जा.ब./नसका/ःथायी/CR- ०१ /२०१७.
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
दनांकः-

०७.०४.२०१७

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.
ःथायी सिमती या सभेची सूचना
महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड चे ूकरण -२ मधील िनयम ब. ३ (अ) अ वये मुंबई ूांितक

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब ३ (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा

दनांक १०.०४.२०१७ रोजी सकाळ ११.०० वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती सभागृह

येथे भर व यात येत आहे तर या सभेस उप ःथत राहावे ह

वनंती.

ःवा र त/-

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

ूित,
ौी/ौीमती
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती,
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.

वषय बं.०१
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुवजिन/१६५७७/२०१७ दनांक ०६.०३.२०१७ अ वये नावाशमनपा ह ी म ये ूभाग बं. २०
म ये आरो यधाम हॉःपीटल ते ौी थोरात यांचे घरा पयत १५० मी.मी. व १०० मी.मी. यासाची ड .आय. पाईप लाईन टाक याचे कामासाठ
उप अिभयंता यांनी सादर केले या अंदाजपऽक

पये १२,४५,०००/- यास कायालयीन आदे श बं. १५३९/१६

ूशासक य व आथ क मा यता ूदान केली असुन

यानुषग
ं ाने िन वदा सुचना बं. २३३५/२०१६ द. २१.०५.२०१६ अ वये िन वदा माग व या

असता सदर कामासाठ ितन िन वदा वब व ितन िन वदा ूा

द. ०६.०५.२०१६ अ वये

झा या असता वाटाघाट अंती कायालयीन आदे श बं. ८१३०/१६ दनांक

१९.०९.२०१६ अ वये ई रदास अ ड कंपनी यांची िन वदा अंदाजपऽक दराने मा य कर यात आली होती या दर यान ई रदास अ ड कंपनीचे
मालक अचानक दे हांत झा यामुळे िन वदा ू बया पुढ ल कायवाह झाली नाह .
या िन वदे त L२ िन वदा धारक सोहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड यांची िन वदा दर ८% जाःत अस याने संबध
ं ीतास लेखी

पऽानुसार अंदाजपऽक दरानुसार काम कर यास कळ वले संबंधीतांनी

यांचे लेखी समंती पऽ

द. १४.१२.२०१६ रोजी दे वुन सदर काम

अंदाजपऽक दराने कर यासतयार अस याचे समंती दली आहे .
क रता सदर कामाची अंदाजपऽक य दराची िन वदा

पये १२,४५,०००/- साहे ल क सश शन अ ड ःट ल वकस नांदेड यांची िन वदा

मुंबई ूांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे कलम ७३ क व ड अ वये सदर ल आदे शा दारे मंजरु कर यात आली

याची न द घेणे

बाबत.

वषय बं.०२
कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/पापुजिन/१६८२२/१७ दनांक १०.०३.२०१७ अ वये ूभाग बं. ३३ मधील फ े बु ज भागातील

पाणी पुरवठा न वन पाईप लाईन टाक याचे कामास आदे श बं. ११५९१/२०१५
कर यात आलेली आहे .

सालसन २०१५-१६ हे

दनांक ०८.१२.२०१५ अ वये - ूशास कय मा यता ूदान

व ीय वष संपले अस यामुळे या कामाचे उवर त र कम / उवर त र कमेचे दे यके

४,२५,५२८/- साठ सालसन २०१६-१७ या व ीय वषाचे भांडवली जमा या लेखा िशषकातन खचास महारा
१९४९ चे कलम ७३ (क) व (ड) ूा

पये

महानगरपािलका अिधिनयम

अिधकारा वये ूशास कय व आथ क मा यता सदर ल आदे शा दारे दे यात आली

याची न द घेणे

बाबत.

वषय बं.०३
मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५ जजामाता सोसायट ते

बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगतानगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ अंदाजपऽक

पये ४४,९९,५००/- साठ ई.

टडर सेल दारे िन वदा सुचना जा. बं. साबां व/१५१६४/२०१७ दनांक ०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उद)ु या वतमान
पऽात दनांक १०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

ूा

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर दनांक १५.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

कामासाठ एकूण ०३ (तीन) िन वदा ूा

झा या

याचा तुना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

(२)
अ.बं.

