डॉ. पंजाबराव दे शमु ख कृिष िव ापीठ, अकोला
कृ िष नगर – ४४४१०४ (महारा

रा य)

ई-िनिवदा सुचना
२०२०-२१
No. DN/HORT/Chairman/E-Tender/Nursery,HDFS/83/2020 Date: 06/08/2020

िवषय: िविवध कार या फळिपकां ची कलमे तयार करणे बाबत.
[ई-िनिवदा (दर आधा रत) ऑनलाईन प तीने सादर करणे आव यक आहे]
तांि क व िव ीय िलफाफा वीकार याची अंितम तारीख

िद. २१/०८/२०२० रोजी सा. ५.०० वा पयत
सदर ई-िनिवदा ि येत सहभागी हो यासाठी www.mahatenders.gov.in या संकेत थळास भेट ावी
अिध ाता (उ ानिव ा) तथा अ य ,
ई िनिवदा सिमती-(रोपवािटका, फळशा िवभाग क रता िववध फळझाडां या कलम िनिमती बाबत(

डॉ. पंजाबराव दे शमु ख कृ िष िव ापीठ,
कृ िष नगर, अकोला – ४४४१०४
Web: www.pdkv.ac.in

अिध ाता (उ ानिव ा )
तथा अ य , ई-िनिवदा सिमती
(िववध फळिपकांची कलम िनिमती)
डॉ. पं.दे . कृ . िव. अकोला

1

Tender schedule
(Production of fruit crop planting materials)

SI

Particulars

Date

Time

11/8/2020

10.00

Envelops

1.

Release Tender

2.

3

Pre bid conference date, time and venue on 14/08/2020 @ 11.30 hour
in the office of the Dean, Faculty of Horticulture,
Dr. PDKV, Akola
Close for Technical bid
21/08/2020
17.00

Technical envelop T1

4

Close for Price bid

21/08/2020

17.00

Commercial envelop C1

5

Opening of technical bid

24/08/2019

11.00 If possible

Technical envelop T1

Dean,
Faculty of Horticulture &
Chairman, for E-tender
Committee
Dr. PDKV, Akola

2

उ ानिव ा िव ा शाखा

डॉ. पंजाबराव देशमु ख कृ िष िव ापीठ, अकोला
फोन . ०७२४ २२५८५०८

ई-मेल:hdfs@pdkv.ac.in

_______________________________________________________________________________________
ई-िनिवदा सुचना

ई-िनिवदा

.-१

फळिपके– पे , डािळं ब, िलंब,ू सं ा, मोसंबी, सीताफळ, हनु मानफळ, रामफळ, आंबा व िचकू
कं ाटी प तीने कलमे तयार कर यासाठी िनवेिदतील िनयम व अटी या अधीन राहन ई-िनिवदा मागिव यात येत
आहे . याचा तपशील खालील माणे .
अ.
.

कामाचे नाव

१.

रोपवािटका,
फळशा
िवभाग, डॉ.
पं.दे .कृ.िव.
अकोला क रता
कलमे तयर
करणे

बयाना
सु र ा
र कम
र कम
( .)
१५,०००/- कामाचा
आदे श दे ते
वेळेस एकूण
रकमे या
२% जमा
करणे

अ. .
फळिपकाचे नाव
१. पे
२. िलंब ू
३. डािळं ब
४. सीताफळ
५. हनु मानफळ
६. रामफळ
७. आंबा

कामाचा
कालावधी

िनिवदा
प काची
िकंमत ( .)
१८ मिह या २०००/पयत.

कामाचे िववरणप
कलमाचे कार
गुटी कलम
गु टी कलम
गु टी कलम
पाचर कलम
पाचर कलम
पाचर कलम
पाचर कलम
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पा ता वग

शासन मा यता ा माळी
िश ण माणप धारक
िकंवा अनु भवी कुशल माळी
कामगार िकंवा कामगार
आयु परवानाधारक ठे केदार
िकंवा रोपवािटका
परवानाधारक िकंवा
न दणीकृ त व सदर कामाचा
अनु भव असलेली सं था.

