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महारा  शासनाचे जा तीत जा त कामकाज ई ग हन स प दतीने हावे व िनिवदा 
ि या िह ई िनिवदा ीयेने असावी असे धोरण िनि त कर यात आले आहे. ई िनिवदा 
णाली या मा यमातून येणा-या िनिवदा, िस द होणा-या सुचनांस वैि क िस दी ा त 

होत अस यामुळे सवसाधारणत: शासकीय कामकाजाम ये पारदशकता नस याचा 
होणारा आरोप खंडीत होत अस याचे तसेच ई िनिवदा णालीम ये आव यक बाबी ा 
संगणकीय Encrypted digital key  आ ावलीम ये बंिद त होत अस याने या गु त 
राह याची व सव दूर पध  हो याची िनि त शा ती होत अस याने ई िनिवदा णाली या 
वापरामुळे मो ा माणात शासकीय कामकाजात पारदशकता येऊन िनरिनरा या 
िठकाणाहून दबाव येणे कवा ह त ेप क न कं ाटदारांना िनिवदा भर यास अडथळे 
आणणे वगैरे सव कार थांबिव यास मदत झालेली आहे. या सव सुचना िनरिनरा या 
शासन िनणया ारे व पिरप का ारे यापूव  िनगिमत कर यात आ या अस या तरी 
देखील महापािलकेकडे ा त होणा-या िनिवदेमधील छानिन व तदनुषगांने आता संपूण 
िनिवदा ि येचा एका मक िवचार क न जु या सव सूचना अिध िमत क न िनिवदा 
िवषयक कामकाजासाठी न याने सूचना िनगिमत करणे म ात ठरले आहे. महारा  
शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग  शासन िनणय, मांक : सीएटी 2017/   8/इमा-
2, िद.१२/०४/२०१७ व शासन शु दीप क मांक : सीएटी 2017/   08/इमा-2, 
िद.२९/०६/२०१७ नूसार मागदशक सूचना जारी के या आहेत. या अनुषंगाने पपरी 
चचवड महानगरपािलकेसाठी खालील सव बाब वर एकि त सूचना या पिरप का ारे 

िनगिमत कर यात येत आहे. 
१) ई िनिवदा िस दी 
२) ई िनिवदा िस दी कालावधी 
३) ई िनिवदा उघड यापूव  िनिवदा ािधका-याने करावयाची कायवाही  
४) ई िनिवदा उघडताना िनिवदा ािधका-याने करावयाची कायवाही  
५) ई िनिवदा  वीकृती 
र ते, पूल व इमारत ची नवीन बांधकामे, यव थापन, िनयोजन, संकलन, 
दु ती, अ वेषण यासाठी िनयु त करावया या स ागारां या िनिवदा िवषयक 
आदेश या िनणयात अंतभूत नाहीत, यासाठी वतं  शासन िनणय िनगिमत 
कर यात आला आहे.  
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पिरप क :- 
 महापािलकेची िविवध कामे शी गतीने हावी यासाठी यापुव पासूनच ई 
िनिवदेचा अवलंब कर यात येत आहे. याबाबत वर संदभ त नमुद केलेले शासन 
िनणय / पिरप के अिध िमत क न उपरो त ५ मु ांबाबत खालील माणे 
सुधारीत आदेश िनगिमत कर यात येत आहे. 
१) ई  िनिवदा िस दी 

महानगरपािलके या िविवध िवभागांची तसेच महानगरपािलके या 
अिधप याखालील र ते, पूल, इमारत व इतर अनुषंिगक बांधकामे व अ त वात 
असले या र ते, पुल व इमारत ची दू ती कर यात येते. स या या प दतीम ये 
बहुतांश कामे ई िनिवदा सुचना िस द क न ा त िनिवदेतील िन न तर िनिवदा 
कारास / कं ाटदारास याची ई िनिवदा वीकृत क न काय रंभ आदेश, ई 
िनिवदेतील िविवध मुदतीत कामे कर या या अट सह दे यात येतो. या सव 
कामां या िनिवदा मागिव यासाठी शासनाने यापुव  शासन िनणय 

मांक/सीएटी/१०८७/ . .४२/इमा-२, िदनांक ५ स टबर, १९८८ रोजी सुचना 
िनगिमत केले या आहेत. तसेच िनिवदा िस दी बाबत सव बांधकाम िनयमावली 
पिर णामधील तरतुदी माणे िनिवदा िस दीबाबत सूचना दे यात आले या 
आहेत. आता पूव या सव सुचना अिध िमत क न न याने खालील माणे सूचना 
िनगिमत कर यात येत आहे. 

१.१  पये ५० हजारा या आतील कामांसाठी वृ प ातून जािहरात देऊन खरेदी 
कर याची अथवा िनिवदा मागिव याची आव यकता नाही. अशा अितशय छो ा 
कामांसाठी िवभागा या/महापािलके या नोटीसबोडवर िनिवदा सुचना मराठी / इं जी 
भाषेतून िस द कर यात यावी व थम सुचनेसाठी आठ िदवस व यास ितसाद न 
िमळा यास ि तीय सुचनेसाठी पाच िदवस एवढा कालावधी ठेव यात यावा. सामा य 

शासन िवभागा या िविहत मागदशक सुचनां माणे या वृ प ात िनिवदा िस द 
करावया या आहेत यांचा तर खालील त यां माणे असावा. 
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अ.
. 

कामाची कमत िस दीचा तर 
िज हा तर रा य तर  रा ीय तर आंतरा ी

य तर 
१.  . ३ ल  पयत मराठी  

(१ वृ प  ) 
वृ प ात कािशत करावयाची गरज 
नाही. 

२. .३ ल  ते 
.५० ल  

मराठी  
(१ वृ प  ) 

मराठी 
 (१ वृ प  ) 
इं जी 
 (१ वृ प  ) 

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

३. .५० ल  ते 
.२५  कोटी 

मराठी 
(१ वृ प  ) 

मराठी 
(२ वृ प  ) 
हदी 

(१ वृ प ) 

इं जी 
(२ वृ प  ) 
हदी  

(१ वृ प  ) 

- 

४. .२५ कोटी 
आिण यावरील    

मराठी 
 (२ वृ प  ) 

मराठी 
(२ वृ प े ) 
इं जी 
(२ व प े ) 
हदी 

(१ वृ प ) 

इं जी  
(२ वृ प  ) 
हदी  

(२ वृ प  ) 

- 

५ .१०० कोटी  मराठी 
(२ वृ प  ) 
इं जी 
(२ व प े ) 

मराठी 
(२ वृ प े ) 
इं जी 
(२ व प े ) 
हदी 

(२ वृ प ) 

मराठी 
(२ वृ प े ) 
इं जी 
(२ व प े ) 
हदी 

(२ वृ प ) 

मराठी 
(२ वृ प े ) 
इं जी 
(२ व प े ) 
हदी 

(२ वृ प ) 
 

