
संकेत थळावर िस दी साठी 
नािशक महानगरपािलका, नािशक 

िनवडणकू िवभाग 
कोटेशन नोटीस 2021-22 

 
नािशक महानगरपािलके या िनवडणकू िवभागकरीता खालील नमदू केले या सेवा पुरिवणे कामी बा  

अिभकरणामाफत दर मंजरू क न यादराने काम करणेस अनभुवी सेवा पुरिवणा-या व यावसाियक यांचेकडुन 
कोटेशन मागिव यात येत आहे. 
अ. . कामाचे नांव तपिशल र. . 

1. ए4 साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर  

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

2. िलगल साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

3. ए 3 साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

 
अटी/शत   

1) वरील कामाचे कोटेशन प क (अटीशत  सह www.nashikcorporation.in) या संकेत थळावर िदनांक           
24/03/ 2022 रोजी दपुारी 12.00 वाजे पावेतो उपल ध आहे. 

2) कोटेशन पािकट सादरीकरणाची अंितम मदुत िदनांक 24/03/2022 रोजी दपुारी 1.00 वाजेपयत राहील. 
मदुतीनंतर ा त झालेले कोटेशन पािकट वकारले जाणार नाही. कोटेशन पािकटे िनवडणकू िवभाग, 
राजीव गांधी भवन शरणपुररोड येथे वकार यात येतील. 

3) सदरची सेवा नािशक महानगरपािलका मु यालय कवा आदेशात नमदु केले या िठकाणी पुरवावी लागेल. 
यासाठी वेगळा वाहतकु खच दे यात येणार नाही. 

4) काय देश िमळा यापासनू दसु-या िदवसापासनू आठ िदवसाचे आत काम पणू करणे बंधनकारक राहील. 
5) सदरचे दरप कात सव करासह नमदु करावयाछे आहेत. कोण याही कराची जबाबदारी नािशक 

महानगरपािलकेवर राहणार नाही. कोटेशन सोबत पनॅ काड, वैध शॉप ॲ ट दाखला कवा न दणीकृत 
सं थेचा दाखला जसे जी.एस.टी. न दणी बाबतचे कागदप  सादर करणे आव यक आहे. यािशवाय 
कोटेशनचा िवचार केला जाणार नाही. 

6) कोणतेही कोटेश वकारणे अगर नाकर याचा अिधकार िन न वा रीकार यांचा राहील. 
7) सदरचे दरप कात सव करासह व अनषंुगीक खच सह दर नमदु करावयाचे आहेत. कोण याही कराची 

जबाबदारी नािशक महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
 
िदनांक : 15/03/2022                                                           सही XXX 

(मनोज घोडेपाटील) 
उपआयु त ( शासन), 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
  



नािशक महानगरपािलका, नािशक 
िनवडणकू िवभाग 

सवसाधारण अटी/शत  (कोटेशन) 
05/2022 

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

2) काय देश िमळा यापासनू दसु-या िदवसापासनू आठ िदवसाचे आत काम पणू करणे बंधनकारक राहील. 
3) कोटेशन नोिटस म ये नमदु केलेली काम ेही अंदाजे असनु याम ये कमी जा त हो याची श यता आहे.  
4) िदले या मदुतीम ये संपुण काम करणे/ सेवा पुरिवणे आव यक आहे काही अपिरहाय कारणा तव िनवडणकूीचे 

कामकाज पुढे ढक यास कवा कामकाज पुण होईपावेतो िन न वा रीकार यांचे आदेशा वये कामकाज करणे 
बंधनकारक रािहल. तथापी मदुतवाढ ावयाची कवा कशी या बाबत महापािलकेचा िनणय अंितम राहील.  

5) यांची संपुण कवा भागश: कोटेशन दर मंजुर होईल या कोटेशनधारकास महानगरपािलकेचे लाभात र. .520/- 
चे जनरल टपॅ पेपर वर िरतसर करारनामा क न ावा लागेल. तसेच एक स म जामीनदार ावा लागेल.  

6) जी.एस.टी करासह कोटेशन दर नमदु करावयाचे आहे.कोण याही ट ॅ सची जबाबदारी महानगरपािलकेवर राहणार 
नाही.  

7) मदुतीत काम न के यास / सेवा न पुरिव यास / केले या कामावर / मंजुर दारा या रकमेवर दर हजारी दर िदवसाला 
र. . 1/- या माणे दंड आकारणी कर यात येईल व सदरची र कम कोटेशनधारकाकडुन वसलु कर यात येईल.  

