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'न(वदा सुचना
नवी मंब
ु ई महानगरपा लका, महारा

.नमुंमपा/ का.अ.(ने,ळ) /ब-1/ 33 / 2020-2021
शासनाचे साव"ज$नक बांधकाम &वभाग (कं वा सडकोकडील यो,य -या वगा"तील

न/दणीकृत (कं वा अशा कामांचा पव
ु ा"नुभव असले4या कं5ाटदाराकडुन खाल8ल कामा9या $न&वदा माग&वत आहोत.

कामाचा सं<=>त तपशील खाल8ल?माणे आहे .
अ. @.

कामाचे नांव
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$न&वदा

कालावधी

रBकम C.
नेEळ &वभागातील नेताजी सुभाषचंH बोस उदयान,
1

से-4

नेEळ

जेथे

ओपन

जीमसाठM

चौथरा

200 + 36

ब-1

E.2,12,566/-

2,200/-

(18% GST)

4 मaहने

= 236

(Platform) तयार करणे.

$न&वदा पिु cतका aदनांक 13/ 01 /2021 ते aदनांक 20/ 01 /2021 दप
ु ार8 1.00 वाजेपयdत पयdत ई-टe डfरंग सेल,
तळमजला, >लॉट नं.1 व 2, गोवध"नी चौक, सेBटर 15ए, बेलापूर, नवी मुंबई येथुन &वकत घेता येतील. -यासाठM लेखा &वभागात
रोख रBकम/धनाकषा"kवारे भCन -याबाबतची पावतीची न/द ई-टe डfरंग सेलमlये करावयाची आहे .
मोहरबंद संपूण" $न&वदा aदनांक 20/ 01 /2021 रोजी दप
ु ार8 3.00 वाजेपयdत नवी मुंबई महानगरपा लका मुmयालय,
आवक जावक क=, तळमजला, >लॉट नं.1 व 2, गोवध"नी चौक, सेBटर 15ए, बेलापरू , नवी मुंबई

येथील पेट8त टाकnयात

याoयात.
?ा>त झाले4या $न&वदा aद. 20/ 01 /2021 रोजी 4.00 वा (कं वा अqय सोयी9या aदवशी $निrचत होईल -या
दालनात/सभागह
ृ ात उपिcथत कं5ाटदार अथवा अsधकृत ?$त$नधीसमोर उघडnयात येतील.
इसारा न भरले4या $न&वदांचा &वचार केला जाणार नाह8. तसेच कायम cवEपी अनामत रBकम (Fix Emd) िcवकारल8
जाणार नाह8 व कोणतीह8 $न&वदा cवीकारणे अथवा नाकरnयाचा अsधकार मा. आयुBत, नवी मुंबई महानगरपा लका यांनी राखुन
ठे वलेला आहे .

कायकार3 अ भयंता (ने,ळ)
नवी मुंबई महानगरपा लका