िटप :  िज ातील wide circulation ( जा त माणात िस द होणारी) असणा-या 
मह वा या वृ प ात जािहराती िस द करणे, अिनवाय रािहल. वृ प ात ावयाची 
जािहरात िह प - १ म ये नमूद िविहत नमु यात असावी. यात कुठलाही बदल कर यात 
येऊ नये. जािहरात ची िस दी तातडीने होणे आव यक अस यास संबंिधतांनी माहीती व 
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जनसंपक अिधका यांशी य तश: संपक साधून तीन िदवसां या आत िनिवदा िस द 
होतील असे पहाव.े िनिवदा सूचना िस दी प ात िस दी िवभागाकडे पाठिव यानंतर 
तीन िदवसां या आत ई िनिवदा िस द झाली नाही तर याची कारणे अिभलेखावर 
ठेव यात यावी. या वृ प ात िनिवदा सूचना िस द झाली आहे ते वृ प  संबंिधत 
कायकारी अिभयंता व अिध क अिभयंता,सहशहर अिभयंता / शहर अिभयंता, कायकारी 
िवभागाने यांनी िनिवदा धािरकेस जोडावी. िनिवदा िस द झालेले संपूण वृ प  ( फ त 
का ण न हे ) िनिवदा धािरकेवर उपल ध झाले नाही तर, िनिवदा वकत करणा-या 
स म ािधका-यांनी िह बाब धािरकेवर ठेवावी व अशा िनिवदा परेुशा िस द न झाले या 
समझुन अ वीकृत कर यात या यात.  
१.२ ई िनिवदा िस दी यापूढे www.pcmcindia.gov.in या web portal वर िस द 
करा यात. क  शासनाने मंजूर केले या कामांसाठी क  शासना या िस दी िनकषांचे 
अनुपालन कराव.े यापुढे िनिवदा सुचना pcmcindia.gov.in वरच िस द कर यात 
या यात.  

२) ई िनिवदा िस दीचा कालावधी  
२.१ िनिवदा िस दीचा िकमान कालावधी खालील त यात िद या माणे असावा. 

अ. . कामाची कमत थम 
वेळ 

ि तीय 
वेळ 

तृतीय वेळ 

१. .५० हजार ८ 
िदवस 

५ 
िदवस 

आव यकतेनुसार 
ता काळ 

२. .५० हजार ते . ३ 
ल (िनिवदा   
www.pcmcindia.gov.in 
या पोटल वर व 
महापािलका / िवभागा या 
नोटीसबोडवर काशीत 
करावी) 

८ 
िदवस 

५ 
िदवस 

३ िदवस 

३. .३ ल  ते .५० ल  १५ 
िदवस 

७ 
िदवस 

७  िदवस 
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४. .५० ल  ते .२५  कोटी २८ 
िदवस 

१५ 
िदवस 

7 िदवस 

५. .२५ कोटी आिण 
यावरील     

२८ 
िदवस 

१५ 
िदवस 

१० िदवस 

६. .१०० कोटी आिण 
यावरील िफडीक ब-२ 

प दत 

४५ 
िदवस 

३० 
िदवस 

१५ िदवस 

 
( िनिवदा कालावधी शासकीय सुटीचे िदवस वगळता य  कामाचे िदवस 
राहतील. ) 

२.२ िनिवदा ा प व यातील सवसाधारण अटी 
 स : थती चिलत B-1 फॉम वर अधारीत िनिवदेम ये Speculative दर ा त 
होत अस यामुळे खरोखरच अ यासपूण पध  झाली आहे हे प ट होत नाही. या तव 
र ते व इमारती या कामासाठी यापूढे .1.50 कोटी रकमे या वरील  क  शासनाने 

िस द केलेले SBD वर आधारीत बाबी िनहाय ( item rates) दर असले या B2 िनिवदा 
थाप य , िव ूत, यांि की व वा तुशा ीय शाखे या कामंासाठी मागिव यात या यात.( 

B2 िनिवदा 'ब' भागाम ये चाचणी त वावर िद.01/09/2017 पासून काढ यात या यात 
तर िद.01/10/2017 पासून महानगरपािलकेतील कामांचा १.५ कोटी या वरील सव 
िनिवदा B2 प दतीनेच काढ यात या यात)  चिलत percentage rate वर आधारीत B-
1 िनिवदा .1.50 कोटी या पे ा जादा रकमे या मागवू नयेत. या पुलां या पायाची 
िनि ती प ट िनसंिद ध आहे तेथेही क शासनाने मंजूर केलेले बाबिनहाय ( item rates) 
टॅ डड िबड ग डॉ युमट (SBD) वापरणे अिनवाय रािहल. अ य पुलां या व िविश ट 
व पा या कामासाठी “C” व पा या lump sum िनिवदा मसु ाचा वापर करावा.  

शासनिनणय सावजिनक बांधकाम िवभाग िद.12.04.2017 सोबत या SBD मधील पृ ठ 
.३ वरील तरतूद .३, अट ं .15.3 मधील 0.2% वाढ दे याची तरतुद,अट .16.5 

व अट .43.1 वापर यात येऊ नयेत. SBD मधील इतर अटी-शत  आव यकतेनुसार 
आयु तां या मा यतेने वेळोवेळी िनध िरत करा यात. 
२.३ ा प निवदा मंजूरीचे अिधकार 
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 िनिवदा ा प मंजूरीचे अिधकार खालील माणे दान कर यात येत 
आहेत. 
किन ठ अिभयंता .50,000 पयत 
उपअिभयंता .50,000 ते .300,000 
कायकारी अिभयंता .3 ल  ते 50 ल  पयत 
संबंधीत  अधी क 
अिभयंता/सहशहर 
अिभयंता/शहर अिभयंता/ 
िवभाग मुख 

.50 ल ा या पुढे 

  
 
२.४ ा प िनिवदा प ाम ये  सुधारणा करणे.  
१. िनिवदा सूचना िस द कर यापूव  ा प िनिवदा प , स म अिधका-यांकडून मंजूरी 

ा त क न घे यात या यात. 
२. िस द केले या िनिवदेतील अथवा िनिवदा सुचनेतील कोण याही बाबतीत बदल 
कर यात येऊ नयेत. बदल करणे अ याव यक अस यास खालील त यात दशिवले या 
स म अिधका-यां या पुव मंजूरीनेच कर यात यावेत, याची द ता यावी. तसेच, अशी 
मंजूरी दान करतानांची कारणे website वर ठळकपणे िस द करावीत. 

अ. . िनिवदा वीकृतीचे अिधकार मंजूरी दान करणारे स म 
अिधकारी 

1. किन ठ अिभयंता उपअिभयंता 
2. उपअिभयंता कायकारी अिभयंता 
१. कायकारी अिभयंता संबंधीत अधी क 

अिभयंता/सहशहर 
अिभयंता/शहर अिभयंता 

२. संबंधीत अधी क अिभयंता/सहशहर 
अिभयंता/शहर अिभयंता/ 
िवभाग मुख 

आयु त 
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२.५ िनिवदा पुव बैठक  
िनिवदापुव बैठक .1.5 कोटीपे ा जा त रकमे या येक िनिवदेसाठी आयोिजत 
कर यात यावी. .1.5 कोटीपे ा कमी रकमे या िनिवदेकिरता िनिवदापुव बैठक 
आव यकतेनुसार घेता येईल. 

अ. . मु ा सुधारीत कायप दती 
१. िनिवदा पुव बैठक िनिवदा पूव बैठक िनिवदा सादर करावया या 

अंितम िदनांका या किमतकमी सात िदवस 
अगोदर घेणे आव यक आहे. 

२. सी.एस.डी.( 
Common set of 
deviations) 
िनगिमत करणे. 

