
                        िनवडणुक फाईल- 2021 -2022 

 नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग                                        

अ.�. 

कोटेशन नोटीस 
 

कामाचे नाव :- मतदार जागृ�ी अिभ्ानासाठी जनजागृ�ी �सटकसर छपाई करण ेबाबत.   
कामाची मदुत :-  5 िदवस 
नािशक महानगरपािलके िनवडणूक िवभागासाठी लागणारे जनजागृ�ी �सटकसर छपाई क�न पुरिवणे कामी 
अनभुवी परुवठादारांकडुन िवहीत नमनु्ात दरपपके मागिवणेत ्ेत  हे.  

कामाचा तपिशल 
 

िवभाग तपिशल फॉमरच ेनाव संख्ा 

1 
िनवडणूक 
िवभाग 

�सटकर साईज A4 एक बाजुस, चार रंगात ऑफसेट छपाई �सटकर 
पेपर, लटिमनेशन व हाफ किटग 
  

मतदार जागृती 
अिभ्ान 
�सटकसर 

 
1000 
नग 
 

     
 

 

 अटीशत�  
1. वरील कामाचे कोरे कोटेशन पपक (अटी शत�सह)  www.nmc.gov.in ्ा संके त स्थावर िद. 01/11/2021 रोजी दपुारी 3.00 
वाजेपावेतो उपलब्  हे.   

2. सदरचे कोटेशन पािकट िद. 01/11/2021 रोजी द.ु 4.00 वा. प �्त छपाई व िवतरण, राजीव गां्ी भवन, शरणपरु रोड, नािशक 
्े्े सादर करावे. िवहीत मदुती नंतर  लेली कोटेशन पािकटे �सवकारली जाणार नाही. 

3.  पुरवठा ऑडरर िमथलपेासनु 5 िदवसांचे  त िकवा ततपवु� संपणुर मालाचा परुवठा करावा लागेल. 
4. कोटेशनमस्े �ती नगाचा दर नमुद करावा. त्ापी सदर कामाचा न्ुन�म दर ठरिवणेसाठी एकुण एंकदर खचर िवचारात घेतला 
जाईल. कोटेशनम्ील दर खच�सह व सवर करांसह दर (GST सह) नमदु करावे. कोणत्ाही खच�ची व कराची जबाबदारी नािशक 
महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 

5. सदर कोटेशन नोटीसमस् ेनमुद कोटेशन सोबत कोटेशन्ारकाची कोणतीही अट मान् केली जाणार नाही. अटी- शत� नमुद केलेल े
कोटेशन िवचारात घेतल ेजाणार नाही. कोटेशन सोबत शॉपकट नोंदणी �माणपप िकवा सुट असलेबाबत पुरावा, पटनकाडर, GST 
नोंदणी �मापप तसेच छपाई कामाचा अनुभव असलेबाबत पुरावा जोडणे अिनवा्र  हे. 

6. मालाची पोहोच छपाई व िवतरण िवभाग, राजीव गां्ी भवन, शरणपरु रोड, नािशक ्े्े अ्वा का्�देशात नमदु िठकाणी �ावी 
लागेल. त्ासाठी  वेगथा  वाहतकु  खचर देण्ात ्ेणार नाही.  

7. ्शसवी कोटेशन ्ारकास सदरचे कोटेशनम्ील दर व काम मान् असले बाबतचा रककम �प्े 520/- चे जनरल सट टॅ प पेपरवर 
िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सकम जामीनदार �ावा लागेल. 

8. सदर कामाचे कोणतेही कोटेशन अ्वा सवर कोटेशन कोणतेही कारण न देता र� करणेचे अि्कार िनॅन सवाकरीकार ्ांनी राखनु 
ठेवला  हे. 

9. मदुतीत मालाचा परुवठा न केल्ास / काम न केल्ास / सेवा न परुिवल्ास अशा उिशरा �ापत झालले्ा मालावर / केलले्ा कामावर 
/ सेवा परुिवण्ाा्ा रककमेा्ा 5% ्ा �ती सपताह िकवा त्ाा्ा भागाला ्ा�माणे दंड  कारणी करण्ात ्ेईल व सदरची 
रककम कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करण्ात ्ेईल. 

