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जजल्हाजधकारी तथा जजल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांचे कायालय.
पत्ता:- जिल्हाजधकारी कायालय, हहगोली (जनवडणूक शाखा), नवीन प्रशासकीय इमारत, नाांदेड रोड, हहगोली
फोन नां. (02456) 221456

फॅक्स नां. 221456

ईमेल dydeohingoli@gmail.com

*************************************************************************
कामाचे नाांव:- हहगोली जजल्यातील (92- वसमत, 93- कळमनुरी व 94- हहगोली) या तीन
जवधानसभा मतदार सांघाच्या छायाजचत्र मतदार याद्या व जनवडणूक जवषयक
इतर कागदपत्राांची पी.डी.एफ. सी.डी. वरून छपाई (स्टॅपहलग व बायडींगसह)
करून जनदे जित जिकाणी पुरविा करणे.
-: ई- जनजवदे च्या अटी व िती :जिल्हाजधकारी व जिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली जिल्हा याांिेकडू न 92- वसमत, 93- कळमनुरी
व 94- हहगोली या तीन जवधानसभा मतदार सांघाच्या छायाजित्र मतदार याद्ा व जनवडणूक जवषयक इतर
कागदपत्राांिे छपाई कजरता सुयोग्य व अनुभवी पुरवठादार/ अजभकते याांिेकडू न दोन जलफाफा (Two bid)
पध्दतीने ई- जनजवदा मागजवण्यात येत आहे . सवम तीनही जवधानसभा मतदार सांघासाठीच्या सांपूणम कामासाठी
जनजवदाकाराांनी ई- जनजवदा सादर करणे आवश्यक आहे . कोणत्ययाही एका जवजशष्ि जवधानसभा मतदारसांघ
क्षेत्रासाठी ई- जनजवदा सादर करता येणार नाही. या कामासाठी खाली नमूद केलेल्या अिी/ शती लागू राहतील.
1) ई- जनजवदा अिम https://mahatenders.gov.in या सांकेत स्थळावरून डाऊनलोड करून त्ययाि
सांकेतस्थळावर सादर करणे आवश्यक आहे . ई- जनजवदे िी फी रू. 1,000/- (अक्षरी रूपये एक हिार
केवळ.) सांकेतस्थळावरील ऑनलाईन पेमेंि सुजवधाद्वारे िमा करणे आवश्यक आहे .
2) ई- जनजवदा ब्स्वकृतीिा अांजतम जदनाांक: 14/09/2020 असून त्यया जदवशी दुपारी 03:00 वािेपयंति
ऑनलाईन ई- जनजवदा ब्स्वकृत केल्या िातील. प्राप्त ई- जनजवदा जदनाांक: 15/09/2020 रोिी दुपारी
03:00 वािता उपजिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांिे समक्ष उघडण्यात येतील. ई- जनजवदा
उघडण्याच्या तारखेला काही अपजरहायम/ ताांजत्रक कारणामुळे ई- जनजवदा उघडता न आल्यास मा.
जिल्हाजधकारी जनदे श दे तील त्यया तारखेला ई- जनजवदा उघडण्यात येईल.
3) ई- जनजवदा पूवम बैठक (प्री-बीड कान्फरन्स) जदनाांक: 11/09/2020

रोिी दुपारी 11:00 वािता

उपजिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांिे दालनात घेण्यात येईल.
4) जनजवदाकाराने जदलेल्या जवहीत मुदतीत ऑनलाईन ई- जनजवदा अिम, जनजवदे साठी आवश्यक सवम
कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे . तसेि ई- जनजवदा अिम फी (E- Tender Fee) व बयाना/
इसारा (EMD) रक्कम ऑनलाईन पेमेंि व्दारे भरणा करणे आवश्यक आहे .
5) ऑनलाईन ई- जनजवदा, ताांजत्रक जलफाफा तसेि ई- जनजवदा अिम फी (Tender Fee) व बयाना/ इसारा
(EMD) रक्कम याांिे ऑनलाईन पेमेंि जवहीत मुदतीत न- लाल्यास सदर जनजवदे िा जविार केला िाणार
नाही.
6) बयाना/ इसारा (EMD) व सुरक्षा अनामत रक्कमेवर कोणतेही व्याि दे य असणार नाही.
7) नामांिूर ई- जनजवदे बाबत बयाना/ इसारा (EMD) ही ई- जनजवदा प्रजरमाया पूणम लालेनांतर परत करणेत
येईल.
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8) ज्या जनजवदाकारािी ई- जनजवदा मांिूर होईल त्ययाांना पाि (05) जदवसाांच्या आत करारनामा व सुरक्षा
अनामत रूपये 30,000/- (अक्षरी रूपये तीस हिार केवळ.) हहगोली येथे दे य असलेल्या राष्रीयकृत
बँकेच्या Demand Draft स्वरूपात उपजजल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांिे नावे सादर करणे
आवश्यक आहे . मांिूर जनजवदाकारािा सुरक्षा अनामत रक्कमे िा

