
जाहिरात 
 

 प्रकल्प संचालक (आत्मा), चंद्रपरू या कायालयाच्या वतीने सन २०22-23 मध्ये शासन ननर्णयका २०१८ / प्र.क्र. 
226/3 दि. 20 ऑगष्ट  २०१८ अन्वये निल्हा कृनि महोत्सवाचे आयोिन करावयाचे असनु त्याकनरता मंडप व्यवस्था, इतर 
आवश्यक सदुवधेकदरता परुवठािारांकडून बंि दिपाफा िरपत्रक दनदविा  मागदवण्यात येत आहे. 

 
नननवदेतील अटी व शतीची पतुणता करर्ा-या ईच्छुक कंत्राटदारांनी या पेपर नननवदा प्रनक्रसेत सहभागी होण्यासाठी या 

कायालयाच्या संकेतस्थळ  https://www.atmachandrapur.in  ई-पेपर निनिदा  नदनांक 09/02/23 या कािावदधत 
सकाळी 11 वा पयंत उपिब्ध राहीि.   

 
 

     स्वा/ 
     प्रकल्प संचालक 

     कृनि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रर्ा (आत्मा),  
     चंद्रपरू 

    

https://www.atmachandrapur.in/en/atma


हिहिदा अटी ि शती 
 
१)  पहरहशष्ट 'ब' मध्ये नमदू केलेल्या सवण कामासाठीचे  दर असेल. िी. एस. टी / लाग ुअसलेले इतर सवण करांचा 
समावेश करुन नननवदाची रक्कम भरावी. दर पत्रकातील सवण दर अपनरवतणनीय असतील, त्यात कोर्तीही तडिोड होर्ार 
नाही.  
 

२)  नदनांक 13/02/2023 रोिी सायं. ५.०० वािेपयंत नननवदा फामण सवण कागदपत्रासहीत दर नननवदा, बंद नलफाप्यात या 
कायालयात स्वीकारले िातील. 
 

३)  दर पनत्रकेत नमदु करण्यात आलेले दर १२० नदवसासाठी लाग ू राहतील. नननवदा सादर करतांना तांनिक नननवदा 
फॉमण 'अ' नवनहत नमनु्यामध्ये सादर करावा. नननवदाधारकांनी नननवदा वेळेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. कोर्त्याही  
कारर्ामळेु आपर्ास अडचर् आल्यास प्रकल्प संचालक, (आत्मा) िबाबदार राहर्ार नाही. 
 

४)  नननवदाधारकाने शासकीय / ननमशासकीय/ स्वयंसेवी संस्था सहकारी संस्था यांचे समवेत २०० ककवा त्यापेक्षा िास्त 
स्टॉल असलेल्या कृनि प्रदशणनी आयोिन केल्याबाबतचा नकमान तीन विण कामाचा अनभुव असावा. (संबंधीत संस्थेने 
नदलेल्या कामाचे परुवठा आदेशाची प्रमानर्त प्रत आनर् प्रमार्पत्राची प्रत िोडावी. प्रमार्प्रत्रात स्टॉल संख्येचा स्पष्ट 
उल्लेख असावा. (संबधीत संस्थेने नदलेल्या कामाचे आदेश प्रत). 
 

५)  नननवदाधारकाने व्यवसाय नोंदर्ी प्रमार् पत्र, GST नोंदर्ी प्रमार्पत्र, PAN Card, मागील तीन विाचे आयकर 
भरर्ा केल्याचे नववरर् पत्र सादर कररे् अननवायण राहील. 
 

६)  नननवदादाराने मागील तीन आर्थथक विात प्रत्येकी विात नकमान रु. 10.०० लाखाची उलाढाला केलेली असावी या 
साठी आयकर भरर्ा नववरर् पत्र ग्राहय धरले िाईल. 
 

7) नननवदाधारकाने निनिदे सोबत रु. 1,000/- (अक्षरी एक हजार रुपये)  जमा करणे बंधिकारक राहील. रु. 1,000/-  
   हे िापरतािा राहील याची सिव निनिदाधारकािे िोंद घ्यािे.  
 

8)  ज्या नननवदाधारकाची नननवदा मंिरू हाईल त्या परुवठादाराने सरुक्षा ठेव / अनामत रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम दोन 
नदवसाच्या आत RTGS व्दारे प्रकल्प संचालक, आत्मा, चंद्रपरु यांचे बकँ खातेमध्ये जमा करणे बंधिकारक राहील. या 
रकमेवर कोर्त्याही प्रकारचे व्याि नमळर्ार नाही. सदर कामाचा करारनामा संपषु्टात आल्यानंतर मंिरु करण्यात आलेली 
सवण कामे परु्ण व समाधानकारक झाल्या नंतर  सरुक्षा ठेव/अनामत रक्कम परुवठा दारास परत करण्यात येईल. 
 