िनिवदा पुव बैठकीनंतर 3 िदवसा या आत 
सी.एस.डी.( Common set of deviations) 
िनगिमत करावी. तसेच सदर सी.एस.डी. .( 
Common set of deviations) हा िनिवदेचा भाग 
रािहल 

 
२.६  िनिवदा सादर करावयाचे काय लय 

१. र. .50,000पयत 
िकमती या िनिवदा 

उपअिभयंता  

२. .50,000 ते 300,000 
पयत या िनिवदा 

कायकारी अिभयंता 

3. .3.00 ल ा पुढील सव 
िनिवदा 

संबंधीत अधी क अिभयंता/सहशहर 
अिभयंता/शहर अिभयंता/ िवभाग मुख 

 
२.७  इसारा र कम  
ई िनिवदा पोटलवर “बीड लॉक” झा यानंतर िनिवदांबाबत “हाड कॉपी” १ तीत 
कं ाटदारांनी जा तीत जा त 72 तासांत सादर करणे अिनवाय रािहल. यानुसार 
िलफाफा ं .1 उघड याचा िदनांक िनिवदा सुचनेत नमुद के या माणे ई िनिवदा 

ि येम ये काही अडचण िनम ण झा यासच सदर िनिवदा ( Hard Copy ) उघड यात 
यावी.   तांि क अडथ यामुंळे ई िनिवदा संदभ त कायवाही करणे श य झाले नस यास 
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िनिवदा कागदप ा या ती वीकार यात येऊन या ा  िनिवदा मान यात येतील. 
परंतु कोण याही पिर थतीत य ात वीकार यात आलेली िनिवदा कागदप े 
संबंिधतास िनिवदा उघडावया या िदनांक वेळ यां या पुव सुचना िद यािशवाय 
उघड यात येणार नाहीत. 
२.८ पये १.०० कोटी पे ा जा त रकमे या सव कामांसाठी खालील माणे पो ट 

वािलिफकेशन ायटेिरयाची तरतूद िनिवदा प काम ये ठेव यात यावी. 
अ. मािगल ३ वष तील 

कं ाटदाराची कमाल 
उलाढाल 

देय असले या कामा या वा षक िकमती या 
कमीत कमी ७५ ट के इतकी असावी  
(वा षक कमत = कामाची एकूण कमत) 
               कामाचा कालावधी वष त 

ब मािगल ३ वष त 
कं ाटदाराने तु यबळ 
िकमतीचे िकमान १ याच 
व पाचे काम पुण केले 

असले पािहजे याची  कमीत 
कमी कमत 

देय कामां या िकमतीनुसार ( चिलत दराने) 
१. .१ कोटी ते .१० कोटी : ५०% 
२. .१० कोटी पे ा जा त : ६०% कवा 

.६ कोटी यापैकी जा त असणारी 
कमत 

क देय कामासाठी मागील ३ 
वष पैकी कोण याही एका 
वष त या मह वा या 
पिरमाणां या बाबी 
करावया या आहेत याची 
कमीत कमी पिरमाण 

देय कामातील मह वा या बाब या पिरणामां या 
५०% 
 

ड कं ाटदाराची िनिवदा 
भर याची स मता ( bid 
capacity) 

( A x N x 2) = B 
जेथे A = गे या ३ वष तील कमीत कमी वाष क 
उलाढाल ( चालू दराने ) 
N = देय कामाचा कालावधी 
B = हातातील कामांची कमत ( देय कामां या 
कालवधीतील ) 
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इ देय कामा या िविश ट व पानुसार समक  काम कं ाटदारांनी य  केलेले 
असणे अिनवाय कर यात यावे.  

 उदा. १. बहुमजली इमारत या बांधकामांबाबत िविश ट व वेग या तं ानाचा 
वापर करणे अपेि त अस याने िकमान तळमजला अिधक वरील काही मजले 
अशा व पा या इमारत चे बांधकाम ( वरील मज यांची सं या े ीय तरावर 
िविहत कर यात यावी. 
२. पाईल फाऊंडेशनचे काम 
३. पुला या बांधकामा या िनयोिजत व पानुसार तशा पुलांचे बांधकाम इ. 

फ देय कामांसाठी कं ाटदारांकडे उपल ध असावयाची वत: या मालकीची यं  
सामु ी व क प यव थापनाबाबतची यव था याचे िनकष िनिवदा ा प 
मंजुरी ािधकारी यांनी येक करणी तपासणी क न िनि त करावेत. 
िद.15/08/2017 नंतर सव कं ाटदार/परुवठादारांची न दणी (Registration) 
online  कर यात या यात.  

ग र कम १.५ कोटी वरील कामांसाठी न दणी अिनवाय कर यात येऊ नये. 
कोणताही स म कं ाटदार या िनिवदांसाठी अज क  शकेल. याची पा ता 
यां या कडे असले या यं सामु ी Net worth  व मागील ३ वष त केले या 

कामा या उलाढालीवर ठरव यात यावी. यामुळे कामांसाठी पध  वाढेल व 
पध मक दर ा त होतील. 

 
२. उलाढाल, कामाची कमत इ यादीची पिरगणणा चालू दराने करताना ती वष  १० 
ट के वाढ िवचारात घे यात यावी 
३. उपरो त (क) नुसार बाब ची िनवड करताना देय कामामधील मह वा या व ठळक बाबी 
िवचारात या यात. 
४. हातातील कामांची उवरीत कमत िबनचूक व पिरपूणिर या सादर करणे कं ाटदारांवर 
बंधनकारक रािहल. तसेच देय कामांसाठी िनिवदा सादर के यानंतर पण यासंबंधी 
अंितम िनणय हो यापुव  एखादे नवीन काम िमळा यास या संबंधीची मािहती वरीत 
सादर करणे देखील कं ाटदारांवर बंधनकारक रािहल. अ यथा िनयमानुसार ते यथोिचत 
कारवाईस पा   राहतील.    
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५. उपरो त    (इ)  िनि त करतांना स म कामाची या या िन:संिद ध अस याबाबत 
द ता यावी. 
६.कामा या करारना यात पो ट वॉिलिफकेशनचा ायटेिरया समािविश ट केलेला 
आहे िह बाब िनिवदा सुचनेम ये  प टपणे नमुद करावी. 
२.९ 
२.९.१) िनकोप पध  हावी व जा तीत जा त पध मक देकार िमळावेत यासाठी खु या 
िनिवदा सुचना सािरत क न िनिवदा मसू ांम य े र. .१.५ कोटी वरील कामांसाठी 
िनिवदा सादर करणारे कं ाटदार महापािलकेकडे पंजीकृत कं ाटदार असणे आव यक 
नाही, अशी अट नमुद कर यात यावी. कुठलाही स म कं ाटदार िनिवदेतील अटी व 
शत ची पुतता करतील अशी अट नमुद करावी. आंतररा ीय कं ाटदार यांची उपकंपनी 
भारतीय अस यास िनिवदेत भाग घे याची अट िनिवदा सुचनेत समािव ट करावी. यास 
यापक तरावर िस दी देऊन तसेच येक िनिवदेम ये सव कं ाटदारांसाठी पा ता 

िनकष िनि त कर यात येऊन सव िनकषां माणेच कं ाटदारांना पा  /अपा  
ठरिव यात याव.े तसेच अपा तेची कारणे संकेत थळावर िस द क न अशा अपा  
कं ाटदारांना यांचे हणणे मांड याची संधी ३ िदवसां या कालावधीसाठी दे यात यावी 
व ु क कारणांमुळे ( यांचा उ ेख ४.५.२ म ये नमुद केलेला आहे) कं ाटदार अपा  
होत असेल तर त संबधी आव यक या िनकषांची पुतता या िनध रीत कालावधीत यांनी 
के यास यां या पा तेिवषयी स म ािधका-यांनी िनणय घेऊन सुधारीत पा  
कं ाटदारांची यादी संकेत थळावर िस द करावी व यांना िनिवदा पधत भाग घे याची 
परवानगी ावी. 
२.९.२) महापािलकेम ये स ागारा या िनयु या करणे व यां याकडून िविवध 
कालावधीत काम क न घेणे अपिरहाय अस यास अशा पिर थतीत स ागाराची 
िनयु ती क न यांना यावेळेस शु क हे क पा या ट केवारीनुसार िनि त मु याचे 
(Fixed consultancy charges) असे राहील. या िनि त मु या या आधारे िनिवदांम ये 

