नांदेड िज हयातील वाळू गटांचे पयावरण अनुमतीसाठ मा यता ा त पयावरण स लागार नेमणक
ू
क रता ई- न वदा

जा. .2018/महसूल/गौ.ख./टे -1/ . .
िज हा धकार कायालय,नांदेड
दनांकः- 20/01/2018
िज हा धकार कायालय,नांदेड यां याकडुन सव मा यता ा त पयावरण स लागार (Accredited
Environment Consultant) यांना कळ व यात येते क, नांदेड िज हयातील सन 2017-2018 व
सन 2018-2019 या वषाक रता वाळू गटांचा पयावरण अनूमती
EIA,

मळपव यासाठ

Form 1/1M,

EMP व Ming Plan तयार कर यासाठ ई- न वदा माग व यात येत आहे .
ई- न वदाबाबत

सव

अट

व

शत

https://co.maharashtra.nextprocure.in

www.nanded.nic.in वर उपल ध आहे . ई- न वदा बाबत वेळाप क खाल ल

माणे आहे .

ई- न वदा

स द

20/01/2018

सकाळी 11.00 वाजेपासन
ु

ई- न वदा

वीकृती

29/01/2018

वेळ 16.00 वाजेपयत

ई- न वदा उघडणे

30/01/2018

वेळ 16.00 वा.

अनामत र कम

.55000/-

--

वा

रत/-

िज हा धकार नांदेड

व

नांदेड िज हयातील वाळू गटांचे पयावरण अनुमतीसाठ मा यता ा त पयावरण स लागार नेमणक
ू
क रता ई- न वदा

जा. .2018/महसूल/गौ.ख./टे -1/ . .
िज हा धकार कायालय,नांदेड
दनांकः- 20/01/2018
िज हा धकार

कायालय

नांदेड

यां याकडुन

सव

मा यता ा त

(Accredited Environment Consultant) यांना कळ व यात येते

पयावरण

स लागार

क, नांदेड िज हयातील सन

2017-2018 व सन 2018-2019 वषाक रता वाळू गटांचा पयावरण अनूमती मळ व यासाठ Form
1/1M, EIA, EMP व Ming Plan तयार कर यासाठ ई- न वदा खाल ल अट व शत या अधीन
राहून माग व यात येत आहे .सद रल न वदे ची कायवाह https://co.maharashtra.nextprocure.in
या संकेत थळावर उपल ध राह ल.
ई- न वदा

स द

20/01/2018

सकाळी 11.00 वाजेपासन
ु

ई- न वदा

वीकृती

29/01/2018

वेळ 16.00 वाजेपयत

ई- न वदा उघडणे

30/01/2018

वेळ 16.00 वा.

अनामत र कम

.55000/-

अट व शत
1.
2.
3.

ई- न वदा अज शु क

--

. 3500/- ऑनलाईन प दतीने भरणा करावे लागेल.

ई- न वदा अनामत र कम

.55000/- ऑनलाईन प दतीने भरणा करावी लागेल.

पयावरण स लागार (Accredited Environment Consultant) mining of minerals या
वभागात Quality Council of India(QCI)

कंवा National Accreditation Board for

Education and Training या दारे मा यता ा त असणे आव यक आहे .
4.
5.

वाळू गटां या पयावरण अनूमती मळव यासाठ , Form 1/1M, EIA, EMP व Mining Plan
तयार कर याचा कमीत कमी दोन वषाचा अनूभव असणे आव यक आहे .
महसूल व वन वभाग शासन नणय

. गौख न-10/0615/ . .289/ख द.03/01/2018 क

शासना या पयावरण, वन व वातारणीय बदल मं ालया या
Notification) द.15/01/2016 व द. 03/03/2016
6.

द.14 स टबर 2006 (CIA

या तरतूद लागु राहतील.

सदर न वदा नांदेड िज हयातील सन 2017-2018 व सन 2018-2019 वषाक रता शासन
नयमा माणे नि चत केले या वाळु गटांक रता असेल वाळू/रे ती सुधा रत धोरण 2018

माणे

वाळूगटांचे अंतर 200 मी.पे ा कमी अंतर अस यास सदर वाळूगट एकच अस याचे गह
ृ त
धर यात येईल.

7.

एका वाळू गटाक रता सवात कमी कंमत ई न वदा म ये

ा त होईल ती न वदा अट

. 2,

3 व 4
8.

या अधीन राहून मा य कर यात येईल.
न वदा मा य झा यावर कोणतेह अ ीम र कम अनु ेय राहणार नाह ,काम पुण झा यानंतर

दे यक अदा केले जाईल.
9.

पयावरण अनुमती

ा त क न दे णे Form 1/1M, EIA, EMP व Mining Plan क

शासना या पयावरण,वन वातावरणीय बदल मं ालया या द.15/01/2016
10.

या तरतुद नुसार व

शासन नयमा माणे रे ती गट नि चत के यावर 20 दवसात पण
ु करणे बंधनकारक राह ल.
या वाळुगटास रा य तर य/िज हा तर य पयावरण स मतीची मा यता

र कम अनु ेय राह ल.

