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प्रतत,

ववभागीर् व्र्वस्थापक,
रोपवन वस्तूसुची घटक,
नागपूर.

मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक, एफडीसीएम लल., नागपूर र्ांचे कार्ाालर्.
ववषर्

:

संदभा :

ई-तनववदा आमंत्रण जाहीरात एफडीसीएमचे संकेतस्थळावर प्रकाशीत करण्र्ाबाबत..
मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक, एफडीसीएम लल., नागपूर र्ांचेकडील पत्र क्र.
कक्ष/तनर्ो/संववव/वनउपज लललाव/66/16-173413, हदनांक 19/01/2017

र्ा ववभागाकडून आमंत्रीत करण्र्ात र्ेत असलेल्र्ा ई-तनववदे बाबत सोबतची जाहीरात कृपर्ा एफडीसीएम ली. चे
संकेतस्थळावर प्रलसध्द करावी हह ववनंती.
सहपत्र :- 01

(वप.एन.वाघ)
ववभागीर् व्र्वस्थापक,
वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
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ई-निविदा आमंत्रण सुचिा
ववभागीर् व्र्वस्थापक, वन प्रकल्प ववभाग, (एफडीसीएम.ली.) र्वतमाळ हे खालील प्रमाणे कामाकररताच्र्ा
ई-तनववदा आमंत्रीत करीत आहे त, तरी ईच्छुक सक्षम ई-तनववदाकारांनी संपूणा तनववदा व अटी/शतीची पुतत
ा ा करुन र्ा
तनववदा प्रक्रीर्ेत सहभाग घ्र्ावा.
क्र.
1

कामाचा प्रकार
र्वतमाळ वन प्रकल्प ववभागातील
ववभीन्न कार्ाकेंद्रावरुन तनष्टकासीत
केलेल्र्ा वनोपजाची ट्रकद्वारा वाहतक
ु

तनववदा कालावधी
23/01/2020 रोजी दप
ु ारी 12.00

अनामत राशी
Online

DD/RTGS

50.00

20000.00

वाजतापासून हद. 04/02/2020 रोजी दप
ु ारी
05.45 वाजेपावेतो

करण्र्ाबाबत.

वरील ई-तनववदा फक्त महाराष्टट्र शासनाच्र्ा www.mahatenders.gov.in र्ा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .
आवश्र्क माहहती तनववदा प्रपत्रात नमद
ु असन
ू , संकेतस्थळावरुन तनववदा प्रपत्र डाउनलोड करुन घ्र्ावे व त्र्ातील सवा

अटी व शती वाचन/समजून घेवून आवश्र्क पुतत
ा ेसह संपूणा तनववदा प्रपत्र स्वाक्षरीकरुन पुन्हा अपलोड करावे,
अपलोड करतांना ते वपडीएफ फॉरमॅटमध्र्े अपलोड करावे, वेगळा फॉरमॅट वापरल्र्ास व त्र्ामूळे तांत्रीक तनववदा

उघडतांना तनववदा प्रपत्र ऑनलाईन हदसून न आल्र्ास त्र्ाकररता हा ववभाग जबाबदार राहणार नाही व तांत्रीक
तनववदे कररता तनववदा प्रपत्र व दस्तावेज डाउनलोड झाल्र्ालशवार् त्र्ाची तपासणी शकर् नाही, त्र्ामूळे जर तांत्रीक
तनववदा अवैद्र् ठरली तर त्र्ाची जबाबदारी ही तनववदाकाराची राहील.

ई-तनववदे कररता रु. 20000 (रुपर्े ववस हजार) फक्त अनामत राशी आरटीजीएस/ऑनलाईन बॅकींगद्वारे
स्स्वकार्ा आहे , अनामत राशी जमा केल्र्ाचा पुरवा हा तांत्रीक तनववदे चा महत्वाचा भाग आहे . बँके लेखा तनववदा
प्रपत्रात नमुद आहे .

महाराष्टट्र शासनाच्र्ा ई-तनववदा प्रक्रीर्ेच्र्ा सवा तनर्मांची पुतत
ा ा करीत असलेल्र्ा तनववदाकार फक्त र्ा

तनववदा प्रक्रीर्ेत सहभागी होवू शकतात, महाराष्टट्र शासनाचा तनणार् क्र. 2012/प्र.क्र.-97/पंरा/7, हदनांक 23/09/2013
चे अनूषंगाने आवश्र्क उपार् र्ोजना करावी. कोणतेही कारण न दे ता तनववदे तील कोणताही भाग ककं वा संपूणा
तनववदा मंजूर करणे, रदद्र करणे, नामंजूर करणे र्ाबाबतचे संपूणा अधधकार तनम्नस्वाक्षरीकताा र्ांचेकडे पूणप
ा णे राखीव
आहे त.

तनववदे च्र्ा अनूषंगाने माहीती आवश्र्क असल्र्ास कार्ाालर्ीन हदवशी, कार्ाालर्ीन वेळात प्रत्र्क्ष भेटून

ककं वा 07232-242046 र्ा क्रमांकावर संपक
ा साधन
ु ती प्राप्त करता र्ेवू शकते.
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