
 
    जा.ब./नसका/ःथायी/िसआर- 19/2018. 

     नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड.  
    दनांकः-  06.09.2018  

 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 

ःथायी सिमती या सभेची सूचना 
 

महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूची ड चे ूकरण-2 मधील िनयम ब. 3 (अ) अ वये महारा  
महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे अनुसूिच ड चे ूकरण दोन मधील िनयम ब 3 (अ) (ब) अ वये नांदेड वाघाळा शहर 
महानगरपािलके या ःथायी सिमतीची सभा दनांक 07.09.2018 रोजी दपार  ु 04.00 वाजता नांवाशमनपा ःथायी सिमती 
सभागहृ येथे भर व यात येत आहे तर  या सभेस उप ःथत राहावे ह  वनंती.  
 
                 ःवा र त/-                                                     ःवा र त/- 
                      नगरसिचव,        सभापती, 
                 नांवाशमनपा, नादेंड.               ः थायी सिमती,   
              नांवाशमनपा, नांदेड. 
ूित, 
ौी / ौीमती ------------------------------------------ 
सदःय / सदःया, ःथायी सिमती, 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, नांदेड. 
 
 
वषय बं.01 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील  
                 टाई स न याने बस वणे बाबत.  पये 76,67,200/- 
 संदभ  :- ूशास कय व आथ क मा यता जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/19376/18 दनांक 31.03.2018 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका, ौी शांताराम सगणे जलतरणीका येथील डेक टाई स व जलतरणीकेतील टाई स 
न याने बस वणेसाठ  संदभ य आदेशा वये ूशास कय व आथ क मा यता द यानुसार पये 76,67,200/- क रता ितस-यांदा  
ई-िन वदा सचुना जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/4498/2018 दनांक 29.06.2018 अ वये दैिनक सामना (रा यःतर य)/दैिनक 
द यमराठ  (रा यःतर य)/ दैिनक गोदातीर या वृ पऽात दनांक 02.07.2018 अ वये ई-टडर ंग सेल दारे सदर कामासाठ  
िन वदा ूिस द के यानुसार फ  (01) िन वदा ूा  झाली ूा  िन वदा ऽसदःयीय सिमतीसमोर दनांक 01.08.2018 रोजी 
उघड यात आ या असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदारांचे नांव कंऽाटदाराने दलेले दर 
01 मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड अदंाजपऽक य दर 

 िन वदा या तुलना मक त यानुसार मे. ःवान इ ृाःश चर नांदेड यांची िन वदा अदंाजपऽक य दराची अस याने मे. 
ःवान इ ृाःश चर नांदेउ यांची अंदाजपऽक य दराची िन वदा मजंुर ःतव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.02 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका नांदेड ह ीत गोवधन घाट येथील बएसयुपी योजने अतंगत बांध यात आले या 
घरकुल लाभा याना वज जोडणीसाठ  शॉ सफामर व पथ दवा यवःथा करणे या कामासाठ  ई-िन वदा दै. लोकमत ( वभागीय 
पातळ ) व दैिनक एकमत या वृ पऽाम ये दनांक 27.07.2018 रोजी ूिस द क न ONLINE बी-1 िन वदा माग व यात आले 
असता दले या मुदतीत एकूण 03 िन वदा ूा  झाले आहेत व ूा  िन वदा मनपाके या िन वदा सिमतीसमोर उघड यात आले 
असून ूा  दरांचे तुलनणा मक त ा खालील ूमाणे आहे. 

अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव सादर केलेले दर र कम पये 

01 मे. सोनु इलेकश क स नागपूर अदंाजपऽक दरापे ा 3% जाःत 53,75,708/- 
02 मे. एिशयन इले. कॉप. नांदेड अदंाजपऽक दरा बरोबर 52,16,134/- 
03 मे. रचना इले श क स परभणी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी 51,67,465/- 

 
 



(2) 
 वर ल ूमाणे ूा  दरां या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दराची िन वदा मे. रचना इले श क स परभणी यांची 
असुन जी अदंाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची अस याने िन वदेतील अट  व शत नुसार या कामासाठ  मे. रचना इले श क स 
परभणी यांची अंदाजपऽक दरापे ा 0.99% कमी दराची पये 51,67,465/- ची िन वदा मंजरु कर यात येते व िन वदा 
मंजरु नुसार लागणा-या खचास ूशास कय व आथ क मंजरु  ूदान कर यासाठ  मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.03 
 वषय :-   नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत घनकचरा यवःथापन ू बया ूक प उभारणे कामा बाबत  

                  पये 21,54,95,000/- 
 संदभ :-   1) महारा  शासन, नगर वकास वभाग शासन िनणय बं. ःवमअ-2018/ू.ब.176/न व-34 मंऽालय   

                     मुंबई-32 दनांक 12 ए ूल 2018 अ वये ूा  ूशास कय मा यता 
    2) ई-िन वदा सुचना जरा.बं. नावाशमनपा/साबां व/6065/18 दनांक 31.07.2018 

    3) मनपा ःथायी सिमतीस सादर केलेला ूःताव जा.बं. नावाशमनपा/साबां व/7285/2018 दनांक  

                     24.08.2018 

    4) मा. सभापती ःथायी सिमती मनपा नांदेड यांचे पऋ द. 29.08.2018 
 
 Supply, Erection & Commissioning of Municipal Waste Proceesing Plant along with Civil Works at NWCMC 
Nanded करणेसाठ  संदभ य शासन िनणया वये ूशास कय मा यता द यानसुार पये 21,54,95,000/- क रता ई-िन वदा 
सुचना जा.बं. नावाशमनपा/साू व/4464/2018 दनांक 28.06.2018 अ वये िन वदा माग वली असता िनयोजीत वेळेत फ  02 
िन वदा वब  झा या.  ःपधा झाली नस याने सदर कामासाठ  दसु-यांदा ई-िन वदा सुचना जा.बं. नावाशमनपा/ 
साबां व/6065/2018 दनांक 31.07.2018 अ वये दैिनक ह दःथान टाई स ु / दैिनक सामना / दैिनक द यमराठ  / दैिनक 
लोकपऽ या वृ पऽात दनांक 01.08.2018 अ वये ई टडर ंग सेल दारे ई-िन वदा ूिस द के यानुसार एकूण 03 िन वदा ूा  
झा या ूा  िन वदा उघड यात आ यानुसार संदभ बं. 03 अ वये ूःताव सादर कर यता आला होता. 

संदभ बं. 04 नुसार संपूण कामाचे सवात कमी िन वदा दर धारक तसेच BOQ मधील नमुद बाबीनुसार कमी िन वदा 
दर धारक यांचेशी वाटाघाट  के यानंतर खालील ूमाणे L1, L2, L3 ठरतात. 
अ.ब. कंऽाटदाराचे नांव Tipping 

Charges for 
Operation 

and 
Maintance 

for two years 
(अ) 

BOQ नुसार 
िन वदा र कम 

(ब) 

दर BOQ नुसार 
(Tipping 

Charges कमी 
क न) 

एकूण Tipping 
Charges स ह 
मागणी र कम 

(अ + ब) 

 

01 गु  रामदास क सश शन अ ड 
ूमा रओ वेटस मनेॅजमट 
स ह सेस ूा. िल. 

41500000/- 191338806.22 11.20% कमी 232838806.22 L1 

02 अ फा थम िलिमटेड न व द ली 41500000/- 192332348.40 10.74% कमी 233832348.40 L2 

03 बी. ह .जी. इं डया िल. मुंबई 56700000/- 198020334.32 08.10% कमी 254720334.32 L3 
 