9) प्राप्त बंद दरपत्रक नलफाप्यातील नननवदा नदनांक 14/02/23 रोिी सकाळी १1.०० वा प्रकल्प संचालक, आत्मा 
चंद्रपरु यांचे दालनात उघडण्यात येईल नननवदा उघडतेवेळी नननवदाधारक स्वतः ककवा त्यांचा एक प्रनतननधी उपस्थीत राहु 
शकतो. 
 

१0)  सवण अटीची व शती पतुणता करण्याच्या नननवदांचेच मलु्यांकन व तुलना हाईल. तांत्रीक प्रपत्र- 'अ' मध्ये अपात्र 
ठरलेल्या नननवदाधारकाची नननवदा मलु्यांकन व तुलना करतांना नवचारात घेतली िार्ार नाही. सवात कमी ककमतीचे व 
योग्यरीत्या परू्ण केलेली नननवदेला अंतीम कंत्राट मान्य करण्यात येईल. 
 

१1)  परीनशष्ठ 'ब' मधील बाबननहाय दर भरुन ते बंद नलफाप्यात  सादर करावे. त्यातील रक्कािा प्रनत यनुनट दर, देयक 
अदा करतांना नवचारात घेतली िातील याची नोंद घेण्यात यावी. 
      
12)  सदर करारनामा कालावधीमध्ये कोर्त्याही अपनरहायण कारर्ामळेु दरवाढ झाल्यास नननवदाधारकाने नननवदेमध्ये 
सादर केलेल्या दरांमध्ये ककवा मंिरु केलेल्या दरांमध्ये कोर्त्याही प्रकारची वाढ करून देण्यात येर्ार नाही. 
 
१3)   प्रकल्प संचालक आत्मा, चंद्रपरु कायालया माफण त यशस्वी नननवदा धारकास मैदान उपलब्ध करून नदले िाईल 
तदनंतर पुरवठादाराने मैदानाची स्वच्छता लेवलींग आखर्ी इत्यादी स्वखचाने स्वतः करावयाचे आहे. 
 



१4)  कृनि महोत्सवासाठी लागर्ान्या मंडप व इतर सनुवधांची उभारर्ी निल्हा कृनि महोत्सव शभुारंभाच्या 1 नदवस पवूी   
कररे् बंधनकारक राहील. 
 

१5)  कृनि महोत्सव संपल्यानंतर परुवठादाराला सवण मंडप व इतर सनुवधासह मैदान स्वखचाने तीन नदवसात मोकळे व 
स्वच्छ करून दयावे लागेल. 
 

१6)  कृनि महोत्सवासाठी मंडप व्यवस्था व इतर आवश्यक बाबींची सनवस्तर मानहती परीनशष्ट 'ब'मध्ये देण्यात आली 
असनु त्याप्रमारे् आयोिन अंमलबिावर्ी करावयाची आहे त्याचप्रमारे् संपरू्ण कायणक्रम स्थळाला वॉल कंपाउंड कररे् 
आवश्यक राहील. 
 
17)  नननवदाधारकाकडे कृनि महोत्सवाच्या कामाचा अनभुव व त्याकनरता लागर्ारे संपरू्ण साहीत्य असरे् आवश्यक 
आहे. सोबत नदलेल्या यादी व्यतीरीक्त कायाक्रमा दरम्यान वेळेवर लागर्ाऱ्या कोर्त्याही सानहत्याची आवश्यकता 
भासल्यास उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असरे् आवश्यक आहे. 
 

18)  नननवदेतील बंद नलफाफा उघडल्यानंतर न्यनुतम दर असलेल्या नननवदाधारकास अखेरच्या क्षर्ी माघार घेता येर्ार 
नाही. 
 

19)  परुवठा आदेशाप्रमारे् परुवठा करण्यासाठी कोर्त्याही प्रकारे अग्रीम रक्कम नमळर्ारे नाही. 
 

20)  कृनि महोत्सवासाठी मंडप व इतर सनुवधांची उभारर्ी करतांना ककवा महोत्सव कालावधीत नैसगीक कारर्ांमळेु 
कुठलाही अपघात, दघुणटना वा हानी झाल्यास ककवा इतर कोर्त्याही प्रकारे नकुसान झाल्यास त्यासाठी कंत्राटदारास स्वतः 
िबाबदार राहील. प्रकला संचालक (आत्मा) कायालय िबाबदार राहर्ार नाही. तसेच कुठल्याही नकुसान भरपाई करीता 
कंत्राटदारास प्रकल्प संचालक (आत्मा) नवरुध्द न्यायालयात दाद मागता येर्ार नाही.   
 