क पाची कमत िकतीही वाढली तरी स ागार शु क मा  िनध रीत केले या 
मु यािशवाय जा त अदा होणार नाही िह अट कष ने नमूद करावी व ती स ागारांना 
बांधील रािहल. 
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२.९.३)  िविवध स ागारां या कामां या जािहराती काढताना या सव िनिवदा सुचनांम ये 
न दणी न केले या स ागारांनाही िनिवदेत सहभाग घेता येईल अशी तरतूद करावी.  यात 
सव स ागारांची प ात अहता बाबतचे िनयम मा.शासनातफ वतं पणे िनगिमत 
कर यात येत आहेत.स ागारां या िनिवदा भारतीय कंपनी / फमशी स न असले या 
आंतररा ीय स ागारांनाही भरता येतील अशी तरतूद िनिवदेत करावी. वरील माणे 
र. .१.५ कोटी वरील कामांसाठी थाप य क ांटदारांकरीता पंजीकृत नस याची अट, 
िव ूत यांि की व वा तुशा  शाखे या कं ाटदारांकरीता सु दा लागू राहील. 
२.१० ) थाप य, िव ूत, यांि की व वा तूशा ीय शाखे या सव कं ाटदारांना SBD 
िनिवदांबाबत बाबिनहाय दरपृथ:करणे सादर करणे अिनवाय रािहल. 
२.११) या कामांचा काम पुण वाचा िवहीत कालावधी बारा महीने  वा यापे ा कमी आहे, 
तसेच मंजुर िनिवदा र कम .25,00,000 पे ा कमी आहे,  अशा कामांना भाववाढीचे 
कलम लागु राहणार नाही. 
३. ई िनिवदा उड यापुव  िनिवदा ािधका-याने करावयाची कायवाही. 

तावना : 
 यापुव  ब-याच नामांिकत कं ाटदारांकडून यांना िनिवदा उपल ध क न दे यात 
आ या नस याबाबत त ारी ा त झा या आहेत. आता ई िनिवदा णालीम ये 
सावजिनक बांधकाम िवभागा या संकेत थळाव न कोणताही कं ाटदार कोठूनही 
िनिवदा संच ा त क न घेऊन (download) शकेल व िनिवदा सादर क  (upload) 
शकेल तथािप िनिवदेची िवधी ा ता िनिवदेत नमूद केले या अटी व शत या अिधन 
राहील. 
३.१ साधारणत: 1.50 कोटीपे ा कमी रकमे या िनिवदांम ये िनिवदापुव बैठकीची 
तरतूद नसते. अशा िठकाणी िनिवदा उघड यापुव  या िनिवदा कारांनी / कं ाटदारांनी 
िनिवदा भरले या आहेत अशा सव कं ाटदारांना िनिवदा उघड या या िदनांकाला अथवा 
लगेच या तीन िदवसात काय लयात िववि त वेळ देऊन बोलवावते आतापयत पार 
पाड यात आलेली या िनिवदेसंबंधीची सव ि या िह पारदश पणे झालेली आहे आिण 
बीड लॉक िदनांकापयत पुण झाले या ई िनिवदा ि ये संदभ त िनिवदा भरणा-या 
संबंिधत कं ाटदाराची कोणतीही त ार नाही, असे माणप  ताबडतोब ा त क न 
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याव.े असे माणप  देणा-यास उप थत कं ाटदारांनी नकार िद यास कारणांची 
िवचारणा करावी व यांचे शंकािनरसण क न तसे माणप  सादर कराव ेमा  संबंिधत 
कं ाटदारांचा िवरोध अनाठायी व िनयमास अनुल ून नसेल तर तशी कारणे अिभिलिखत 
करावीत जे कं ाटदार अनुप थत रािहले असतील यांची अनुप थती अिभलेखावर 
नमूद करावी. कायकारी अिभयं यांनी संकेत थळांम ये िनिवदा ि येत अ य कुठ याही 
य ती अथवा system integrator / service provider कवा वेब साईट कोऑड नेटरने 

कोणताही ह त ेप केलेला नाही व या सव ि येत सव संबंिधतांनी सवतोपरी यो य 
काळजी (due diligence) घेतलेली आहे असे अिभलेखावर नमुद करावे व नंतरच िनिवदा 
भरणा-या जा तीत जा त कं ाटदारां या उप थतीत िनिवदा उघडा यात. 
४.ई िनिवदा उघडताना िनिवदा ािधका-याने करावयाची कायवाही, 
४.१ कं ाटदार उप थत नसताना िनिवदा उघडणे िह बाब संशय िनम ण करणारी व 
पारदशकतेला छेद देणारी अस याने बहुसं य कं ाटदारां या उप थतीत िनिवदा 
उघडणे अिनवाय आहे काही कारणाने बहुसं य कं ाटदार उप थत राहत नसतील तर 
अशी िनिवदा उघडणे टाळाव.े िलफाफा .१ उघड यानंतर यातील सव कागदप ांची 
छाननी क न पा  / अपा  कं ाटदारांिवषय चे सव िन कष, पा  /अपा तेची सव 
कारणे सव संबंिधत कं ाटदारांना कळवावीत व ही सव कारणे महापािलके या संकेत 
थळावर िस द कर यात यावी अशी कारणे िस द कर याची सोय जर िनिवदा 

पोटल/service provider या पोटलवर असेल तर तेथेही सव कारणे नमूद करावीत 
िवशेषत: या कं ाटदारांना अपा  कर यात आले आहे अशा सव कं ाटदारांना यां या 
अपा तेची कारणे यांना प टपणे कळिव यात यावीत अशा िरतीने आतापयत या िनवड 

ि येत संपूणपणे पारदशकता पाळ यात आली आहे व िनिवदा ि या िवषयी 
कोणाचीही त ार नाही असे कायकारी अिभयंता अिभलेखावर नमूद क न सव /  
बहूसं य कं ाटदारा या उप थतीत िलफाफा .२ (िनिवदा दर िवषयक िलफाफा) 
उघड यात यावा. कं ाटदार उप थत नसतील तर कं ाटदाराशी य  संपक साधून 
उप थत राह यास सुचीत करावे व श यतो यां या उप थतीतच िलफाफा .२ 
उघड यात यावा. िह िनिवदा कं ाटदार ५ पे ा कमी अस यास िकमान २ कं ाटदारां या 
उप थतीत िलफाफा .२ उघडावा ई िनिवदा कं ाटदार सं येने ५ पे ा जा त 
अस यास िकमान ५ कं ाटदारां या उप थतीत िलफाफा .२ उघडावा जेणे क न 
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कं ाटदारां या समोरच यांचे ा त झालेले देकार िकती दराचे आहेत हे सव ना ात 
होईल, िह सव ि या अिनवाय राहील व अशा कामकाज प दतीमुळे 
महानगरपािलके या अिधका-यांिवषयी िवनाकारण संशय घेतला जाणार नाही. काही 
कारणांमुळे जर कं ाटदार सुचना देऊनही उप थत नसतील तर ३ सा ीदारांसमोर 
िनिवदा उघड यात यावी. 
४.२ मंडळ तरावर ा त होणा-या व उघड या जाणा-या िनिवदांम ये िनिवदापुव 
बैठकीची तरतूद असते अशा िनिवदा पुव बैठकीत जा तीत जा त कं ाटदार उप थत 
राहून ते सावजिनक बांधकाम िवभागा या िनिवदा मसू ांिवषयी मु े उप थत करतील 
असे पहाव.े जर  िनिवदा िवकत घेतले या कं ाटदारांचे (prospective bidder) काही 
अिभवेदन िनिवदा पुव बैठकीत नसेल तर  तसे अिभवेदन यां याकडून िलखीत व पात 

