िनिवदा सूचना
सिचव, महारा

मांक : 07/2019

लोकसेवा आयोग, 5 1/2, 7 व 8 वा मजला, महानगर टे िलफोन िनगम िलिमटे ड, कुपरे ज

इमारत, मह ष कव माग, मुंबई 400 021 यांचे काय लयातील जु या वाहना या िव ीकिरता मोहोरबंद िनिवदा मागिवत
आहे त. सदर या वाहनाचा तपशील खालील माणे आहे .
अ. .

वाहन न दणी

मांक

वाहनाचा कार

िकमान मु य
(हातची कमत
पयांत)

अनामत र कम
( पयांत)

1

2

3

4

5

1

MH-01-ZA-5005

ह डा िसटी

85,681/-

5,000/-

सदर िनिवदा िदनांक 11 स टबर, 2019 रोजी सं याकाळी 5.00 वाजेपयत पोहोचतील अशा प तीने मोहोरबंद
पाकीटात पाठवा यात. िविहत वेळेत ा त िनिवदा िदनांक 17 स टबर, 2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता उघड यात
येतील. िनिवदा उघडतेवेळी िनिवदाधारकास उप थत राह यास परवानगी आहे .
कोणतेही कारण न दे ता कोणतीही िनिवदा वकार याचे वा नाकार याचे अिधकार सिचव, महारा

लोकसेवा

आयोग, मुंबई यांचेकडे राखून ठे वले आहे त, याची कृ पया न द यावी.
िनिवदा संदभ त िनयम व अटी
अ. .

िनयम व अटी

1

मोहोरबंद पाकीटात िनिवदा सम िदनांक 01 स टबर ते 11 स टबर, 2019 या कालावधीत सकाळी
11.00 ते सायंकाळी 5.00 वाजेपयत काय लयीन कामकाजा या िदवशी सिचव, महारा लोकसेवा
आयोग, 51/2 वा मजला, महानगर टे िलफोन िनगम िलिमटे ड, कुपरे ज इमारत, मह ष कव माग, मुंबई
400 021 येथे सादर करावी. यावर "वाहन मांक MH-01-ZA-5005 (ह डा िसटी) या वाहना या
खरे दीसाठी िनिवदा" असा प ट उ लेख असावा.

2

"जशा आहे त तशा थतीत" िव ीकिरता असलेले मांक MH-01-ZA-5005 (ह डा िसटी) हे वाहन
तपासणीसाठी मुंबई येथील महष कव रोडवरील िनलांबरी या शासकीय इमारती या आवाराम ये
ठे व यात आले आहे .

3

यांना रिज टर पो टाने िनिवदा पाठवावयाची आहे , यांनी िनिवदा कोण याही पिर थतीत
िदनांक 11 स टबर, 2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपयत या काय लयास काय लयीन
कामकाजा या िदवशी काय लयीन वेळेत ा त होईल याची द ता यावी. अथवा वरील कालावधीत

सम सादर करावी. िनिवदे सोबत कोणतेही एक ओळखप जोडणे आव यक आहे .
4

इसा-याची र कम . 5,000/- ( येक िनिवदे स ) लेखा अिधकारी, महारा
ऑफ इंिडया, फोट, मुंबई 400 001 यां याकडे जमा करावी.

5

इसा-याची र कम भर यानंतर लेखा अिधकारी, महारा लोकसेवा आयोग यां याकडू न ा त झालेली
पावती, िनिवदा अज सोबत जोडणे आव यक आहे . इसा-याची र कम भर याबाबतचा पुरावा सोबत
सादर केलेला नस यास िनिवदा ा धरली जाणार नाही.

6

िनिवदा उघड या या वेळी िनिवदाधारक कवा अिधकृ त ितिनधी यांना हजर राहता येईल.

7

यश वी िनिवदाधारकास िनिवदा सफल झा याचे कळ यापासून रोख र कम भ न एक आठवडयात
वाहनाचा य ताबा घे णे आव यक आहे . अ यथा यांची िनिवदा र बातल ठरिवली जाईल व
इसा-या या र कमेस यास मुकावे लागेल.

8

व तु व सेवाकर अिधिनयमानुसार, यश वी िनिवदाधारकास आव यक तो व तु व सेवा कर (GST)
भरावा लागेल. तसेच व तु व सेवा कर (GST) भर याचा पुरावा शासनास सादर करावा लागेल.

