व वाहाकू खचाजसह)  

२ बॅनर 
(२०० चक.फ ट) 

  

१० िडिोटल ���टगचे हयडड�ो/ बॅनर ३x६ साईोचे 
यवागा बॅनर ायार करग ेव िनययिोा  ाकागी 
लावगे. (मटे रयल, मो रीसह व वाहाकू खचाजसह) 

१  बॅनर 
( १८ चक.फ ट) 

  

११ म लाखा ्ेणया-या उपियसा संयसां/कंपनी , िोलहा 
ककशलय िवकास व रयोगार कक नाचे अििकारी व 
कमजचारी व मनपा अििकारी व कमजचारी , स रका 
रकक, हयमगाडज यांना  एक �दवसांसााी सकाळी 
(एकदा) व सायंकाळी (एकदा) चहा प रिवग.े 

४०० 
नग 

  

१२ म लाखा ्ेणया-या उपियसा संयसां/कंपनी , िोलहा 
ककशलय िवकास व रयोगार व मनपा अििकारी व 
कमजचारी, स रका रकक , हयमगाडज यांना सकाळी 
नाााा "समयसा" प रिवग.े 

३०० 
नग 

  

 

 

 



 

अ.� ापशील संंया �िा नग दर  एक ग र.�. 
१३ म लाखा ्ेणया-या उपियसा संयसां/कंपनी, िोलहा 

ककशलय िवकास व रयोगार कक नाचे अििकारी व 
कमजचारी व मनपा अििकारी व कमजचारी, स रका 
रकक, हयमगाडज यांना द पारचे ोेवग प रिवगे. 
(वहोेप लाव - पासजल पाककट, वहोेसलाड, पापड-१ 
नग ेिग ग लाबोाम- दयन नग) 

३०० 
नग 

  

१४ म लाखा ्ेणया-या उपियसा संयसां/कंपनी, िोलहा 
ककशलय िवकास व रयोगार कक नाचे अििकारी व 
कमजचारी व मनपा अििकारी व कमजचारी, स रका 
रकक, हयमगाडज यांना एक �दवसांसााी सकाळ द पार 
व सायंकाळ अिाज िलटर िमनरल पाणयाची बाटली 
प रिवगे. 

५०० 
नग 

  

१५ माईकसह साऊंड िसयटीम व १ वायरलेस माईकसह 
प रिवग,े १ नग   

१६ हयलयोन लाईटस 
 ६ नग   

१७ मािहाी पपक (हनॅडिबल) छापगे. (प ढील व मािगल 
बाो ला छपाई करगे) 

३,००० �ाी   

१८ इार �करकयळ व ेकियमा खचज ३,००० /- 
र.�पये 

  

 एक ग     
, 

(अकरी र.�.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) 

दकेार ऑफर मधये  अटी-शा�चे ासचे िनयमाचं े, मी वाचन   केले अस न ा ेमला मानय असलयान ेवरील �माग ेसवज 
करासिहा दकेार ऑफरदर सादर केला ेह.े 

 
 ाकाग :- 

 

�दनांक :- 

 

कयटेशन िारकाची सही व िश�ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	नाशिक महानगरपालिका नाशिक