२1)   कृनि महोत्सव कालावधी पुर्ण झाल्यानंतर परुवठा दाराने देयके तीन प्रनतत सादर करावीत. देयकात सवण नकमती 
रूपयामध्ये समावेश असावा, देयक प्राप्त झाल्यापासनू शासनकय प्रचलीत ननयमानसुार नबलांची रक्कम या कायालया कडुन 
भुगतान केले िाईल. प्रशानकय कारर्ास्तव देयक या कायालयाकडुन अदा करण्यास नवलंब झाल्यास नवलंब आकार ककवा 
व्याि देय राहर्ार नाही. तसेच प्रचलीत आयकर ननयामानसुार देयकामधनू विावटी करण्यात येईल. 
 

२2)  कृनि महोत्सवामध्ये मंिरु करण्यात आलेली सवण कामाची तपासर्ी व नननवदा आदेशाप्रमारे्, परुवठादाराने कामे 
केल्याची खात्री प्रकल्प संचालक आत्मा, चंद्रपरु महोत्सव आयोिन सनमती माफण त करण्यात येईल व तदनंतरच सवण कामे 
समाधानकारक व योग्य नरतीने परु्ण केली असेल तरच महोत्सवानंतर देयक अदा करण्यात येईल. 

 
२3)  सदर कृनि महोत्सव प्रकल्प संचालक, आत्मा, चंद्रपरु ननदेशीत करतील अशा उपलब्ध होर्ान्या नठकार्ी आयोिीत 
करावयाचा आहे. 
 
२4)  कृनि महोत्सव कालावधी ५ नदवसाचा असनू तो नदनांक  24 ते 28 फेब्रिुारी 2023 या कालवधीत आयोनित 
करण्याचे प्रस्तानवत आहे. यात बदल झाल्यास तो त्यानसुार इतर कालमयादेत घेरे् परुवठाधारकास बंधनकारक आहे.   
25)   पेपर निनिदा नह शासिािे निधारीत केलेल्या पेपर निनिदेच्या मयादेतच राहील. यांची सिांिी िोंद घ्यािी. 
26)  पेपर निनिदा मध्ये प्राप्त झालेली रक्कम ही ई- निनिदेच्या मयादेत उपलब्ध झाल्यास सिव पेपर निनिदा प्रनिया रद्द 
करण्यात येईल याची सिांिी िोंद घ्यािी. 
27)  प्रकल्प संचालक आत्मा, चंद्रपरू यांना कोर्तेही एक अथवा सवण नननवदा ककवा ननवेदची संपरु्ण प्रनक्रया परु्णपरे् 
ककवा ननवीदेचा कोर्त्याही टप्यावर कोर्तेही कारर् न देता नननवदा थांबनवण्याचा ककवा रद्द करण्याचा अनधकार राखनू 
ठेवत आहे. 
 

                                             प्रकल्प संचालक 
                                                                      कृनि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रर्ा (आत्मा), 

                                                                चंद्रपरू 



 
पहरहशष्ट अ 

(तांहिक हिहिदा फॉर्म अ / Technical Bid Annexure-A) 
 
१. संस्थेचे नाव   -- 
 

२. कायालयाचा संपरु्ण पत्ता 
 

३. दरूध्वनी क्रमांक :-                फॅक्स :----                           -कायालय                        -इमेल 
 
४. संस्थेचे मालक / भागीदार / संचालक यांचे नाव  व दरुध्वनी  क्रमांक / मोबाईल क्रमांक 
 
५. व्यवसाय नोंदर्ी प्रमार्पत्र क्रमांक व नदनांकः 
 
६. GST / करनोंदर्ी प्रमार्पत्र क्रमांक व नदनांक व  PAN काडण क्रमांक 
 
7.  शासनकय/ननमशासकीय स्वयंसेवी संस्था यांचे समवेत २०० व त्यापेक्षा िास्त स्टॉल असलेल्या नकमान प्रती विी २ 
प्रदशणन कायणक्रमाचे आयोिन केल्याबाबतचा नकमान तीन विण कामाचा अनभुव असावा. (संबंधीत संस्थेने नदलेल्या कामाचे 
आदेश प्रत) कृनि प्रदशणन आयोिनास प्राधान्य राहील. 
 
8.  नननवदाधाराने मागील तीन आर्थथक विात रुपये 1० लक्ष ककवा त्यापेक्षा िास्त आथीक उलाढाल केलेली असावी. 
यासाठी  मागील तीन विाच्या आयकर भरर्ा केल्याचे नववरर् पत्र झेरॉक्स प्रत.  
 

9.  उपलब्ध मनषु्यबळ /त ांत्रिक मनषु्यबळ य ांची य दी जोडण्य त य वी. 