Demand Draft काम

समाधानकारकजरत्यया पूणम केल्यानांतरि परत करण्यात येईल.
9) मांिूर जनजवदाकार जवहीत मुदतीत काम करण्यास असमथम ठरल्यास अथवा दोषपूणम काम केल्यास
अथवा जनजवदे तील अिी व शती पाळण्यास असमथम ठरल्यास मा. जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा जनवडणूक
अजधकारी, हहगोली ठरवतील अशी उिीत कायमवाही (सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करणे, जनजवदा रद्द
करणे इत्ययादी) करण्यात येईल.
10) प्राप्त ई- जनजवदा मांिूर करणे अगर नाकारणे आजण आवश्यक वािल्यास जवभागून दे णे, शती बदलणे
तसेि काही बाबी वगळू न आवश्यक वाितील तेवढ्याि बाबींिा पुरवठा आदे श दे ण्यािे अजधकार मा.
जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांनी राखून ठे वले आहे त.
11) ताांजत्रक जलफाफ्यात सादर केलेल्या कागदपत्राांच्या जवषयी कोणतेही स्पष्िीकरण आवश्यक वािल्यास
मा. जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली लेखी मागवतील. तसे स्पष्िीकरण सादर
करणे जनजवदाकारावर बांधन कारक राहील.
12) ताांजत्रक जलफाफ्यात सादर केलेल्या सवम कागदपत्राांच्या मूळ प्रती जनजवदा उघडण्याच्या जदनाांकािे जदवशी
तपासणीसाठी सादर करणे बांधकारक राहील.
13) ई- जनजवदा अिम व त्ययाच्याशी सांबांधीत कागदपत्रे अहस्ताांरणीय आहे त.
14) ई- जनजवदे िी वैधता जनजवदा मां िूर लालेपासून एक वषािी राहील.
15) मांिूर जनजवदाकारािा छपाई कामािा कालावधी कायारां भ आदे शाच्या जदनाांका पासून एक वषािा
राहील, छपाई कामािा कालावधी कमी- अजधक करण्यािे अजधकार मा. जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा
जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांिा राहील.
16) ई- जनजवदे तील कामाबाबतिी ताांजत्रक वैजशष्ये पुजढलप्रमाणे आहे त:vi)

छायाजित्र मतदार यादीिी छपाई (Printing) पानाच्या (Page) दोन्ही बािूने (Back to Back)
असणे आवश्यक आहे . (कव्हरपेि वगळू न)

vii)

मतदार याद्ा छपाई A-4 साईिच्या, 70 gsm Bright White. पेपरवर करावी लागेल.

viii)

मतदार याद्ा छपाईिी हप्रिीग क्वालीिी 600DIP असणे आवश्यक आहे .

ix)

या कायालयाने तयार करून जदलेल्या मतदार यादीच्या मुख्य पृष्ठिी छपाई A-4 साईिच्या
िाड कागदावर करावी लागेल. यासाठी अजतरीक्त खिम अनुज्ञेय असणार नाही.

x)

मतदान केंद्रजनहाय व PDF सीडीमध्ये प्राप्त लालेल्या रमामानुसार रमामारमामाने लावून मतदार
याद्ाांिी डाव्या हातािी बायांडीग करणे आवश्यक आहे . बायांडीगिा अजतरीक्त खिम अनुज्ञेय
असणार नाही.