अपे ि त सं या
२५,०००
५०००
५०००
२५०००
५०००
५०००
१००००

८.
९.
१०

िचकू
सं
मोसंबी

पाचर कलम
डोळा कलम
डोळा कलम

७०००
५००००
२००००

सदरील कामाची व पा ता वगा संबंिधत सिव तर ई-िनिवदा सू चना, वे ळाप क, िनयम व अटी इ. सव
मािहती www.mahatenders.gov.in या पोटलवर काशीत कर यात आली आहे .

अिध ाता (उ ानिव ा )
तथा अ य , ई-िनिवदा सिमती
(िववध फळिपकांची कलम िनिमती)
डॉ. पं.दे . कृ . िव. अकोला

4

उ ानिव ा िव ाशाखा

डॉ. पंजाबराव देशमु ख कृ िष िव ापीठ, अकोला
फोन

. ०७२४ २२५८५०८

ई-मेल:hdfs@pdkv.ac.in

_______________________________________________________________________________________
ई-िनिवदा प
कं ाटी प तीने कलमे करणेसाठी ई-िनिवदेच े तांि क बाबीचे प ‘अ’ व िव ीय बाबीचे प ‘ब’
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------प ‘अ’ तांि क िलफाफा
सव माणप कॅन क न ऑनलाईन िनिवदे सोबत जोडावीत.

(Technical Bid documents)
अ. .
१.
२.

३.
४.
५.
६.
७.
८.

माणप
िनिवदा धरकाचे अथवा िनिवदा धरकाकडील कामगारांचे माळी िश ण माणप ाची
सय त
कमीत कमी मागील तीन वषा या िव ापीठातील िकंवा शासक य/िनमशासक य
कायालय/सं था ये थे कलमे तयार कर याचे/ काम के याचे माण प िकंवा कामचा
आदे श. (आव यक)
पॅन काडची छायांिकत त (आव यक)
िनिवदा सिमतीने िनि त केले या िनयम, अटी व शत मा य अस याचे माणप
(आव यक)
मागील दोन वषाचे आयकर भर याचे िववरणप ाची स य त
जी.एस.टी. न दणी मांकाचे माणप
बयाणा र कम ऑनलाईन भरणे बाबत या पावतीची त (आव यक)
िनिवदा धारक हे न दणीकृ त सं था अस यास सं थेचे न दणी माणप ाची त व या
संबंिधत ईतर आव यक माणप े .

होय

नाही

प ‘ब’ िव ीय िलफाफा
Commercial Bid Document (price bid)
अ. .
१.

िववरण
ऑनलाईन णाली म ये कलमा माणे दर नमू द करणे

िदनांक:
िनिवदाधरकाची सही
िनिवदाधाराकाचे नाव
प ा
मोबाईल मांक

:
:
:
:
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होय

नाही

ई-िनिवदा िनयम व अटी
१. ई- िनिवदे तील सव तांि क व िव ीय बाबीची पू तता कर याची जबाबदारी िनिवदा धारकाची आहे िनयम व अटी वाचू न
मगच मा य हणू न वा री करावी व ती िनिवदा ि ये त सहभाग यावा. तांि क अडचणीमु ळे ई-िनिवदा भर यास
ये णा या सम या साठी कायालय जबाबदार राहणार नाही.
२. तांि क प ात नमू द केलेले सव माणप तसेच िनयम व अटी मा य क न वा री केलेले प जोडणे (अपलोड
करणे) आव यक आहे . ऑनलाईन ारे भर यात ये णा या तांि क िलफाफा म ये आव यक नमू द माणप े कॅन क न
नभर यास संबंिधत िनिवदा र कर यात येईल.
३. पा ठे केदारांना ऑनलाईन प तीने िनिवदा भरता येईल. जािहरातीतील िदले या पोटलवर न दणी क न कागदप े
डाउनलोड करावी व सहभाग यावा.
४. िनिवदा अजाची िकंमत, बयाणा र कम, सेवाशु क इ. ऑनलाईन णाली ारे भरावे लागेल व यावर कोणतेह ी याज
िकंवा िवलंब आकार िदला जाणार नाही. शासक य िनयमानु सार दे य होणारे संबंिधत िनिवदा धारकास भरणे बंधनकारक
राहील. दर सव कर समािव

क न ावेत.