तुलना मक त

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

१५% जाःत दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

५.७०% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

०.०१% कमी दा

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा ू वण क सश शन नांदेड यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा ०.०१% कमी

दराची आहे .
क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा

वकास योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत ूभाग बं. ०५

जजामाता

सोसायट ते बालाजी काळे ते बारसे ते मोरे साहे ब ते साई कराणा ते िगता नगर पयत सी.सी. रःता करणेसाठ ू वण क सश शन नांदेड
यांची अंदाजपऽक य दरापे ा ०.०१% कमी दराची िन वदा मंजुर ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.०४

मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात हनुमान मं दर ते
सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ अंदाजपऽक

साबां व/१५१६४/२०१७

पये ३३,८०,५००/- साठ ई. टडर सेल दारे िन वदा सुचना जा.बं.

द.०९.०२.२०१७ अ वये दै िनक लोकपऽ / दै िनक नगुशे (उद)ु या वतमानपऽात

िन वदा ूिस द कर यात आली असता उपरो

कामासाठ एकूण ०३ (ितन) िन वदा ूा

दनांक १५.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

िन वदा ऽीसदःयीय सिमती समोर

याचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.बं.

तुलना मक त

झा या ूा

द. १०.०२.२०१७ रोजी दस
ु -यांदा

कंऽाटदाराचे नांव

कंऽाटदाराने दलेला दर

०१

कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे नांदेड

अंदाजपऽक य दर

०२

गु रामदास क ःश शन नांदेड

११.२% जाःत दर

०३

ू वण क सश शन नांदेड

७% कमी दर

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची असून ती अंदाजपऽक य दरापे ा दराची

आहे .
क रता मुलभूत सोयी सु वधांचा वकास योजने अंतगत नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत बाबानगर भागात हनुमान मं दर
ते सा ी कोिचंग

लासेस पयत िस.िस. रःता तयार करणेसाठ कु. ःमीता सुधाकरराव पांढरे यांची अंदाजपऽक य दरापे ा दराची िन वदा

मंजरु ःतव ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर.

वषय बं.०५

नावाशमनपा ह ीतील रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायबम अंतगत गोदावर नद शु द करण करणे क रता अ ःत वात असले या
ु

मलवा हनीचे चबस द ु सती करणे व वा हणी मधील गाळ काढणे क रता किन

अंदाजपऽक

पये

५६,६५,२००/-

चे

कर यात

आलेले

आहे

द ु ःत

अिभयंता व उप अिभयंता यांनी ू य

कर या

क रता

ई.

टडर

सेल

दारे

पाहणी क न कामाचे

िन वदा

सुचना

बं.

मिनिन/जाबं/१३१५८/२०१६ द. ०२.०१.२०१७ अ वये दै िनक द य मराठ / दै . गेदातीर समाचार या वतमान पऽात दनांक ०३.०१.२०१७
रोजी िन वदा सुचना ूिस द कर यात आली असता उपरो

कामासाठ एकूण ितन (०३) िन वदा ूा

समोर दनांक १६.०३.२०१७ रोजी उघड यात आ या असता

या दराचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे .

अ.ब.

िन वदा धारकाचे नांव

िन वदा ऽसदःय सिमती

िन वदे तील दर

०१

सोहे ल क सश शन अ ड ःटल वकस नांदेड

४.५१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०२

इं िजा क सश शन नांदेड

०.१ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

०३

बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड

७.१९ अंदाजपऽ कय दरापे ा कमी

दरा या तुलना मक त
दराचे आहे

झा या ूा

यानुसार सवात कमी दराची िन वदा बालाजी घनँयाम भाःकरे नांदेड यांची असून ती

पये ५२,५७,८७२/-

याची िन वदा मंजरु कर याःतव सादर.

यास सवसाधारण सभेने ठराव बं. ३७ दनांक ०२.०७.२०१६ अ वये १४ या व

आयोगातुन खच कर यास मानयता ूदान केली

रा ीय नद कृ ती ूदषण
कायबम २०१७ मलवा हणी द ु सती करणे क रता महारा
ु

मनपा अिधिनयम १९४९ चे अनुसूची ड ूकरण-५

आहे .
(२) (२) नुसार करावया या कामास ूशास कय व आथ क मा यता ूदान करणेसाठ सदरचा ूःताव ःथायी सिमती समोर मा यतेसाठ
सादर.