17) जनजवदाकाराणे त्ययाच्या वतीने जनजवदे वर स्वाक्षरी करण्यास, जनजवदे सांबांधीच्या बैठकींना उपब्स्थत
राहण्यास, हकवा ताांजत्रक व इतर माजहती पुरजवण्यासाठी कोणत्ययाही व्यक्तीिी जनयुक्ती केली असल्यास
त्यया सांबांधीिे जनजवदाकारािे लेखी प्राजधकारपत्र (Bidders Power of Attorney) सांबांधीत
जनजवदाकाराने सादर करणे बांधनकारक राहील.
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18) काम पुणम लाल्यानांतर व मतदार याद्ाांिा पुरवठा जनदे जशत केल्या जठकाणी सुब्स्थतीत व जदलेल्या
सांखेप्रमाणे पोहि लाल्यानांतर तसेि छायाजित्र मतदार याद्ा सदोष नसल्यासि दे यकािी रक्कम अदा
करणेत येईल. वाहतूकीसाठी वेगळा खिम दे य होणार नाही.
19) मतदार याद्ा व इतर छपाईिे काम जवजहत मुदतीत पूणम करणे आवश्यक आहे . तसेि सदरच्या
कामातील बाबजनहाय जदलेल्या ताांजत्रक वैजशष्िासह, पजरणामकारक, कायारां भ आदे शामध्ये दे ण्यात
आलेल्या सूिना व सांख्या याांिे पालन करणे जनजवदाकारावर बांधनकारक राहील.
20) पुरवठा करावयािे साजहत्यय/ सामुग्री पदजनदे जशत जठकाणापयंत पोहिण्यापुवी नैसर्षगक आपत्ती अगर
इतर कारणामुळे खराब लाल्यास व इतर नुकसान लाल्यास त्ययास जनजवदाकार सवमस्वी िबाबदार
राहील.
21) जनजवदाकारास कोणत्ययाही प्रकारिे अग्रीम (Advance) दे ण्यात येणार नाही.
22) जनजवदाकार स्वत:, त्ययाांिी सांस्था हकवा सदर कामासी सांबांधीत असलेल्या इतर कोणत्ययाही व्यक्ती/
सांस्था, कोणत्ययाही रािकीय पक्षाांशी सांबांधीत असता कामा नये. तसेि जनवडणूजकिे कामाजवषयक
गोपजनयतेिे पालन करणे आवश्यक आहे . िर या अिींिा भांग लाल्यािे अढळू न आल्यास जनजवदा
धारकािी जनजवदा रद्द केली िाईल. तसे ि त्ययाांिेवर फौिदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेि
अनामत रक्कम िप्त करण्यात येईल.
23) सशतम ई- जनजवदा जविारत घेतल्या िाणार नाहीत.
24) या ई- जनजवदे तील कामािे पजरमाण कमी िास्त होवू शकते.
25) छपाई करून पुरजवण्यात आलेल्या मतदार याद्ा व इतर कागदपत्रे सदोष अढळल्यास त्ययािी िबाबदार
जनजवदाकारािी राहील व त्ययािे पुनमुमद्रण जवनामुल्य करून दे ण्यािी िबाबदारी जनजवदाकारािी राहील.
26) शासन जनयमाप्रमाणे दे यकातून आयकर/ सेवाकरािी रक्कम व त्ययावरील सरिािम कापून घेण्यात
येईल. आयकर खात्ययाने अजतरीक्त आयकर अथवा व्यािािी हकवा दोन्हीिी मागणी केल्यास त्ययािी
भरपाई जनजवदाकारास करावी लागेल.
27) जिल्यात/ जिल्याबाहे रून साजहत्ययािी वाहतूक करताना द्ावा लागणार पथकर अथवा इतर कोणताही
कर जनजवदाकारास भरावा लागेल.
28) जनजवदा प्रजरमायेच्या दरम्यान हकवा जनजवदा ब्स्वकृती नांतर कोणताही जववाद उद्भवल्यास
मा. जिल्हाजधकारी व जिल्हा जनवडणूक अजधकारी हहगोली याांिा जनणमय अांजतम राजहल व तो सवांना
बांधनकारक राजहल.
29) जनजवदा ब्स्वकृत करण्यात आलेल्या व काम व्यवब्स्थतजरत्यया पुणम करून जदलेल्या जनजवदाकारास
द्ावयािी दे यकािी रक्कम ही शासनाकडू न जनधी प्राप्त लाल्यानांतर अदा करण्यात येईल तसेि त्ययावर
कोणतेही व्याि जदले िाणार नाही.
30) ई- जनजवदे दरम्यान हकवा जनजवदा ब्स्वकृती नांतर कोणतेही कायदे जवषयक वाद/ जववाद उद्भवल्यास
सदर वाद/ जववाद हहगोली कोिािे कायमक्षेत्राति राहतील.
31) छायाजित्र मतदार याद्ाांच्या PDF CD व छपाई करण्यात आलेल्या छायाजित्र मतदार याद्ा व इतर
कागदपत्रे हे मा. भारत जनवडणूक आयोगािी मालमत्ता आहे . छायाजित्र मतदार याद्ा व त्ययासांबांधीत
सवम बाबी, छपाईिे काम पुणम लाल्यानांतर लगेिि जिल्हाजधकारी कायालय, जनवडणूक शाखा, हहगोली
येथे परत करणे बांधनकारक आहे . सदर साजहत्यय कोणत्ययाही स्वरूपात जनजवदाकारास स्वत: िवळ
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ठे वण्यािा अजधकार असणार नाही. तसे ि ही माजहती जनजवदाकार छपाईिे कालावधीमध्ये कोणासही
दे वू अगर जवरमाी करू शकणार नाही.
32) ई- जनजवदे तील अिी व शतींिे उल्लांघन केल्यास जनजवदाकार फौिदारी कायमवाहीस पात्र राहतील तसेि
त्ययाांिी सुरक्षा अनामत रक्कम िप्त करणे, लालेल्या कामािे दे यक अांशत: अथवा पुणमत: नाकारणे
अथवा रोकणे, जनजवदाकारास काळ्या यादीत िाकणे हे सवम अजधकार मा. जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा
जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांना राहतील.
33) ई- जनजवदे िे पुजढल प्रमाणे दोन जलफाफे असतील.