५. देयक सादर करताना, जीएसटी संबंधी शासन िनणय जु ल ै २०१७ मधील िनयम व अटी ची पू तता कर याची जबाबदारी
ही संबंिधत ठे केदाराची असे ल.
६. तांि क िलफाफा व दरप क उघड या या िदले या िदनांकास व वे ळेस िनिवदा धारकास अथवा याने नेमले या
ितिनधीस उपि थत राहणे आव यक राहील (सदर िनिवदा िदनांक व वे ळ म ये काही अप रहाय कारणा तव एनवे ळी
बदल संभा य होऊ शकतो)
७. महारा

शासना या कं ाटी कामगार कायदा-१९७० नु सार सव अिभलेख िनयिमत ठे वणे व ते कामगार काय ा

संबंिधत अिधका यांकडू न तपासू न घे णे ठे केदारास बंधनकारक राहील.
८. शासक य िवमा िनधी व कामगार कायदा नु सार शासनाने वे ळोवे ळी ठरवू न िदले या िनयमाची पू तता व अंमलबजावणी
करणे तसेच बालमजू र कायदा १९८६ चे पालन करणे हे ठे केदारास बंधनकारक राहील.
९. काम करणा या मजु रांचा सामू िहक िव याची जबाबदारी संबंिधत ठे केदाराची असेल. कं ाटी मजु रास काम करताना
इजा, अपघात झा यास अथवा याचा मृ यू झा यास िकंवा नै सिगक आप ी उदा. पाऊस, वीज, भू कंप वादळ यामु ळे होणारी
इजा, अपघात झा यास अथवा यांची शारी रक हानी उदा. िवज पडणे, साप चावणे, झाडाव न पडणे इ. बाबत हे कायालय
कुठ याही कारे जबाबदार राहणार नाही.
१०. कोणतीही िनिवदा वीकार याचा अथवा नाकार याचा संप ू ण अिधकार िनिवदा सिमतीस राहील.
११. करारा या संदभात कोण याही वाद िनमाण झा यास या संदभात अंितम िनणय िनिवदा सिमतीचा राहील.
१२. ठे केदारास िदले या मु दतीत काम पू ण करणे बं धनकारक आहे .
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१३. िनिवदा मंज ू र करणे, काम समाधानकारक न के यास सदर िनिवदा र करणे, अनामत र कम ज करणे याबाबतचे
सव ह क िनिवदा सिमतीने वतःकडे राखू न ठे वले आहे .
१४. एकदा कामाचा करार झा या नंत र कं ाटी प तीने मजू र पु रवठा कर याचे काम इतर य , ठे केदार, अथवा कंपनी
यांना दे ता ये णार नाही.
१५. गु टी कलम कर यासाठी लागणारे सव िनजतु क रण केलेले सािह य उदा. िसकेटर, कलम चाकू, पॉिलिथन, टोपले,
सु तळी, मॉस, संजीवक इ. आव यक सािह य व मनु यबळ कु शल, अकुशल कामगार ठे केदारास वखचाने वतःहा
आणावयाची आहेत. काम करणा या मजु रांना ओळखप पु रिवणे बंधनकारक असेल तसेच यांची राह याची व जेवणाची
वतं

यव था संबंिधत िठकाणी ठे केदाराने करणे आव यक आहे .