(३)

वषय बं.०६

नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध इमारतीतील वधुत

यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या कामासाठ खाजगी

कंऽाटदाराची नेमणुक करणेसाठ Online िन वदा माग व यात आले असता दले या मुदतीत एकूण (०३) िन वदा ूा

झाले असून ूा

िन वदा

मधून सवात कमी दराची िन वदा मे. ऐिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरापे ा १% जाःत दराची िन वदा ूा

झाली.

िन वदे तील दर जाःत वाटत अस यामुळे दर कमी करणेसाठ संबंधीतांशी वाटाघाट केली असता वाटाघाट अंित संबंधीतांनी दर कमी क न
सदर ल काम अंदाजपऽक दरानुसार करणेसाठ मा य क न लेखी समंती दलेली अस यामुळे िन वदे तील अट व शत नुसार या कामासाठ मे.

एिशयन इले श क स नांदेड यांची अंदाजपऽक दरा बरोबरची

वषय बं.०७

पये ६०,९८,३०८/- ची िन वदा पुढ ल एक वषा क रता मंजुर ःतव सादर.

नावाशमनपाके या व वध इमारतीतील वधुत यवःथेचे दै नं दन दे खभाल व द ु ःती या

. ५०.०० ल ा या कामासाठ मे. ऐिशयन

इले श क स कॉ शॅ टर नांदेड यांची दोन वषासाठ ःथायी सिमती ठराव बं. ८० दनांक ०६.०९.२०१४ नुसार नेमणुक कर यात आली होती.
सदर ल ठरावानुसार

. ५०.०० ल

पे ा जाःत होणारा वाढ व खचास सु दा मंजरु ूदान कर यात आलेली आहे .

नमुद न के याने सं द ध होती या कामासाठ

दनांक ०२.१२.२०१६ पयत झालेला वाढ व खच

तथा प नेमक र कम

पये ६६,६४,९७१/- ची न द घेणेसाठ व या

कामाची मुदत दनांक ०२.१२.२०१६ रोजी संपलेली अस याने या कामासाठ न वन कंऽाटदाराची नेमणुक होईपयत अथवा दनांक ०३.१२.२०१६
पासून पुढ ल तीन म ह यापयत या म ये जे ूथम होईल तो पयत मुदतवाढ दे णेसाठ मा यतेःतव सादर.

वषय बं.०८

नावाशमनपा नांदेड अंतगत व वध वभागाचे संर ण कर यासाठ कायालयीन आदे श बं. नावाशमनपा/साू व/१६९१९/ १६ दनांक
२१.०३.२०१६ अ वये द. ०१.०४.२०१६ ते द. ३१.०३.२०१७ पयत एका वषा या कालावधीसाठ सुर ासेवा पुरवठा कर यासाठ महाराणा ूताप
से यु रट गाड आ ण मॅनपॉवर स ह सेस लातुर या सुर ा एज सी माफत सुर ार क िनयु
या वये

सदर

एज सी या

सुर ासेवेची

नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१६७०३/२०१७
कर यासाठ

मुदत

द.

३१.०३.२०१७

रोजी

कर यात आले होते.
संपत

असून

यापुव च

िन वदा

सुचना

बं.

दनांक ०८.०३.२०१७ अ वये अिधकृ त सुर ार क एजनसी माफत सुर ार कांची पुरवठा

िन वदा माग व यात आली होती,

यानुसार िन वदा बं. १२९५ अ वये (०३) िन वदा ूा

िन वदाधारकांचा तां ऽक िलफाफयाची छाननी दनांक २९.०३.२०१७ रोजी िन वदा सिमती समोर केली असता, ूा
िन वदा पाऽ न झा यामुळे िन वदा सिमतीने पुन

झा या असुन सदर ूा
िन वदापैक आवँयक या

फेर िन वदा ूिस द कर यासाठ सुच वले आहे .

यानुसार फेर िन वदा सुचना बं. नावाशमनपा/साू व/ई-िन वदा/१७८५८/१७ द. ३०.०३.२०१७ अ वये फेर िन वदा

तीय मागणी

ूिस द कर यात आली आहे .
तथा प सदर न याने मागणी कर यात आलेली िनवदा ू बया पुण होवुन, नवीन सुर ाएज सी माफत सुर ार क िनयु

कर यास

कालावधी लागणार आहे .