अ) ई- जनजवदे चा ताांजत्रक जलफाफा:- या जलफाफ्यात स्वाक्षरी करून रबरी जिक्का मारलेली
खालीलप्रमाणे कागदपत्रे असणे (अपलोड करणे) आवश्यक आहे .
1) ई- जनजवदा अिम फी (Tender Fee) रक्कम रू. 1,000/- (अक्षरी रूपये एक हिार केवळ.) व इसारा/
बयाणा (EMD) रक्कम रू. 10,000/- (अक्षरी रूपये दहा हिार केवळ.) ऑनलाईन पध्दतीने िमा
केल्याबाबतिी पावती (Receipt).
2) वस्तू आजण सेवा कर (GST) नोंदणी प्रमाणपत्रािी प्रत.
3) 31 मार्च, 2019 पयंत वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरिा केल्याबाबतर्े प्रमािपत्र.
4) व्यवसाय कर थकीत नसल्याबाबर्े प्रमािपत्र.
5) आर्षथक वषम सन 2016-17, 2017-18 आजण 2018-19 या आर्षथक वषािे आयकर जववरणपत्र.
6) जनजवदाकारािी वार्षषक उलाढाल रूपये 5,00,000/- हकवा त्ययापेक्षा िास्त असल्याबाबतिे
मान्यताप्राप्त सनदी लेखापाल (Chartered Accountant) याांनी प्रमाजणत केलेले आर्षथक वषम सन
2016-17, 2017-18 आजण 2018-19 या वषािे प्रमाणपत्र.
7) छायाजित्र मतदार यादी, व्होिर ब्स्लप्स, इलेक्रर रोल िेक जलस्ि, बीएलओ रजिस्िर, इत्ययादी जनवडणूक
जवषयक छपाई कामाच्या अनुभवािा तपजशल, कायारां भ आदे श आजण काम समाधानकारकजरत्यया पुणम
केल्याबाबतिे प्रमाणपत्र.
8) साधनसामुग्री व मनुष्यबळािी माजहतीिा फॉमम नांबर I- Capability Statement (CS).
9) कामािा अनुभव असल्याबातच्या तपजशलािा फामम नांबर II- Capability Statement (CS).
10) पॅनकाडम िी साक्षाांजकत प्रत.
11) सक्षम प्राजधकारी याांनी जनगमजमत केलेले (अद्ावत नुतजनकरणासह ) नोंदणी प्रमाणपत्र (Shop Act
Registration Certificate) िर सांस्था ग्रामपांिायत हद्दीमध्ये असेल तर ग्रामपांिायतिे ना-हरकत
प्रमाणपत्रिी साक्षाांजकत प्रत.