१६. गु टी कलम िनिमतीसाठी लागणारी गाळाची माती, भसवा, खते, क ड व रोगांपासू न संर ण करणारी औषधे
उपल ध होणार नाहीत ती सव ठे केदारास वखचाने वतःहा आणायची आहे त. या िवभागा ारे फ

े ावर

छापील िपश यांचा

पु रवठा के या जाईल.
१७. अिभवृ ी मा यम भरतांना याम ये माती, रासायिनक खते, भसवा सोबत ायकोडमा पावडर पी.एस.बी. जैिवक खते
यांचा वापर करावा सू कृ मी मु

अिभवृ ी मा यम वापरणे व सू कृ मी मु

गु टी कलमांचापु रवठा करणे ठे केदारास

बंधनकारक राहील. तसेच सदर या कलमा ता यात घे ते वेळेस या कलमांवर रोग अथवा िकड चा ादु भाव आढळ यास
सदर या कलमा या िवभागा ारे ता यात घे त या जाणार नाहीत व यांचा मोबदला अदा के या जाणार नाही.
१८. िव

यो य कलमा ता यात घे ईपयत हणजे ३० जू न २०२१ पयत खु रपणी करणे, पाणी दे णे, खते दे णे, औषध

फवारणी करणे, राखण/दे खरे ख करणे इ यादी कामे ठे केदार यांनी करावयाची आहे. कलमी ठे व यासाठी दे यात आलेले
शेडनेट पॉिलहाऊस िनयिमतपणे व छता ठे व याची व गवत काढ याची जबाबदारी ठे केदाराची असेल.
१९. भिव यात कोिवड-१९ स य प रि थती मु ळे टाळे बंधी अथवा अ य आपदा दर यान तयार केलेली कलमे जगिव याची/
संगोपनाची जबाबदारी िह पू णपणे संबंिधत कं ाटदाराची असेल.
२०. कलम कर यासाठी

े ावर उपल ध असले या कलम कांड्या व ने कांड्या

ा िव ापीठ

े ाम ये उपल ध

आहे त तरी सदर या कलम कांड्या व ने कांड्या ा कामा या िठकाणी आण याची यव था ठे केदाराने करणे आव यक
आहे तसेच ठे केदारास कायालया या ितिनधी या उपि थतीत, पू वपरवानगी नु सार व कायालयीन वे ळेतच काढा या
लागतील. कलम कांड्या व ने कांड्या काढतांना मातृ व ृ ाचे कोण याही कारचे नु कसान होणार नाही याची द ता
यावी व िनयिमतपणे कलम कांड्या व ने कांड्या यांचा िहशोब संबंिधत अिधकारी यांना दे णे बंधनकारक असेल.
२१. ठे केदारास पाचर कलम व डोळा कलम या म ये पु ढील माणे िकमान यश वी िव

यो ये कलमे ता यात दे णे

बंधनकारक राहील.
पाचर कलम (आंब ा ६०%, सीताफळ, रामफळ, हनु मानफळ ७५%, िचकू ६५ %,) डोळा कलम (सं व मोसंबी थम व ि तीय
बांधणी िमळू न ७०%) कलमा ता यात घेतांना सदरची यश वी सं या निमळा यास खु ंट रोपांची नु कसान भरपाई अदा
कर यात ये णा या अंितम ट या मधू न के या जाईल.
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२२. िविवध कलमीकरण कामा दर यान कामाची गती पाहन दे य र कमे चा ह या बाबत.
गु टी कलमा बाबत: कामाची गती पाहन दोन ह यात देय र कम खालील माणे अदा कर यात ये ईल.
पिहला ह ा- िलंब ू गु टी कलम, पे

गु टी कलम व डािळं ब गु टी कलम मातृ व ृ

पासू न वे गळे क न संपू ण मा यमांसह

पॉिलिथनबॅगम ये घे त यानंतर तसेच कलमे फुट यावर, फु टले या कलमा या आधारे व तयार होणा या कलमां या
रकमे या ४० ट के र कम अदा के या जाईल/ देय असेल.
दु सरा ह ा- दु सरा ह ा अदा करताना िपशवीतील गवत काढलेली, पु रेशी सश
िव