क रता सुर ेची बाब ल ात घेता स ःथतीत मनपा काय ेऽात सुर ेसाठ कायरत असले या महाराणा ूताप से यु रट गाड आ ण

मॅनपॉवर स ह सेस, लातुर या सुर ा एज सीस उ

िन वदा ू बया अंतीम होईपयत पुव याच अट व शत या अिधन राहन
ु सुर ा सेवा

पुरवठा कर यासाठ मुदतवाढ दे याक रता ूःताव ःथायी सिमती समोर िनणयाःतव सादर.

वषय बं.०९

नावाशमनपा ह ी अंतगत घराघरातुन कचरा गोळा करणे, रःते झाडणे, नाली काढणे, ना यातील गाळ व कचरा उचलून डं पीग
माऊंड / घनकचरा यवःथापन ूक पा या ठकाणी टाकणेसाठ चे काम ए टू , झेड इ ृाःश चर िलं. गुरगांव (हर याणा) या कंपनीस कायारं भ
आदे श बं. NWCMC/H&S/१२८/२०१२, दनांक २२.०३.२०१२ अ वये तीन वषासाठ दे यात आलेले आहे .
सदर कंपनी साफसफाईचे काम कर यास उदासीन अस याने व कचरा उचल याचे काम

यवःथीतीतपणे करत नस याने न वन

कंऽाटदार नेम या या उ े शाने संपूण शहराचे तीन भागाम ये वभाजीत क न जु या झोन ूमाणे बं. नावाशमनपा/H&S/ १५२५०/२०१४, द.
२०.११.२०१४ अ वये तीन भागांम ये िन वदा मागव यात आले होते.
अडचण येत अस याने No. NWCMC/Health & Sanitation/८५५४/१४-१५
आलेले आहे

परं तु िन वदे संदभारत
शु क ऑनलाईन भर यासाठ कांह तां ऽक
्
दनांक ०७.०१.२०१५

या Corrigendumk अ वये मूदतवाढ कर यात

यानुसार जा.बं. नावाशमनपा/आवःव व/२१३८६/२०१५ द. ०५.०३.२०१५ अ वये िन वदा सुचना (ितसर वेळ) असे तीन वेळा

टाई स ऑफ इं ड या आ ण दै िनक पु यनगर या वतमानपऽात ूिस द क न ऑनलाईन दारे िन वदा माग व यात आलेले होते.
तीन वेळा िन वदा माग वले असता ित ह िन वदांम ये कंऽाटदार हे कोण या ूकारे काम करणार आहे त हे
िन वदे तील अट व शत नुसार

यांनी काम कर या या प दती वषयी स वःतर नमुद करणे आवँयक होते.

केलेले नस यामुळे दरपऽक उघड यात आलेले नाह .

यांनी ःप
यांनी ःप

केलेले नाह .
केले नाह .

ते

तर स. सदःय / सदःया व नागर कां या तबार , ःथायी सिमती व सवसाधारण

सभे दारे पा रत कर यात आलेले ठराव व चचा या अनुषंगाने सदर िन वदांचे दरपऽक उ

यात यावेत कंवा न वन

िन वदा माग व यात कंवा ए टू झेड इ ृाःश चार िल. यांनी कामात सुधारणा कर यासतयार अस यास
कंवा इतर

ते

वर ल ूमाणे

यवःथा क न न याने

यां याकडू न क◌ाम क न

यावे

(४)
यवःथा आपले सुचनेने करावी यासाठ

पुढ ल िनणयाक रता जा.बं. नावाशमनपा/ःव छता/३९१२/१५

सिमतीम ये िनणयाक रता ूःताव ठे यात आलेले होते.

द. २२.०६.२०१५ अ वये ःथायी

याच दर यान संबंधीत कंपनीस दे यात आलेली तीन वषाची मुदत संपली

अस याने कायालयीन आदे श बं. NWCMC/H&S/२२७९०/२०१५

दनांक ३१.०३.२०१५ अ वये पुढ ल आदे शा पयत साफसफाईचे काम सु

ठे व यासाठ आदे शीत कर यात आलेले आहे .
न याने िन वदा माग व यात या यात, न याने माग व या आले या िन वदा अंतीम होवून

यानुषंगाने सदर कामासकाठ पुन

संबंधीतास कामाचे आदे श दे यात येईल पयत ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. या एज सीकडू न कामे क न घे यात यावे असे मनपा ःथायी
सिमतीने द. ३०.०७.२०१५ रोजीचया ठराव बं. ७९ अ वये सवानुमते ठराव समंत केलेला आहे .
वष संपलर अस याने No. NWCMC/H&S/३७६/२०१६, द. ०७.०४.२०१६

