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जा.क्र. ववव्र्/र्वत/भांडार/ 610

र्वतमाळ हदनांक :

02 / 06 / 2018

प्रतत,

ववभागीर् व्र्वस्थापक,

रोपवन वस्तस
ू च
ु ी घटक,

मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक,

एफडीसीएम लल., नागपरू र्ांचे कार्ाालर्,
नागपरू .

ववषर् : सन 2018 पावसाळर्ातील रोपवनाकररता रुट ट्रे नर रोपे वाहतक
ू तनववदा..

संदभा : मा. व्र्वस्थापकीर् संचालक, एफडीसीएम लल., नागपरू र्ांचेकडील पत्र क्र.
कक्ष/तनर्ो/संववव/वनउपज लललाव/66/16-173413, हदनांक 19/01/2017

ववषर्ांककत प्रकरणी र्ा ववभागात सन 2018 पावसाळर्ात करावर्ाच्र्ा रोपवनातील मरअळी

भरण्र्ाकररता आवश्र्क असलेल्र्ा रुट ट्रे नर रोपाची वाहतक
ू करण्र्ाकररता तनववदा आमंत्रीत करण्र्ात र्ेत

असन
सोबतची जाहीरात संदभीर् पररपत्रकानस
ू
ु ार प्राप्त मागादशानाप्रमाणे सोबत जोडून आपणाकडे
पाठववण्र्ात र्ेत आहे . सबब कृपर्ा र्ा ववभागाची जाहीरात एफडीसीएम लल. चे संकेत स्थळावर प्रलसध्द
करण्र्ात र्ावी हह ववनंती.

सहपत्र :- 1 वरील प्रमाणे.

ववभागीर् व्र्वस्थापक,

वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
प्रततललपी : प्रादे लशक व्र्वस्थापक, जाखाका व वनीकरण प्रदे श, नागपरू र्ांना सहपत्रासह माहीतीकररता
सववनर् सादर.
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सन 2018 पावसाळा

रोपवनासाठी मरअळी भरण्यासाठी रुट ट्रे नर रोपाांची वाहतक
ू ननववदा.

1

तनववदा प्रपत्र ककं मत

:

2

तनववदा ऑनलाईन उपलब्ध कालावधी

:

3

तनववदा स्स्वकारण्र्ाची तारीख

:

04/06/2018 ते 14/06/2018, 02.00 वाजेपावेतो

4

तनववदापूवा बैठक

:

08/06/2018 वेळ 01.30 वाजता

तांत्रीक तनववदा उघडण्र्ाची तारीख

:

15/06/2018, 02.00 वाजता (शक्र् झाल्र्ास)

6

BOQ तनववदा उघडण्र्ाची तारीख

:

15/06/2018, 03.30 वाजता (शक्र् झाल्र्ास)

7

ऑनलाईन अनामत राशी

:

रु. 100.00 (रु शंभर) फक्त

8

अनामत राशी धनाकषा स्वरुपात

:

रु. 20000.00 (रु. ववस हजार) फक्त By DD.

5

रु. 300 + 36 एकूण 336.00 (12 % जीएसटीसह)
04/06/2018 ते 14/06/2018, 02.00 वाजेपावेतो

(DD’s Scan copy uploaded with e-tender)
9

ऑनलाईन अनामत राशी http:/mahatenders.gov.in र्ा संकेत स्थळावर भरावर्ाची असून उवारीत अनामत राशी रु.
20000.00 (रु. ववस हजार) फक्त चा Divisional Manager, FDCM Ltd., Yavatmal र्ा नावाने राष्टट्रीर्कृत

बॅकेंचा धनाकषा ककं वा हदनांक 04/06/2018 ते 14/06/2018 रोजी RTGS द्वारे र्ा ववभागाचा लेखा क्रमांक
20095400747, IFSC Code MAHB0000047, Bank of Maharashtra, Yavatmal र्ा मध्र्े जमा करता
र्ेतील. आरटीजीएस केल्र्ाची पावती ककं वा धनाकषा हदनांक 04/06/2018 ते 14/06/2018 रोजी दप
ु ारी 02.00
वाजेपावेतो व ईतर हदवशी कार्ाालर्ीन वेळेत, कार्ाालर्ीन हदवशी ववभागीर् कार्ाालर्ात जमा करावा.
10

वाहनांचे दस्तावेज जोडतांना फक्त ज्र्ा दस्तावेजांची पररवहन मंडळाचे तनर्मानुसार आवश्र्कता आहे त, तेच सोबत

जोडावेत, अनावश्र्क दस्तावेज जोडू नर्ेत. तसेच जोडलेल्र्ा दस्तावेजांच्र्ा मुळ प्रती हदनांक 14/06/2018 रोजी
दप
ु ारी 02.00 वाजेपावेतो ववभागीर् कार्ाालर्ात तपासणीकररता जमा करावेत. त्र्ालशवार् र्शस्वी तनववदाकारास
कार्ाारंभ आदे श जारी करता र्ेणार नाही, व मळ
ु दस्तावेज अपलोड केलेला दस्तावेज र्ात काही तफावत आढळून
आल्र्ास दस
ु रे क्रमांकावरील तनववदाकारास कार्ाारंभ आदे श जारी करण्र्ात र्ेईल व त्र्ामूळे ववभागाचे जे आथीक
नुकसान होईल ते नुकसान संबधधतांकडून वसुल करण्र्ात र्ेईल, तसेच त्र्ांची अनामत राशी जप्त करण्र्ात र्ेवून

उवारीत नुकसानीची रक्कम त्र्ांनी र्ा ववभागाकडे केलेल्र्ा ईतर कामापोटी त्र्ांना ववभागाकडून दे र् होणा-र्ा

शोधनामधून प्रथम कपात करण्र्ात र्ेईल ककं वा थकीत जमीन महसुलाची रक्कम म्हणून महसुल ववभागाकडून
सक्तीने वसल
ु करण्र्ात र्ेईल र्ाची नोंद घ्र्ावी.

ववभागीर् व्र्वस्थापक,
वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
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2018 पावसाळयात रुट टे रे् नर रोपे वाहतक
ू ीबाबत ननववदा सच
ु ना
सवा वाहतूकदारांना कळववण्र्ात र्ेते की, FDCM र्वतमाळ ववभागाच्र्ा ववभीन्न रोपवन स्थळावर सन 2018 चे
पावसाळर्ात रुट ट्रे नर रोपांची वाहतूक करावर्ाची आहे, त्र्ाकररता हदनांक 04/06/2018 ते 14/06/2018 र्ा कालावधीत ईतनववदा आमंत्रीत करण्र्ात आलेली असन
ू महाराष्टट्र शासनाच्र्ा www.mahatenders.gov.in र्ा संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
ईतर तत्सम माहीतीकररता WWW.fdcm.nic.in हे संकेत स्थळ पाहावे.
ववभागीर् व्र्वस्थापक, FDCM Ltd., वन प्रकल्प ववभाग, र्वतमाळ
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