करण झाले ली रोग व क डमु

यो य कलमे १०० िकंवा २०० या गटांम ये लावू न मोजू न ता यात दे णे ठे केदारास बंधनकारक आहे तसेच मर

झाले या कलमांची रोपवािटके या सू चनेनुसार िव हेवाट लावावी लागेल. पिहला ह ा वजा क न उव रत र कमयश वी
कलमा नु सार अंितम िबलाम ये हणजे दु स याह याम ये ता यात घे तले या एकूण यश वी कलमां या अनु षंगाने अदा
के या जाईल.
खु ंट रोपां या पु रवठ् यासह पाचर कलम (Grafting) [आंबा, सीताफळ, हनु मानफळ, रामफळ, िचकू] बाबत कामाची
गती पाहन ितन ह यात देय र कम खालील माणे अदा कर यात ये ईल.
पिहला ह ा- पाचर कलम (आंबा, सीताफळ, रामफळ, हनु मानफळ, िचकू) ठे केदाराने वखचाने वतः कलमे तयार
कर यासाठी एक ते दीड फुट उं चाची, पे सील या जाडीची, जोमदार वाढीची, नोरोगी, कलाम कर यास यो य खु ंट रोपे
रोपवािटकेत आण या नंतर तयर होणाया कलमा या आधारे होणा या र कमे या २५ % र कम िमळे ल.
दु सरा ह ा- कलमे फुट यावर फुटले या कलमा या आधारे व तयार होणाया कलमाची होणाया रकमे या २५ % र कम
िमळे ल.
ितसरा ह ा- ितसरा ह ा अदा करताना खु ंट रोपावरील फुट व िपशवीतील गवत काढले ली, पु रेशी सश
रोग व क डमु

िव

करण झालेल ी

यो य कलमे १०० िकंवा २०० या गटांम ये लावू न मोजू न ता यात दे णे ठे केदारासबंधनकारक आहे

तसेच मर झाले या कलमांची रोपवािटके या सू चनेनु सार िव हेवाट लावावी लागेल.पाचर कलम केले या आंबा, सीताफळ,
रामफळ, हनु मानफळ, िचकू संप ू ण कलम संगोपना नंतर मोजू न ता यात घेत या नंतर, पु रेशी हाडिनंग झा यावर ितसरा
ह ा अदा के या जाईल. ता यात िमळाले या िवि या यो य कलां या आधारे होणारी एकूण र कम मधू न पिह या व
दु स या ह याची र कम तसेच इतर अटीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वजा क न उव रत र कम अदा के या जाईल.

खु ंट रोपां या पु रवठ् या िशवाय पाचर कलम व डोळा कलम (Budding and Grafting)[आंबा, सीताफळ,
हनु मानफळ, रामफळ,िचकू, सं ा व मोसंबी] बाबतकामाची गती पाहन दोन ह यात देय र कम खालील माणे
अदाकर यात ये ईल.
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पिहला ह ा- आंब ा, सीताफळ, हनु मानफळ, रामफळ, िचकू या म ये कलम बांधणी नंतर ५०% र कम एकू ण सं ये या
आधारे अदा कर यात ये ईल तर सं व मोसंब ी म ये थम व ि तीय डोळा कलम बांधणी नंतर ५०% र कम अदा कर यात
ये ईल.
दु सरा ह ा- दु सरा ह ा अदा करताना सं ा व मोसंबीची यश वी कलमांची छाटणी करणे ,कॅरी म ये लावू न शडे कट क न
(Topping) व खु ंट रोपांवरील फुट काढणे बंधनकारक असेल तसेच ईतर कलमा म ये (आंबा, सीताफळ, हनु मानफळ,
रामफळ, िचकू) खु ंट रोपावरील फुट काढू न, पु रेशी सश

करण झालेली िव

यो य कलमे १०० िकंवा २०० या गटांम ये

(कॅरी म ये ) लावू न मोजू न ता यात दे णे ठे केदारास बंधनकारक आहे तसेच मर झाले या कलमांची रोपवािटके या
सू चनेनु सार िव हेवाट लावावी लागेल. पिहला ह ा वजा क न उव रत र कम यश वी कलमा नु सार अंितम िबलाम ये
हणजे दु स या ह याम ये ता यात घे तले या एकूण यश वी कलमां या अनु षंगाने अदा के या जाईल.