 
 
            Sd/- 
              (मनोज घोडेपाटील) 
िठकाण :- नािशक                               उप ्कुत (�शासन) 
िदनांक :-   25/10/2021             नािशक महानगरपािलका, नािशक 

http://www.nmc.gov.in/�


                        िनवडणुक फाईल- 2021 -2022 

 

 नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 

-: �कोटेशन फॉमर :- 
 

   

संदभर :- जा.�. छपाई/विश/105/2021, िद. 25/10/2021 ची मनपाा्ा संके त स्थावर �िससद केलेली  
कोटेशन नोटीस  

 

कामाचे नाव :- कालाव्ीत जनजागृ�ी �सटकसर छपाई करण ेबाबत.   
 

कामाची मदुत :- का्�देश िमथालेपासनु 5 िदवस िकवा ततपवु�  
 

कोटेशन फॉमर िमथण्ाची अंितम तारीख व वेथ :- िद.  01/11/2021 रोजी  द.ु 3.00 वाजेपावेतो.     
 

कोटेशन जमा करण्ाची अंितम तारीख व वेथ  :- िद.  01/11/2021  रोजी द.ु 4.00 वा.प �्त 
 

कोटेशन जमा करण्ाचे िठकाण   :- छपाई व िवतरण  िवभाग, राजीव गां्ीभवन, शरणपरु रोड, 
मनपा, नािशक 

 
 

कामाचा तपिशल 

अ.�. िवभाग तपिशल फॉमरच ेनाव 
संख्ा दर 

(�ती 
हजारी) 

एकुण 
खचर 

1 
िनवडणूक 
िवभाग 

�सटकर साईज A4 एक बाजुस, चार रंगात ऑफसेट 
छपाई �सटकर पेपर, लटिमनेशन व हाफ किटग 

मतदार 
जागृती 
अिभ्ान 
�सटकसर 

 
1000 
नग 
 

 

 

       
 

 ॅही उपरोकत कामासाठी सवर करांसह व खच�सह वरील�माणे दर सादर करीत  होत.  ॅही कोटेशन 
नोटीस म्ील अटी - शत� वाचल्ा असनु त्ा  ॅहास मान् व कबलु  हेत. सदरा्ा अटी श्�स अि्न राहुन उकत 
दराने काम करण्ास त्ार  होत. तरी  ॅहाला कामाचा  देश िमथावा ही न� िवनंती. 
 

 

कोटेशन्ारकाचे नाव व प�ा  :- -----------------------------------------------------------------------

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

संपकर  �. :- 

िठकाण   :-  

िदनांक   :- 

कोटेशन देणा-्ाची सही व िशकका 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(का्�ल्ीन उप्ोगाकरीता) 



                        िनवडणुक फाईल- 2021 -2022 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 
छपाई व िवतरण िवभाग 

1) कोटेशन सोबतची कोटेशन्ारकाची कोणतीही अट मान् करता ्ेणार नाही. सशतर कोटेशन तातकाथ र� 
करण्ात ्ेईल. 

सवर सा्ारण अटी शत� (कोटेशन) 
 

2) कोटेशन नोटीस मस्े नमदु केलेली संख्ा ही अंदाजे असनु त्ामस्े कमी जासत होण्ाची शक्ता  हे. 
3) का्�देशात नमदु मदुतीमस्े संपणुर मालाचा परुवठा करणे / काम करणे / सेवा परुिवणे  वश्क  हे काही 
अपिरहा र् कारणासतव मालाचा परुवठा करणे शक् नसल्ास तशी मदुतवाढ िमथणेबाबतचा  गाऊ अजर करणे 
 वश्क रािहल. त्ापी मदुतवाढ �ाव्ाची िकवा कशी ्ा बाबत सकम �ाि्का-्ाचा िनणर्  अंितम राहील. 