यानुसार सदर कंपनीस मुदतवाढ दे ऊन एक

या आदे शा वये दनांक ३१.०३.२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आले

आहे .
Tender Notice No. NWCMC/H&S/१२९८२/२०१६
ऑनलाईन िन वदा माग व यात आली आहे .
आहे

सदर ूा

दनांक २९.१२.२०१६ अ वये न याने घनकचरा

यवःथापना या कामासाठ न याने

सदरचा िन वदा पाच वेळेस मुदतवाढ (Extension) दे यात आलेली आहे .

दोन िन वदा ूा

झाले

िन वदे ची संपण
ू
कागदपऽांची Transaction Advisor (तांऽीक स लाकारा) माफत तपासुन घेत यानंतर स लागारा या

अिभूायानुसार दसरा
िलफाफा (Price bid) उघड यासाठ कायवाह करावी लागेल यासाठ कालावधी लागणार आहे .
ु

यासाठ ता पुर या ःव पात शॅ टर-शॉली पुरवठा करणे आ ण मजुर पुरवठा (पु ष मजुर/ ी मजुर) करणे अँया ूकारचे दोन

वेगळयाने ऑनलॉईन िन वदा माग व यात आलेले आहे

याचे जाःतीचे दर आले आहे त.

फेर िन वदा माग व यात येत आहे .

ए टू . झेड इ ृाःश चर िल. कंपनी कंऽाटदार कामगारांचे वेतन माहे डसबर-२०१६ पासून दलेले नाह .
रोजी कामगार आयु

नांदेड यां या कायालयात बैठक झाली

यासाठ

द. २३.०३.२०१७

याम ये ए टू . झेड इ ृाःशकचर कंपनीचे कामगारांचे वेतन डसबर २०१६ ते

जानेवार २०१७ पयतच वेतन दनांक ३१.०३.२०१७ रोजी दे याचे ठरले आहे .

फेॄुवार २०१७ चे वेतन ए ूल अखेर व माच पगार मे-२०१७

अखेर दे याबाबत ठरले आहे .
तसेच माहे ए ूल २०१७ म ह यात रामनवमी, डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती, महा वर जयंती इ याद अित मह वाचे सण आहे त.
तसेच महारा

महानगरपािलका अिधिनयमातील ूकरण ६ मधील कलम ६३ अनुसार शहरातील ःव छता ह महानगरपािलकेची आवँयक

कत य आहे .

यामुळे ःव छता बाबत शहरात गैरसोय होऊ नये

हणून तसेच आरो याचा ू

िनमाण हावु नये यासाठ उपाय योजना करणे

आवँयक झालेले आहे .
क रता उ
यवःथा झा यास

वषय बं.१०

प र ःथती पाहता ए टू झेड इ ृाःश चर िल. कंऽाटदारास दनांक ०१.०४.२०१७ पासुन फ

एक म हना पयत व पयायी

यापुव पयत मुदतवाढ दे यासाठ चा ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर मा यतेःतव सादर.

िन वदा मंजरु आदे श बं.मनपा/पापुवजिन/१७९५३/१७ दनांक ३१.०३.२०१७ अ वये महारा

महानगरपािलका अिधिनयम १९४९ चे

अनुसूची ड ूकरण-५ (२) (२) अ वये नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत भागातील झोन बं. ४-ड अंतगत मलिनःसारणाचे वाष क
दे खभाल द ु ःतीचे काम ( पये २५,००,०००/-) करणे क रता िन वदा सुचना बं. १६५८४/१७ द. ०७.०३.२०१७ अ वये माग व यात आ या
असता एकूण तीन िन वदा ूा

झा या िन वदा या दरा या तुलना मक त

कमी दराची असून ती अंदाजपऽ कय दराची आहे .

यानुसार पठाण मोईज अहे मद खान नांदेड यांची िन वदा सवात

क रता पठाण मोईज अहे मद खान यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मंजरु कर यात आली
ःवा र त/-

याची न द घेणे बाबत.

ःवा र त/-

नगरसिचव,

सभापती,

नांवाशमनपा, नांदेड.

ःथायी सिमती,
नांवाशमनपा, नांदेड.