ा त क न यावे व अिभलेखावर जतन कराव.े अिभवेदनातील मसु ांचे िनराकरण कवा 
कं ांटदाराने उप थत केलेले मु े िनिवदेतील करावयाचा आव यक बदल हा स म 

ािधका  या या मा यतेने ३ िदवसांचे आत कर यात यावा. स : थतीत क ा य मा यम, 
हडीओ कॉ फर स ग, ई-मेल अशी सव संवादाची वेगवान साधने उपल ध आहेत यामुळे 

प  यवहारात वेळ वाया न घालवता या सव साधनांचा वापर क न िनिवदािवषयी CSD 
तातडीने मंजूर क न याव े व तीन िदवसा या कालावधीत Service provider 
संकेत थळावर अपलोड कर यात यावेत.  िवषय आयु त यांनी या करणी अिनवायता 
तपासून त संबधीची कारणे अधोरेखीत क न जा तीचा कालावधी मंजूर करावा. काही 
िववि त कारणांमुळे CSD िविहत मुदतीत upload करता येत नसतील तर लागणा-या 
जा ती या कालावधीसाठी आयु तांची पूवपरवानगी  अपवादा मक पिर थतीतच 
घे यात यावी. तदनंतर िलफाफा .१ उघडून कं ाटदारांना बोलावून यांची िनिवदा 

ा त होई पयत या ि येम ये कुठलीही त ार नाही असे माणप  िनिवदा भरणा-या 
सव कं ाटदारांकडून ा त क न याव.े तदनंतर िलफाफा .१ उघडावा. िलफाफा 

.१ मधील सव कागदप ांची छाननी के यानंतर कं ाटदारा या पा  / अपा ते 
िवषयीचे िन कष हे िनिवदा संकेत थळ तसेच www.pcmcindia.gov.in वर िस द 
कर यात याव.े सव पा  /अपा  कं ाटदारांना यां या पा / अपा तेबाबत अवगत 
कर यात यावे व यानंतरच िलफाफा .२ उघडावा. 
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४.३ ई िनिवदा णाली अंतगत संपूण पारदशकता, यो य पध  आिण महापािलके या 
िहताथ, िनिवदा वकृतीत एकच िनिवदा ा त होणे महापािलके या िहताचे नाही. यामुळे 
यापुव या एकच िनिवदा ा त झाली अस या या संदभ तील सव शासन आदेश / 
सुचना/ िनणय अिध िमत क न खालील आदेश िनगिमत कर यात येत आहेत. 
 ब  याच अिधका  यानंा एकच िनिवदा ( Single tender ) हणजे काय याबाबत सं म 
असतो याबाबत प ट कर यात येते की, एकच िनिवदा (single tender) हणजे िनिवदा 
सुचना िस द के यानंतर फ त एकच िनिवदा ा त झाली आहे कवा ब याच िनिवदा 

ा त होऊनही तांि क िलफाफा .१ तपासताना अ य सव कं ाटदार अपा  ठ न फ त 
एकच कं ाटदार िनिवदेसाठी पा  ठरले आहेत, अशा सव िनिवदा ठेकेदारांना एकच 
िनिवदा (Single tender) हणनू समझ यात येईल या सव एकच िनिवदा संदभ त 
आदेिशत कर यात येते की, अशा ा त झाले या िनिवदा िलफाफा .२ न उघडता 
ता काळ फेटाळ यात या यात व लगेचच नवीन िनिवदा मागिव यात या यात. मा  
यासंदभ त मुळ ा प िनिवदेम ये कुठलाही बदल क  नये. मुळ ा प िनिवदेम ये 
कुठलाही बदल न के यास नवीन केलेली मागणी ही ि तीय मागणी समज यात येईल. 
अशा मागणीनंतर जर परत एकाकी िनिवदा ा त झाली तर ती िनिवदाही नाकार यात 
येऊन तृतीय िनिवदा मागिव यात यावी. (सदर कायप दती बयाणा र कम (EMD) online 
परत कर यास सू वात झा यानंतर हणजे १ स टबर २०१७ नंतर अमलात आणावी, 
तोपयत आता माणेच दोन मुदतवाढी ा यात)  ि तीय व तृतीय वेळेला मागिवले या 
िनिवदेत िनिवदापूव बैठक घे याची आव यकता नाही. अशा िरतीने तृतीय वेळेस 
मागिवलेली िनिवदा ही जर एकच िनिवदा ा त झाली व ही िनिवदा कमी दराची अथवा 
अंदािजत दराइतकी असेल ती वीकार यात यावी. चिलत दरसुचीपे ा जा त दराची 
िनिवदा ा त झा यास याबाबत लगत या विर ट तरावर पूण समथनासह िनिवदा 
मंजूरीकरीता सादर करावी, जर या िनिवदा मा य कर यासा या नसतील तर या 
तरावर र  क न िनिवदा अट ची फेरतपासणी करावी. 

एकच िनिवदा का ा त होत आहेत याअनुषंगाने िनिवदेतील अटी व शत चा अ यास 
क न तसेच या अंदाजप कावर आधािरत िनिवदा मागिव यात आ या आहेत, या 
अंदाजप कातील बाब चा अ यास क न व बाब या दरािवषयी खा ी क न आव यक 
अस यास आयु तां या मा यतेने ा प िनिवदा मसु ात आव यक तो बदल आिण 
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कामाची गुणव ा खालावणार नाही याची खा ी क न काही अटी िशथील कर याबाबत 
व अंदाजप कीय कमतीत वाढ दर पुन वलोकनामुळे होत अस यास याबाबत आयु त 
िनणय घेतील. िवभागाने हा िनणय अिभले यांवर ठेवावा तसेच तो महापािलके या 
संकेत थळावर िस द करावा त नंतर अशा बदले या िनिवदेस िस दी देऊन परत 
देकार मागिव यात यावेत.असे देकार ा त झा यानंतर जोपयत िकमान तीन पा  
कं ाटदार ा त होत नाहीत,तोपयत पुन:  थम ,ि तीय व तृतीय मागणी कर यात 
यावी.अशा िरतीने तीस या फेरिनिवदेलाही ितनपे ाही कमी देकार ा त झा यास िनिवदा 
वीकृती ािधका याने देकार उघड याचा िनणय यावा. हयानंतर िलफाफा ं .2 