11. वाळु

ललाव झा यावर संबं धत

मळा यावर पण
ु

ललावधरका या नावे पयावरण अनम
ु ती वग क न दे णे,

Mining Plan व इतर आव यक तां क कागदप े संबं धत ललावधरका या नावे ह तांतरण
करणे आव यक राह ल.

12. रा य तर य व िज हा तर य पयावरण बैठक स Mining of minerals
expert हजर राहणे आव यक राह ल व
13.

वाहन भ ता अनु ेय राहणार नाह .
न वदा मा य झा यावर

लागेल.

.100/-

वगातील in-house

त नधी पाठ वता येणार नाह , याबाबत कुठलाह

या मु ांक पेपरवर करारनामा दोन दवसाचा आत करावा

14. अट व शत चे पालन न के यास सुर ा अनामत र कम ज त कर यात येईल आव यकते
माणे इतर दं डा मक र कम दे यकातुन वजा केल जाईल.

15. कुठल ह पुवसूचना न दे ता कोण याह वेळी करार र द कर याचा अ धकार िज हा धकार
नांदेड यांना राहतील.

16. अट व शत म ये आव यकतेनुसार बदल कर याचा कर याचा एखाद अट श थल कर याचा
वा अट र द कर याचा

कंवा नवीन अट समा व ठ अ धकार िज हा धकार

नांदेड यांना

राहतील.
17. सदर

करणी काह

वाद उ भव यास नांदेड

येतील.
18. कोणतेह कारण न दे ता न वदा नाकर याचा

यायपा लके या अ धकार

े ात सोडव यात

कंवा र द कर याचा अ धकार िज हा धकार

नांदेड यांना राहतील.
19. मा. यायालय व मा.ह रत लवाद वेळोवेळी जे आदे श दे तील ते लागू राहतील.
20.

या न वदाधारकाची न वदा मंजूर होईल

बकेचे बक गॅरंट वा धनाकष (D.D.)

या

यांना सुर ा अनामत र कम .७५०००/- शेडयू ड
व पात २

अनामत र कम अथवा सुर ा अनामत रकमेवर कोणतेह

दवसाचे आत जमा करावी लागेल

याज दले जाणार नाह .

21. दर नमुद करताना G.S.T वा इतर सव करावा बोजा वचारात घेऊनच सव करासह दर नमुद

करावेत दे यक अदा करताना आयकर आद सव T.D.S. या र कमा नयमानुसार वजा क नच
दे यक अदा केले जाईल.

22. ई- न वदे म ये सहभागी हो यास इ छुकांनी https://co.maharashtra.nextprocure.in या
संकेत थळावर आपले रिज

े शन करणे आव यक आहे . ई- न वदा

येकर ता

डजीटल

स नेचर (Signing/Verification & Encryption/Decryption) असणे आव यक आहे . तसेच
न वदे म ये भाग घेणयाकर
ता स ह स
्

payment gateway charges

ो हायडर पेमट

.988+ GST+ applicable

हे Debit Card/Credit Card/Net Banking

वारे

भरणा करावी लागेल.
23. तां क

लफाफा (Technical Bid) म ये नमुद आव यक कागदप ांची पुतता के यासच

यावसा यक लफाफा (Financial Bid) उघड यात येईल.
24.

न वदे म ये सहभागी हो यास आव यक कादगप .े
अ.

तां क लफाफा (Technical Bid)

01

अट

02

PAN Card

03

GST न दणी

04

दोन वष कामाचे अनुभव अस याचे

05
06

ं .3 नस
ु ार मा यता ा त पयावरण स लागार अस याचे

माणप

माणप
माणप

सदर न वदे मधील अट व शत मा य अस याचे हमीप
मागील वषाचे आयकर भरणा के याचे

माणप

(IT Returns)

(वर ल सव कागदप े Scan क न PDF Format म ये Technical Bid वर अपलोड
करावे लागतील)
ब.

यावसा यक लफाफा (Financial Bid)

ऑनलाईन दले या BOQ म ये दर नमद
ु क न ऑनलाईन सब मट करणे आव यक राह ल.
वा

रत/-

िज हा धकार नांदेड

BOQ Draft
Sr.No.
1

Work Description
Lowest price quoted for Single Sand spot as per
tender document conditions point no.2, 3 & 4

Amount quoted by Bidder
Rupees in figure Rupees in word

न वदे मधील अट व शत मा य अस याचे हमीप
नांदेड िज हयातील सन 2017-2018 व सन 2018-2019 वषाक रता वाळू गटांचा पयावरण
अनूमती मळ व यासाठ Form 1/1M, EIA, EMP व Ming Plan तयार कर यासाठ

द.-----------

रोजी जाह राती दारे ई- न वदा माग व यात आल आहे .
सदर ल ई- न वदे म ये िज हा धकार , नांदेड यांनी नमुद केले या सव अट व शत मला मा य
अस याबाबतची हमी दे त आहे .

ठकाणःदनांकः-

वा र ःनावःप ता व मोबाईल

ईमेल आयडीः-

मांकः-