 
१0.  संस्थेचे महोत्सवासाठी लागर्ान्या स्वतःच्या मालकीच्या साहीत्याची उपलब्धतेबाबत यादी प्रमानर्त करुन सादर 
 करावी. 
हटप - 
१. अ.क्र. ५ ते १0 र्धील संबंधीत हिहिध िोंदणी प्रर्ाणपि झेरॉक्स कॉपी हिहिदा भरतािा सादर करािी. 
 

२. ज्या हिहिदाधारकांच्या हलफाफयार्ध्ये सिम बाबी पहरपणुम आिेत तयांच्या दरपिकाचा हिचार करण्यात येईल. 
 

3. सिम प्रर्ाणपि / कागदपिे   हिहिदा भरतांिा सोबत सादर करणे आिश्यक आिे. 
 
 
          नननवदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व नशक्का 
 

स्थळ  नदनांक 
 

 
 



पहरहशष्ट- 'ब' 

(दर पत्रक) 
दर पत्रक एक ददवसा प्रमाणे असलले्या दरा नसुार 
अ.कं्र साहित्य/सामग्री नग प्रती नग दर एकूण रक्कम शेरा 
1 स्टेज उभारणी 24 x 48 स्क्वे. हि. 01    
2 डोम मंडप  80 x 120  04    
3 स्टॉल 8 x 8  200    
4 प्लॉस्टीक खरु्ची 2000    
5 स्टील टेबल व्िाइट कव्िर सि 500    
6 जनरेटर 125 KV 01    
7 व्िाइट िेलोजन 100    
8 हसलींग िॅन 80    
9 संपणुण खलुी जागा ग्रीन कापेट     
10 स्वागत गेट व VIP गेट ते स्टेज पयंत रेड कापेट     
11 स्वागत गेट व VIP गेट  (02)  02    
12 VIP कुशन सोिा (सिेद) 10    
13 VIP स्टील सोिा 20    
14 स्टेज िलॉवर डेकोरेशन     
15 स्टेज पोडीयम 02    
16 स्टेज समई 01    
17 साउंड हसस्टीम मोठी प्रमाणे (All ground स्स्पकर)     
18 स्टेज बाजलुा VIP रूम 01    
19 स्टेज बाजलुा बकॅ ड्रॉप (रूम) 01    
20 स्टेज डाकण  रुम (र्चेंजजग रूम) 01    
21 झाडांच्या कंुडया 50    
22 स्टेज टी टेबल VIP 05    
23 डस्टहबन /वेस्टेज टब मोठे 20    
24 बरॅीकेट  2000 स्क्वे हि.     
25 CCTV कॅमेरा रेकॉजडग सि  08    
26 स्टेज कुलर 02    
27 LED वॉल  12x20 01    
28 सेल्िी पॉइंट  04    
      
  एकुण रक्कम रूपये  
 
स्थळ 
 

नदनांक -        नननवदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व नशक्का 
 
 
 
 
 



पहरहशष्ट- 'क' 
 

(हिहिदाधारकांिी हिहिदा सादर करतांिा द्याियाचे प्रर्ाणपि) 
 
प्रती, 
        मा. प्रकल्प संचालक (आत्मा),  
         चंद्रपरु 
 
 हवषय -  कृषि महोत्सवाकरीता मंडप व्यवस्था, व इतर अनिुांगीक/आवश्यक सषुवधा परुषवण ेबाबत 
 
महोदय,  
 नमदु नवियाचे अनिंुगाने, मी/आम्ही नननवदेच्या सवण अटी व शतीचे काळिीपवूणक वाचन केले असनु त्या सवण 
समिनु घेतल्या आहेत व त्यानसुार आर्थथक नननवदा फॉमण व सोबत पनरपरु्ण भरुन नदला आहेत. तसेच मी/आम्ही नननवदा 
मधील सवण अटी व शतीना बांनधल राहु. 
 
 नननवदा सादर केलेली सवण कागदपते्र सत्य व खरी असनू त्यात कोर्तेही फेरफार केलेली नाही. नननवदेत भरलेले दर 
नवनाअट आहेत. तसेच मला अथवा माझ्या संस्थेत कोर्त्याही शासकीय, ननमशासकीय अंगीकृत उपक्रमाने काळ्या यादीत 
समानवष्ट केलेले नाहीत ककवा अशी कायणवाही प्रस्तावीत नाहीत. वरील नमदु सवण मानहती सत्य असनू त्यात चकु 
आढळल्यास मी/ आम्ही कायदेशीर कायणवाहीस पात्र असेल याची मला/आम्हाला परु्ण िार्ीव आहे. 
 
स्थळ 
नदनांक -        नननवदाधारकाचे नाव, स्वाक्षरी व नशक्का 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