उघड यानंतर कं ाटदारा या पा  / अपा तेिवषयी िनणय घे यात यावा.अशा िनिवदेचा 
िलफाफा ं . 2 उघडतांना ा त होणार दर हे कं ाटदारा या अिभलेिखत कर यात 
यावेत व अशा िनिवदा स म ािधका याकडे मंजुरीसाठी पाठिव यात या यात.या सव 
सुचना कि य द ता आयोगा या चिलत सुचना आहेत. यासुचनां माणेच शासनाने 
महारा  सावजिनक बांधकाम िनयमावलीम येही आव यक या सुधारणा के या आहेत. 
४.४   ई-िनिवदा णाली अंतगत िनिवदाकारांनी िकमान ३ अथवा 3 पे ा जा त िनिवदा 
भर याचे आढळ यास ई-िनिवदा ािधका याने िनि त केले या वेळी िलफाफा मांक 1 
(तांि क िलफाफा)  उघडावा .तांि क िलफाफातीलकागदप ांची छाननी क न िकमान 
१ कवा २ कं ाटदार पा  ठरले तर अशा कामांचा िलफाफा ं .2 न उघडता सदर िनिवदा 
फेटाळ यात या यात व ता काळ सदर कामाची फेरिनिवदा िस द कर यात यावी. 
तांि क िलफाफा छाननीसाठीचा ( संबंधीत िवभागासाठी ) कालावधी हा दोन िदवस 
इतकाच मय िदत राहील.अशा कामांची फेरिनिवदा िस द झा यानंतर सदर मुळ 
िनिवदे या अनुषंगाने पा  कं ाटदारास िनिवदा प  भर याची ि या पु हा करावी 
लागेल. अशा िरतीने जोपयत 3  कं ाटदार पा  ठरणार नाही तोपयत थम,ि तीय व 
तृतीय मागणी कर यात यावी.तृतीय मागणी या वेळेस एकच कं ाटदार पा  ठरत असेल 
व ही िनिवदा कमी दराची अथवा अंदािजत दराइतकी असेल ती वकार यात 
यावी. चलीत दरसुचीपे ा जा त दराची िनिवदा ा त झा यास तर िनिवदे या अटी व 
शत म ये आव यक ते बदल (अट म ये िशिथलता आणुन ) स म अिधका याने करावेत व 
अंदाजप कीय कमतीत वाढ दर पुन वलोकनामुळे होत अस यास याबाबत ते 
अिभले यावर ठेवाव.े थम आलेली एकच िनिवदा वीकृत करावी अथवा फेटाळावी व 
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त नंतर फेरिनिवदा सुचना िस द करावी अशा िरतीने ३ पा  िनिवदा उपल ध 
झा यानंतर ३ व यापे ा जा त िनिवदा उपल ध झा यानंतर िलफाफा ं .2 (आ थक 
िलफाफा) उघड यात याव.ेया देकारांची छाननी क न ते िवनाअट अस याचे  आढळून 
आ यास िन नतम दर वकृतीचा संबंिधत िनिवदा उघडणारा ािधकारी यांनी आव यक 
वाटाघाटी व  िनिवदा पडताळणी सिमती सद यांच ेअिभ ाय घेऊन,  िनिवदा वकृती 

ािधका याकडे  सादर करावेत. अशा ा त होणा या िनिवदांचे दर पध मक वाटत 
नस यास िनिवदा उघड या या अिधका यांनी िन नतम देकार (Lowest offer) सादर 
करणा या कं ाटदाराबरोबर वाटाघाटी क न दर कमी कर याचा य न करावा. ा त 
िनिवदा दर अंदाजप कापे ा जा तीचे अस यास व कं ाटदार िनिवदेचे दर कमी 
कर यास तयार नस यास या फेटाळ यात या यात व तांि क मंजुरी िदले या 
अंदाजप कांचे पुन वलोकन क न स म ािधका याने आव यकता अस  यास 
दरिवषयक बाब त दु ती क न फेरिनिवदा मागिव यात या यात स : थतीत 
शासन तरावर व महापािलका तरावर ा त होणा या सव िनिवदा कमी दरा या ा त 
होत आहेत. यामुळे सव िज हयांतील िनिवदांिवषयीचा कल िवभाग मुखांनी अिभिलिखत 
करावेत व यापे ा जा त दरा या िनिवदा ा त होत अस यास या वीकृत कर यापुव  
संबंिधत िन नतम दर देकार कं ाटदाराशी वाटाघाटी करन िनिवदा दर वरील मय देत 
आण याचा य न करावा असे श य न झा यास व  िनिवदा पडताळणी समीतीस ा त 
झालेले दर यो य वाटत अस यास तसे यांचे अिभ ाय अिभलेखावर ठेव यात यावे व 
त नंतर स म ािधका यानी अशा िनिवदा वीकृत करा यात. .1.50 कोटी या वरील 
सव िनिवदा B-2 प दतीने िस द के या अस यामुळे अंदाजप कात दु ती 
करणेदेखील सोई कर होईल. 
4.5 िनिवदा तांि क िलफाफा ं .1 ची छाननी व मु यांकन करतांना िनिवदा उघडणा या  
अिधका यांनी व िनिवदा पडताळणी समीतीने यावयाची द ता व त नुषंगाने सुचना:-  
स या या चिलत प दतीत िनिवदा उघड यानंतर  कायकारी िवभागा या तरावरच 
तांि क िलफाफा ं .1 ची छाननी यांचे तरावरच होऊन िलफाफा ं .2 उघड याबाबत 
िनणयही कायकारी िवभागच घेतो या प दतीत बदल कर यात येत आहे व यापुढे पिर छेद 
5.1.4 म ये नमुद के या माणे िनिवदा पडताळणी सिमतीकडुन हया िनिवदांची 
पडताळणी होईल. 
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िनिवदा पडताळणी सिमतीने खालील माणे काम कराव.े 
4.5 .1    िनिवदा उघड याची सुचना सव कं ाटदारांना ावी व यांचे उप थतीतच 
िनिवदा उघडा यात जर काही कं ाटदारांना िनिवदा उघड याचे िदवशी उप थत रहाणे 
श य नसेल तर यां याकडुन याबाबत लेखी िवनंती अिभले यांवर  ठेवावी.मा  
कोण याही पिर थतीत बहुसं य कं ाटदारां या उप थतीतच िनिवदा उघडा यात. 
4.5.2  िनिवदा पडताळणी सिमतीने िनिवदा उघड यानंतर यांनी िनिवदेची छाननी 
क न यासाठी िनिवदे या पा ते / अपा तेिवषयी काही शंका िनम ण झा यास 
,िवशेषत: खालील बाब वर यांनी कं ाटदारांकडुन प टीकरण मागिवणे अिनवाय 
राहील. 
 
 १) न दणी िवषयक कागदप े 
 २)  पॉवर ऑफ एटन बाबतची प टीकरणे 
 ३) बँक ितभूती हमी मधील ुटी 

४) कं ाटदाराना सादर केले या तांि क व आ थक िववरणात संिद धता व 
ृटी आढळत अस यास याबाबत प टीकरण 

५) पुलाची लांबी व िविनदश, समान करणे, इमारत ची उंची व कामाचे 
गुणव ा िनकष, र ते बांधकामातील कामांचे / बाब चे पिरमाण व शु क 

६) जॉईंट हचर ( Joint venture) अस यास यासंबंधी करारना यात ुटी 
असणे, मािणक नसणे, कारारनामा न दिवलेला नसणे, भािगदाराचे 
शेअर नमुद नसणे. 