9

यश वी िनिवदाधारकास िनयम व अटीनुसार करार पूण क शकत नस याचे िदसून आ यास याने
भरले या इसा-याची र कम ज त कर यात येईल.

10

दराम ये तसेच िनिवदा कागदप ात कोठे ही खाडाखोड, Overwriting, पांढरी शाई लावणे
टाळावे.चुकून तसेच करावे लाग यास पूण वा री करावी. तसे न के यास िनिवदा र कर याचे
अिधकार आयोगाने राखून ठे वले आहे त.

11

कोणतेही कारण न दे ता कोणतीही िनिवदा कवा सव िनिवदा फेटाळ याचा अिधकार सिचव, महारा
लोकसेवा आयोग, 51/2, 7 व 8 वा मजला, महानगर टे िलफोन िनगम िलिमटे ड, कुपरे ज इमारत, मह ष
कव माग, मुंबई 400 021 यांना राहतील.

12

शासकीय वाहन मांक MH-01-ZA-5005 (ह डा िसटी) या ह तांतरण न दणीबाबत सव ि या
यश वी िनिवदाधारकास वखच ने करावी लागेल.

13

सदर वाहन जेथे आहे व जशी आहे तशी या त वावर िव ी करावयाची आहे त. बोलीधारकाने नमूद
केले या िठकाणी िन पयोगी वाहनाची य पाहणी क न जा तीत जा त दर नमूद करावे. नंतर
त ार ऐकून घे तली जाणार नाही. सदर वाहन िललावा या िदनांकापूव पाह यास उपल ध राहतील.

14

या िललाव िनिवदा र कम पये िनध रीत हातची कमतीपे ा जा तीत जा त असेल तीच िनिवदा
वीकृ तीस पा राहील.

15

िललाव संबंिधत काही तांि क अडचणी
022-22795910/36/89 यांचेशी संपक साधावा.

िठकाण : मुंबई
िदनांक : 31 ऑग ट, 2019

आ यास

लोकसेवा आयोग, बँक

काय लयीन

महारा

दुर वनी

सिचव,
लोकसेवा आयोग,
मुंबई

मांक

िनिवदा

मांक

1

िनिवदाधारकाचे नांव

2

िनिवदाधारकाचा संपण
ू प ा व दूर वनी

3

िनिवदाधारक कंपनी असेल तर कंपनीचा संपण
ू
प ा व दुर वनी मांक

4

व तु व सेवा कर (GST) न दणी

5

इसा-याची र कम भरलेली पावती
िदनांक

6

िनिवदा सादर करावयाचा िदनांक

िदनांक 11 स टबर, 2019 रोजी सायंकाळी 5.00
वाजेपयत

7

िनिवदा उघड याचा िदनांक

िदनांक 17 स टबर, 2019 रोजी दुपारी 3.00 वाजता

मांक

मांक
मांक व

ित,
सिचव,
महारा लोकसेवा आयोग,
51/2, 7 व 8 वा मजला,
महानगर टे िलफोन िनगम िलिमटे ड,कुपरे ज इमारत,
मह ष कव माग, मुंबई 400 021
िवषय :शासकीय वाहन

मांक MH-01-ZA-5005 (ह डा िसटी) या खरे दीबाबत.

महोदय,
आपली िनिवदा सूचना

मांक : 07/2019 या संदभ त सिचव, महारा

लोकसेवा आयोग, 51/2, 7 व 8 वा

मजला, महानगर टे िलफोन िनगम िलिमटे ड,कुपरे ज इमारत,मह ष कव माग, मुंबई 400 021 यांनी आयोगा या
संकेत थळावर िस

केले या आिण िनिवदा नमु यासोबत जोडले या िनयम व अटीनुसार मी/आ ही वाहन

MH-01-ZA-5005 (ह डा िसटी) हे पये

/- (अ री

पये

मांक
फ त)

एवढी कमत दे ऊन खरे दी क इ छतो.
मी/आ ही िनिवदे बाबत या सव िनयम व अटी मा य करतो.
आपला िव वासू,

( िनिवदाधारकाची वा री )
संपण
ू प ा व दुर वनी मांक
िटप :कंपनी या वतीने वाहन खरे दी के यास कंपनीचा संपण
ू प ा व दुर वनी

मांक ामु याने दे यात यावा.