8) सदरचे मंजुर दराने कराराचे मदुतीपयत वेळोवेळी गरजेनसुार कामकाज करणे बंधनकारक राहील.  
9) मदुतीत काम पुण न के यास कोटेशनधारकाचे जबाबदारीवर इतर िठकाणाहुन सदरचे कामकाज क न घे यात 

येईल आिण या कामी महानगरपािलकेस मंजुर दरापे ा जा त खच आ यास तो कोटेशनधारकाकडुन वसलु 
कर यात येईल. 

10) मंजुरी माणे कामकाज न झा यास अथवा सेवा नाकार यात येईल व याबाबतचा महानगरपािलकेचा िनणय 
अंितम राहील.  

11) मंजुर केलेले कामकाज हे याच दराने कोटेशनधारकाकडुन क न घे याची महानगरपािलकेवर स ती नाही. 
याबाबत कोटेशनधारकास नकुसानभरपाई मागता येणार नाही.  

12) अिभकरणास िदलेले कामकाज पुण झा यानंतर हणजेच भाग रचना अंितम झा यानंतर सव ट याचे एकाच 
वेळी वेगवेगळे देयके अदा केले जातील. कोण याही ट यावर भागश: कवा झाले या कामकाजाचे देयक अदा 
केले जाणार नाही. तसेच कोण याही कारची उचल कवा अगाऊ र कम अदा केली जाणार नाही.  

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

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

15) सेवा पुरिव या-या अिभकरणाने अिटशत चा भंग के यास यांचे िबलातनु र कम ज त कर यात येईल. 
16) काही अपिरहाय कारणा तव देयके अदा करणेस उिशर झा यास यावर याज अनदेुय राहणार नाही. 
17) सदरची सेवा पुरिव याबाबतीतचे दर उपल ध असलेस आिण गणुवते बाबत सा य असलेस अशा बाबत इतर 

अिभकरणाकडील दराशी तलुना करणेत येईल. इतर अिभकरणा या दरापे ा कोटेशन दर कमी असलेस असे दर 
मंजुर करणे बाबत िवचार करणेत येईल अ यथा इतर अिभकरणामाफत कामकाज क न घेणे बाबतचा अिधकार 
राखनु ठेव यात येत आहे. 
िदनांक : 15/03/2022              सही XXX  

(मनोज घोडेपाटील) 
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/सेवा पुरिव यास/काम 
कर यास मी तयार आहे. यासाठी वा री करत आहे. 
 

िनिवदाधारकाची सही व िश का 



नािशक महानगरपािलका, नािशक 
िनवडणकू िवभाग 

कोटेशन नोटीस 2021-22 
कामाचे नांव  : सावि क िनवडणकू 2022 या अनषंुगाने भागिनहाय मतदार यादी व फॉमस छपाई 

(Printing) करणे. 

कामाची मदुत : काय देश िमळा यापासनू दसु-या िदवसापासनू सोडतीचे िदनांकापावेतो पुरिवणे बंधनकारक  
                           राहील. 

कोटेशन सादर कर याची अंितम मदुत : िदनांक  24/03/2022 रोजी दपुारी 1.00 वाजेपयत. 

कोटेशनधारकाचे नाव व प ा : …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

                                 …………………………………………………………………………………………………………… 

संपक मांक   : …………………………………….. 

 उ त माणे कामाचे अटी/शत  नसुार सेवा पुरिवणेकामी मी/आ ही पुढील माणे सव करांसह दर सादर 
करीत आहेत. 

अ. . कामाचे नांव तपिशल अंदाजे ाकलन र. 
. 

1. ए4 साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर  

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

2. िलगल साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

3. ए 3 साईज, 70 जीएसएम, 
मपॅिलथो पेपर 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

भागिनहाय मतदार यादी छपाई व 
फॉम एक बाज ू

 

 सदर कोटेशनसोबत असले या सव अटी/शत  मी वाचले असनु मला या मा य आहेत. सदर अटी शत  
माणे सदर कोटेशनम ये नमदु केले य दराने काय देश िमळा यापासनू दसु-या िदवसापासनू ते तीन िदवसां या आत 
कालावधीत सेवा पुरिव यास मी तयार आहे. यासाठी या कोटेशनवर वा री करीत आहे. 

िदनांक  : 

िठकाणी : 

        िनिवदाधारकाची सही व िश का 

 