७) आ थक ताळेबंद व िववरणातील ुटीबाबतचे प टीकरण 
८) तांि क िलफा यातील सादर केलेले ताव / कागदप ातील अटी 

/शत  व प  यवहारातील संिद धता, अ प टता इ यािद. 
 याबाबत िनिवदा उघडणा-या स म अिधका-यांनी ( कायकारी अिभयंता/अिध क 

अिभयंता / सहशहर अिभयंता/ शहर अिभयंता) संबंिधत कं ाटदारास पा  /अपा  
ठरिव यापुव  यांचेबरोबर िलिखत व पात प यवहार करावा व कं ाटदाराकडून 
िलिखत व पात प टीकरण घेऊन ते पडताळाव.े िकरकोळ व मह व नसले या 
अटीमुळे िनिवदाकारास अपा  कर यात येऊ नये. अ या िठकाणी कं ाटदाराब ल लेखी 
प टीकरण यावे व नंतर याचे प टीकरण सिमतीसमोर ठेवून याची छाननी क न 

कं ाटदारा या िनिवदा पा  /अपा ते िवषयी िनणय यावा. याबाबतचे सव अिभलेख 
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धािरकेत व संकेत थळावर ठेवावे व िनिवदा वकृतीसाठी सादर कर या या तावात 
या सव पडताळणी प दतीचा प ट उ ेख करावा. 

 
४.६ अंदाजप कीय दरा या १० ट यापे ा अधीक दराने कमी असले या िनिवदा ा त 
झा यास यां या वकृती संदभ त सुधारीत मागदशक सुचना 
४.६.१. िनिवदा ि येम ये ा त िन नतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा या 
िकमतीपे ा १० ट के पे ा अिधक  दराने कमी असेल तर संबंिधत कं ाटदारांकडून 
एव ा  कमी दरात काम कर याचे िनयोजनाबाबत सिव तर तपिशल िनिवदा 
बोलावणा-या अिधका  याने ा त क न यावा. कं ाटदाराने िदले या तपिशला या 
आधारे सदर काम िन नतम देकारा या कमतीत पूण करता येणे श य अस याची खा ी 
क न दे यात यावी. 
 
४.६.२. ा त िन नतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १० ट के 
पयत कमी दरां या असेल तर ठेकेदारांनी िनिवदाधीन िकमती या १ट के एव ा 
िकमतीची बँकेची ितपुत  हमी परफॉम स िस युरीटी हणून िनिवदे या िलफाफा .२ 
म ये सादर करावी. तसेच ( Scan क न ई-िनिवदेसोबत सादर करावी) उदा १ट के ते 
१० ट के कमी दर = १ ट के र कम 
 
४.६.३. ा त िन नतम िनिवदेचा देकार िनिवदाधीन कामा या िकमतीपे ा १० ट के पे ा 
जा त दराने कमी असेल तर देकार १० ट के पे ा जेव ा दराने आहे तेव ा रकमेचा 
व वरील बाब-२ माणे बँकेची ितपुत  हमी िनिवदेसोबत िलफाफा मांक २ म ये सादर 
करावी. ( उदा.१४ ट के कमी दर -१० ट के पयत करीता -१ ट के व ( १४ट के -
१०ट के) -४ ट के असे एकूण ५ ट के) ही र कम प. १००० पे ा कमी अस यास 
िकमान पये १०००/- (एक हजार ) ची बँकेची ितपुत  हमी सादर करणे अिनवाय 
रािहल.( यापैकी पिह या १ ट के ची र कम िनिवदाधारकाने रोख व पात online भरणे 
बंधनकारक राहील. यापूढील र कम तो रोख व पात ( online ), bank gaurantee 
वा इतर व पात (मा यता िदले या) भ  शकेल. 
 
४.६.४. बँक ितभुती हमी ही ऐ छक असावी. िनिवदाधारक SBD मधील 16.1 म ये 
नमुद के या माणे देखील सुर ा ठेव (1% बयाणा र म ,2 % SBD मधील 16.1 

माणे वा रोख , 2% देयकातुन कपात,अशी एकुण 5% ) व Performance security 
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guarantee ची र कम वरील 4.6.3 म य ेनमुद के या माणे भ  शकेल , कवा रोख 
रकमेचा देखील भरणा क  शकेल .   ४.६.५. बँक ितभूती हमी उपल ध क न देणे 
/बँकेची ितभूती हमी परत करणे व इतर बाब बाबत खालील माणे कायवाही करावी. 

अ) बँक ितभूती हमी िनिवदा बोलावणा-या कायकारी अिभयंता / अिध क 
अिभयंता / सहशहर अिभयंता  इ.यां या नावे असावी. 

ब) बँक ितभूती सरकारी /शे ु ड तसेच सावजिनक े ातील बँकेची 
असावी. 

क) बँक ितभूती हमीची ( Performance security deposit र कम /सुर ा 
ठेव /) मुदत कामा या दोष दािय व कालावधीनंतर एक मिहना 
कालावधीपयत असावी. 

ड) बँक ितभूती हमीची त ( बयाणा र कम, Performance security 
deposit ची र कम)   Scan क न ई िनिवदा भरताना ठेकेदारांनी 
अपलोड करावी. 

इ) बँक ितभूती हमी ( बयाणा र कम, Performance security deposit ची 
र कम) िसलबंद िलफा यामधून कं ाटदारांनी िनिवदा वकृती या 
िदनांकात कायकारी िवभागा या  यां या काय लयात जमा करावा 
िलफा यावर कामाचे नाव व िनिवदा सुचना ं माक िलह यात यावा. 

फ) िनिवदा उघड यावर िलफाफा .१ मधील कागदप ांची पूतता न 
झा यास संबंिधत कं ाटदारांना यां या बँक ितभूती हमीचे ( बयाणा 
र कम, Performance security deposit ची र कम) िलफाफे कायकारी 
िवभाग यांनी िनिवदा उघड या या िदनांकापासून ७ िदवसांत परत 
करावेत. बयाणा र कम १ स टबर, २०१७ पासून पूढे (श यतो) online 
परत कर याची यव था संगणक िवभागाने करावी. 

घ) िलफाफा .१ मधील कागदप ांची पूतता घेऊन या कं ाटदारांचे 
िलफाफा .२ मधील देकार उघड यात येतील या मधील िन नतम २ 
िनिवदाकाराचंे बँकेची ितभूती हमी िलफाफे वगळता इतर कं ाटदारांचे 
बँकेची ितभुती हमी ( बयाणा र कम, Performance security deposit 
ची र कम) िलफाफे ७ िदवसांत परत कर यात यावेत. 

च) िन नतम िनिवदाकारांना काय रंभ आदेश िद यानंतर ३ िदवसांत .२ चे 
िन नतम िनिवदाकाराची बँकेची ितभूती हमी ( बयाणा र कम, 
Performance security deposit ची र कम)  परत कर यात यावी. 
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छ) वरील प दतीम ये खोटी कागदप े / बँक ितभूती हमी सादर करणा-या 
कं ाटदारांची अनामत र कम (EMD) ज त कर यात यावी व संबंिधत 
कं ाटदारांना का या यादीत टाकाव.े तसेच अशा का या यादीत 
समािव ट केले या कं ाटदारांनी सादर केले या िनिवदा उघडू नयेत. 

४.६.६. कायकारी िवभागाने िन नतम िनिवदाकारांकडून ा त बँक ितभूती हमीची( 
बयाणा र कम, Performance security deposit ची र कम)  मुदत दोष दािय व 
कालावधी नंतर एक मिह यापयत वाढवून घेत यानंतरच तसेच कामाचा िवमा 
काढ यानंतरच काय रंभ आदेश दे याची कायवाही करावी तसेच मुदतवाढीचे आदेश व 

येक काम पूण वाचे माणप  या या िदनांकास www.pcmcindia.gov.in या 
वेबपोटलवर upload करावे. 
 