4) ज्ांची संपणुर िकवा भागश: कोटेशन दर मंजरु होईल त्ा कोटेशन्ारकास महानगरपािलकेचे लाभात रककम 
�प्े 520/- चे जनरल सट टòॅ पपेपर वर िरतसर करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सकम जामीनदार �ावा 
लागेल. 

5) GST करासह कोटेशन दर नमदु कराव्ाचे  हे. कोणत्ाही टटकसची जबाबदारी महानगरपािलकेवर राहणार 
नाही. 

6) मदुतीत मालाचा परुवठा न केल्ास / काम न केल्ास / सेवा न परुिवल्ास अशा उिशरा �ापत झालेल्ा मालावर 
/ केलेल्ा कामावर / सेवा परुिवण्ाा्ा रककमेा्ा 5% ्ा �ती सपताह िकवा त्ाा्ा भागाला ्ा�माणे दंड 
 कारणी करण्ात ्ेईल व सदरची रककम कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करण्ात ्ेईल. 

7) सदरचे मंजरु दराने कराराचे मदुतीप �्त वेथोवेथी गरजेनसुार परुवठा करणे बं्नकारक राहील.  
8) मदुतीत मालाचा परुवठा न झाल्ास / मदुतीत काम पणुर न केल्ास सदरचा माल / काम कोटेशन्ारकाचे 
जबाबदारीवर इतर िठकाणाहुन क�न घेण्ात ्ेईल  िण त्ा कामी महानगरपािलकेस मंजरु दरापेका जासत 
खचर  ल्ास तो कोटेशन्ारकाकडुन वसलु करण्ात ्ेईल.  

9) मंजरु नमनु्ा�माणे / सपेिशिफकेशन�माने मालावर परुवठा न झाल्ास /काम न झाल्ास माल परत करण्ात 
्ेईल / अ्वा सेवा नाकारण्ात ्ेईल व त्ाबाबतचा महानगरपािलकेचा िनणर्  अंितम राहील.  

10) कोणताही माल मंजरु केलेल्ा दराने कोटेशन्ारकाकडुन खरेदी करण्ाची महानगरपािलकेवर सकती नाही. 
्ाबाबत कोटेशन ्ारकास नकुसान भरपाई मागता ्ेणार नाही.  

11) अटी / शत�म्ील एखा�ा शत�बाबत काही सवलत देणे अ्वा  वश्क अशा काही जादा अटी घालण्ाबाबत 
महानगरपािलकेस अि्कार राहील. 

12) कोटेशन दर मंजरु झालेनंतर सदरा्ा मालाा्ा दरात / कामाा्ा दरात/सेवेा्ा/दरात काही वाढ झाल्ास         
वाढलेल्ा दरा�माणे कोटेशन्ारकास जादा पैसे िमथणार नाही.  

13)  परुवठा्ारकाने अिटशत�चा भंग केल्ास त्ांचे िबलातनु रककम जपत करण्ात ्ेईल. 
14) मा.शासनाचे गवहममट ई माक� टपलस (GeM) पोटरलवर सदरचे बाबीचे दर उपलब् असलेस  िण गणुवते बाबत 
साॅ् असलेस अशा बाबत (GeM) वरील दराशी तलुना करणेत ्ेईल. पोटरलवरील दरापेका कोटेशन दर कमी 
असलेस असे दर मंजरु करणे बाबत िवचार करणेत ्ेईल अन््ा (GeM) वरील दराने खरेदी करणे बाबतचा 
अि्कार राखनु ठेवण्ात ्ेत  हे. 

 
Sd/-                    

                                उप ्कुत (�शासन) 
                    नािशक महानगरपािलका नािशक  

 
सदरचे अिट शत� मी वाचल्ा असनु सदरा्ा अटी शत� मान् व कबलु असनु त्ा�माने माल परुिवण्ास / 

सेवा परुिवण्ास / काम करण्ास मी त्ार  हे. तसेच  ॅहास/  मचे फमरला कोणत्ाही शासिक् / िनमशािक् 
�ाि्करणाने काळ्ा ्ादीत टाकलेले नाही हे �ितजेवर जािहर करीत  होत.  
                                                                                             
 
                                                         

कोटेशन्ारकाची सही व िशकका 