२३. िनिवदा मंज ू र झा यानंतर ठे केदारास पये पाचशे या टॅ प पे परवर िनिवदा सिमतीने ठरिवले या िविहत नमु यात
कामाचा करारनामा व रत क न ावा लागेल करारनामा टॅ प पेपरचा खच ठे केदाराने करावयाचा आहे .
२४. िनिवदा मंज ू र झा यानंतर िनिवदे या एकू ण रकमे या २% र कम ‘सु र ा अनामत र कम’ हणू न धनाकष ारे
कायालयास ता काळ जमा करावी लागेल.
२५. ठे केदाराने काम अधवट के यास, सोड यास झाले या कामाचे देयक अदा केले जाणार नाही तसेच संप ू ण सु र ा
र कम ज कर यात ये ईल यासंबंधीचा अंितम िनणय सिमतीचा असेल.
२६. ठे केदाराचा िकंवा यां या मजु राचा कायालयातील इतर कामात उप व झा यास, कलम बांधणी कामात हलगज पणा
झा यास कोणतीही पू वसू चना न दे ता यां याकडू न काम काढू न घे यात ये ईल.
२७. कामाचा आदे श िद यानंतर काम कर यास असमथ ठर यास सु र ा र कम जमा कर यात येईल व दु स या
मांका या लघु म िनिवदा धारकास यांनी नकार िद यास ितस या

मांका या लघु म िनिवदा धारकास यांनी थम

मांका या िनिवदा धारका या दरात काम कर याची समथता दशिवली यांना काम दे याचा अथवा न दे याचा ह क
िनिवदा सिमतीस राहील.
२८. कामाचा कालावधी कामाचा आदे श िद यापासू न १२ ते १८ मिहने पयत राहील तसेच आव यकता अस यास
कालावधी वाढिव याचा अिधकार िनिवदा सिमतीस राहील.
२९.

े ावरील कलमे, खुंट रोपे अथवा इतर उ पादने कोण याही सबबीवर बाहे र नेता ये णार नाही.

३०. कोणतीही िनिवदा पू ण पणे अंशतः वीकारणे िकंवा आले या सव दर प के नाकारणे याचे अिधकार हे गठीत सिमतीचे
असतील.
३१. िनिवदा उघड यानंतर दराबाबत वाटाघाटीचे अिधकार िनिवदा सिमतीचे राहतील तसेच समान दरा या िनिवदा
आ यास संबंिधत िनिवदा धारकांची चचा क न िनिवदा िनि त कर यात ये तील.
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३२. काम मु दतीत पू ण कर यासाठी रोपवािटकेत पु ष पु रेशा माणात कुशल माळी कामगार उपल ध होतील याची
काळजी ठे केदाराने यावी.
३३. डॉ. पंजाबराव देशमु ख कृ षी िव ापीठ शासक य सं था अस याने क ीय मािहती अिधकार अिधिनयम २००५ लागू
आहे . यामु ळे याअंतगत कागदप े मािहती मागणा यास उपल ध केली जाऊ शकतात.
सव कायदे शीर बाबी अकोला िज हा यायालया या क े अंतगत राहतील.

सदर िनिवदे तील िनयम व अटी मला मा य आहेत.

िनिवदाधारकाचे सही
िनिवदाधारकाचे नाव- ................................................

अिध ाता (उ ानिव ा)
तथा अ य , ई-िनिवदा सिमती
(िववध फळझाडांची कलम िनिमती)
डॉ. पं. दे . कृ . िव. अकोला
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