४.६.७. काम समाधानकारकपणे पुण झा यावर िनिवदेतील तरतुदी माणे 
ठेकेदारांकडून ा त अितिर त कामिगरी सुर ा ठेव र कम व बँक ितभूती हमी ३ 
मिह या या आत कं ाटदारांना कायकारी अिभयंता यांनी परत करावी. 
5.0   ई-िनिवदा वकृती- 
ई-िनिवदा महानगरपािलके या वेबसाईट,वेब-पोटलवर िस  झा यानंतर िनिवदेतील 
अटी व शत म ये अंशत:ही बदल कर यात येऊ नये. अशा बदलामुळे कं ाटदार आणी 
सवसामा य जनता यां याम ये महानगरपािलके या कायप दतीबाबत संशय िनम ण 
होतो.तसेच महानगरपािलके या िव ासाहतेला तडा पोच याची श यता नाकारता येत 
नाही. यामुळे ई-िनिवदेतील आशय अथवा तारखेत बदल करावयाचे झा यास ते स म 

ािधका या या िलिखत पुवपरवानगीनेच कर यात यावेत.अशा मंजुरी दान करीतांना 
सदरबाबतचे प  व याची कारणेही संबंिधत बेबसाईट तसेच वबेपोटल वर ठळकपणे 

िस द कर यात याव.े 
5.1.1 अितिर  कामगीरी सुर ा ठेव र कम (Additional performance security 
deposit) भरणे 
कं ाटदार अंदाजप कीय दरा या 10 ट के पे ा कमी दर भर यास अितिर त इसारा 
र कम / कामगीरी सुर ा ठेव रकमेची बँक ितभुती हमी िनिवदेसोबत सादर कर या या 
सुचना िद या आहेत. िनध िरत रकमेपे ा कमी रकमेची बँक ितभुती हमी सादर के यास 
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अथवा आव यक बँक ितभुती हमी सादरच न के यास सदर कं ाटदाराची िनिवदा रद  
कर यात यावी. 
5.1.2 िनिवदे या िवधी ाहयता कालावधी (Validity Period ) िनिवदेतील कं ाटदाराने 
भरले या दरासाठी िविध ा ता कालावधी 120 िदवस असावा. 
5.1.3 ई-िनिवदा उघड याची ि या काय लयीन वेळेत करणे-इ-िनिवदा ि या ही 
महानगरपािलकेने मंजुर केले या ऑनलाईन णाली ारे द शत कर यात येते. सदर 

ि याम ये िनिवदा काय लयीन वेळेत न उघडणे,िनिवदाधारकांच ेअनूप थतीत उघडणे 
अशा त ारी होऊ नयेत हणुन या िनिवदाधारकांनी िनिवदा सादर के या आहेत अशा 
बहुसं य िनिवदाधारकांसमोर िनिवदा उघड याची कायवाही कर यात यावी व अशा 
िनिवदा काय लयीन वेळेतच उघड यात या यात. यामुळे िनिवदा उघड या या 

ि येम ये पारदशकता रािहल. 
5.1.4 िनिवदा पडताळणी समीती (Evaluation Committee) 
1)    . 50000/- पयतचे कामांसाठी  
1  संबंधीत उपअिभयंता अ य  
2 संबंधीत िवभागाचा लेखािधकारी सद य सिचव 
3. लेखा िवभागाचा लेखापाल सद य 

 
2) .50,000 ते 300,000 पयत 
1 संबंधीत कायकारी  अिभयंता अ य  
2 संबंधीत िवभागाचा लेखािधकारी सद य सिचव 
3 लेखा िवभागाचा लेखािधकारी सद य 

 
3) .300,000 ते 25,00,00,000/- 
1 संबंधीत िवभाग मुख अ य  
2 मु यलेखापाल सद य  
3 मु यलेखापिर क सद य 
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4) .25,00,00,000 या पुढे  
1 आयु  अ य  
2 संबंधीत िवभाग मुख सद य सिचव 
3 मु यलेखापाल सद य  
4 मु यलेखापिर क सद य 
5 कायकारी अिभयंता द ता व 

िनयं ण  
सद य 

 
5.1.5  िनिवदा वकृतीचे अिधकार   
1 . 50,000 पयत  उपअिभयंता 
2 .50,000 ते 

.१०,00,000 पयत 
कायकारी अिभयंता 

3 .१०,00,000 ते 
25,00,000  

िवभाग मुख (अितिर त आयु त ,शहर अिभयंता / 
सहशहर अिभयंता इ.) वा शासकीय मंजुरी दे या या 

यायोजीत आ थक अिधकारां माणे  
4 .25,00,000 चे 

पुढे 
आयु त 

 
िनिवदा पडताळणी समीतीने तपासणी कर याबाबतची सुची प -2 माणे राहील. सदर 
समीती आव यक अस यास अ य अिधका यांना आमंि त करेल व िनिवदा 

वकृतीिवषयी उिचत िनणय घेईल. 
5.2 िनिवदा वकृती संदभ तील कालमय दा:- 
जािहरात िस द के या नंतर िनिवदा ा त क न घेणे,उघडणे,कागदप ांची पडताळणी 
करणे, ा त त ार चे िनवारण करणे मंजुर करणे व ठकेदारास LOA देणे इ.कायवाहीस 
वेळेच े बंधन असणे आव यक आहे. े ीय अिधका यांनी ही कायवाही खाली िदले या 
त यानुसार पुण करावी. 
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अ. ं
. 
 

कायवाही कमाल िनिवदा र कम व कालावधी (िदवसांम ये ) 
.1.0 

कोटीपयत
या िनिवदा 

.2.5 
कोटीपयत
या िनिवदा 

.15 
कोटीपयत
या िनिवदा 

.15 
कोटीपे ा 
जा ती
या 

िनिवदा 
1 िनिवदा िस द 

क न वृ प े 
ा त क न घेणे. 

5 5 5 5 

2 िलफाफा 
.1(िलफाफा) 

उघडणे 

िस द केले या िनिवदेतल वेळ व तारखे माणे 

3 िनिवदा ा त 
हो याचा िकमान 
कालावधी SBD 
िनिवदांसाठी 

15 25 45 45 

4 िनिवदा पुव 
बैठकीचा िदनांक 
(िनिवदा िस द 
झा यानंतंर ) 

5 10 10 10 

5 CSD अपलोड 
करणे 

3 3 3 3 

6 िलफाफा ं . 1 
ची सिमती माफत 
पडताळणी करणे  

7 10 10 10 

7 िनिवदाधारकां
या उप थतीत 

मु ांच ेिनराकरण 
करणे व अंतीम 
पा  
िनिवदाधारकांची 

3 5 10 10 
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यादी तयार करणे 
. 

8 िलफाफा ं .2 
(िव ीय 
िलफाफा) 
उघडणे 

3 3 5 5 

9 िनिवदा मंजुरीचा 
ताव तयार 

क न स म 
अिधका याकडे 
मंजुरीसाठी 
सादर करणे 

7 7 10 10 

10 िनिवदा मंजुरीची 
कायवाही करणे 

15 15 22 27 

11 ठेकेदारास 
ितपुत  र म 

सादर कर याचे 
प  पाठिवणे 

5 5  5 5 

12 कं ाटदाराने 
ितपुत  र कम 

िनध िरत वेळेत न 
भर यास याची 
िनिवदा रद  
क न ि तीय 
िनिवदा 
धारकासमवेत 
शहािनशा क न 
पूढील कायवाही 
करावी.---- 

10 10 10 10 

 एकुण 78 98 135 140 
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