12)

कोणत्याही िासकीय/ जनमिासकीय जवभाग/ कायालयाच्या कामाच्या बाबतीत

काळ्या यादीमध्ये (Black List) समावेि न-केल्याबाबतचे, तसेच भारतीय दां ड जवधान
सहहतेच्या कोणत्याही कलमान्वये जिक्षा झाली नसल्याचे, तसेच कोणताही फौजदारी
स्वरूपाचा गुन्हा दाखल नसल्याचे व जनजवदे तील अटी व िती मान्य असल्याबाबतचे रूपये
100/- रूपयाच्या स्टॅम्प पेपरवर सक्षम प्राजधकारी याांचे समक्ष केलेले िपथपत्र (Affidavit).
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13) यापुवी सादर केलेल्या असल्यास अशा ई- जनजवदा तसेि मांिूर होवून प्रलांजबत असलेल्या ई- जनजवदे च्या
तपजशलािे जववरणपत्र Form- III व Form- IV.
वरील 1 ते 11 मध्ये नमुद केलेली कागदपत्रे व अटी अत्यावश्यक असून त्या पुणण करू निकणाऱ्या जनजवदाकाराची जनजवदा रद्द करण्यात ये ईल व त्याचा दराचा जलफाफा (BOQ) उघडण्यात
ये णार नाही.
ब) व्यापारी दराचा जलफाफा:1) ई- जनजवदाकाराने जदलेल्या कामािे दर हे BOQ (Bill of Quantity) मध्ये भरत असताना सदरिे दर हे
सवम करासहीत भरणे आवश्यक आहे .
2) छायाजित्र मतदार याद्ा तसेि इतर छपाईिे दर (I) एक बाजू छपाई दर (Single Page)
(स्टॅपहलग व बायां डींगसह) आजण (II) पािपोट छपाई दर (Back to Back) (स्टॅपहलग व
बायां डींगसह) प्रमाणे प्रतीपृष्ठ दर नमूद करणे आवश्यक आहे .
3) ई- जनजवदाधारकािे/ फममिे सांपूणम नाांवािा तपजशल BOQ मध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे .
4) व्यापारी दराच्या जलफाफ्यामध्ये (BOQ) नमुद दरा व्यतीरीक्त कोणत्ययाही प्रकारिी वाढीव रक्कम/
वाढीव खिम (वस्तू, सेवा कर, वाहतूक खिम, हमाली, में िनन्स खिम हकवा इतर कर व खिम) मागणी
केल्यास असा कोणताही वाजढव खिम जदला िाणार नाही.
5) ज्या ई- जनजवदे मध्ये जनब्श्ित दर जदलेले नसतील अथवा जदलेल्या दराांमध्ये सांजदगधता असेल अशी
जनजवदा नाकारली िाण्यास पात्र ठरे ल. अक्षरी व अांकी दराांमध्ये तफावत असल्यास दोन्ही पैकी िो दर
कमी असेल तो दर जविारात घेतला िाईल.
6) सवात कमी दर असलेल्या ई- जनजवदे िे दर वािवी / बािार भावास अनुरूप नसल्यास, याबाबत मा.
जिल्हाजधकारी तथा जिल्हा जनवडणूक अजधकारी, हहगोली याांनी घेतलेला जनणमय अांजतम असेल. व तो
सवांवर बांधनकारक राहील.
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Form- I
CAPBILITY STATEMENT (CS)
1. Name & Address of the Tenderer:-

2.1

Phone No.:-

E-mail:-

Mobile No.:-

Web site:-

Infrastructure Set Up :-

Details of Items

Number of Quantity

Specification

Computers
Printers/ Copiers

Total
2.2 Manpower:Sr. No.

Number of Quantity

Professional Qualification

Printing Experience

3 Other Branches/ Offices of the tenderer in the Maharashtra State
4 Give Organization chart for following indicating various levels

Signature of Tenderer/s along with
Seal
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Form- II
Details of work of similar type and magnitude carried out by the tenderer
Sr. No

Name of work

1

2

Work Allotted
by
3

Volume of Printing
Job handled
4

Time Period

Location

Remarks

5

6

7

Signature of Tenderer/s along with Seal

C:\Users\Shree\Desktop\09092020 eTender

Printing Publish\Printing Tender.docx

Form- III
List of works tendered for and in hand as on the date of submission of tender
Sr. No

Name of
Work

Place of
Work

Work in
hand
Tendered
Cost

1

2

3

4

Cost of
Anticipated
Remaining
Date of
Work
Completion

5

6

Work
Tendered
for
Estimated
Cost
7

Date when
Decision
Expected

Stipulated
Date for
Period of
Complation

Remarks

8

9

10

Signature of Tenderer/s along with Seal
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Form- IV
Details of other major works carried out by tenderer
Sr. No

Name of work

1

2

Tender Cost of
the Work
3

Place of Work
4

Time in which
Completed
5

Actual Date of
Completion
6

Signature of Tenderer/s along with Seal

Signature Not Verified
Digitally signed by Govind Ganpatrao Ranvirkar
Date: 2020.09.09 14:38:44 IST
Location: Maharashtra-MH
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Remarks
7