 वर ल सव बाबीचा वचार करता महारा  महानगरपािलका अिधिनयम 1949 मधील िनयम 73 (क) नसुार िन वदा 
मंजरु या िनणयाःतव सादर. 
वषय बं.04 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलकेतील जनुी वाहने वब  / िललावासाठ  ितन वेळा ई-दरपऽके माग व यात आली 
होती.  ितस-या वेळेस फ  एकच दरपऽक मे. यु फेमस टायस से स & स हसेस नांदेड रोड लातुर यांचे ूा  झाले असनु 
दनांक 21.06.2018 रोजी वाटाघाट  अतंी खालील ूमाणे वाढ व दर ूा  झालेले आहेत. 
अ.ब. वाहन बमांक ूकार मॉडेल आर ट  ओ चे 

दर 
मे. यु फेमस 
टायस से स & 
स हसेस यांचे दर 

वाटाघाट  अतंी 
वाढ व दर 

01 MHQ-2868 शक टँकर 976 80,000/- 80,501/- 81,000/- 
02 MH-26-7139 फायर टडर 1991 94,000/- 94,052/- 94,500/- 
03 MH-26-J-3991 बजाज एम-80 2002 1500/- 1,551/- 1,600/- 
04 MH-26-E-2730 मा ती 800 कार 1999 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
05 MH-26-E-273 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 



 
(3) 
 

06 MH-26-E-283 मा ती 800 कार 2000 15,000/- 15,051/- 15,100/- 
07 MH-26-B-3680 मा ती अ बुल स 1999 15,000/- 15,051/- 15,051/- 
08 MH-26-B-7856 डंपर लेसर 2001 83,000/- 83,152/- 84,000/- 
09 MH-26-B-4118 जे टंग मशीन 1995 1,25,000/- 1,25,051/- 1,25,500/- 
10 MWP-6598 फायर टडर 1987 1,00,000/- 1,00,551/- 1,01,000/- 
11 MZZ-886 जीप 1986 6,000/- 6,051/- 6,100/- 
12 MZZ-530 जीप 1983 5,00/- 5,510/- 5,600/- 
 क रता महानगरपािलकेतील जनुी वाहने दरपऽक धारक मे. य ु फेमस टायस से स &  स हसेस नांदेड लातरु यांना 
वर ल ूमाणे दराने वब  करणे ूशास कय व आथ क मंजरु साठ  ूःताव मनपा ःथायी सिमती समोर सादर. 
वषय बं.05 
 वषय :-  नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ढ पुतळा प रसराचे  

                 सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कटे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणे बाबत 

 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलका ह ीत जगत योती महा मा बसवे र यां या आ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  आ कटे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणुक करणेसाठ  मनपा नोट स बोडावर दरपऽक सुचना जा.बं. 
नावाशमनपा/साबां व/5723/2018 दनांक 24.07.2018 रोजी दरपऽक माग वले असता एकूण 03 दरपऽक ूा  झाले ूा  
दरपऽक ऽसदःयीय सिमती समोर दनांक 04.08.2018 रोजी उघड यात आले असता यांचा तुलना मक त ा खालील ूमाणे 
आहे. 
अ.ब. दरपऽक धारकांचे नांव कामाचे ववरण अंदाजपऽक य 

कमंती या % 
01 शेषाई असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 

सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कटे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

05% 

02 रचना असोिसएटस नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कटे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

06% 

03 आर. ड . बऐशन नांदेड जगत योती महा मा बसवे र यां या अ ा ढ पुतळा प रसराचे 
सुशोिभकरण कर यासाठ  अ कटे ट (वाःतु वशारद) यांची नेमणकु करणे 

07% 

 दरा या तुलना मक त यानुसार सवात कमी दरा शेषाई असोिसएटस नांदेड याचें असुन जे 5% जाःत आहेत.  सदरचे 
दर जाःत वाटत अस याने सबंंधीतास दर कमी कर यासाठ  वाटाघाट  क रता पाचारण केले असता सबंधंीतांनी दनांक 
18.08.2018 लेखी पऽ देवुन सदरचे दर शासन मा य दरपऽका ूमाणे दराने कर याची लेखी समंती द यानुसार  सदर 
कामासाठ  शेषाई असोिसएटस नादेंड यांचे वाटाघाट  अतंी शासन िनणया ूमाणे 2% ूमाणे दर मंजरु चा ूःताव मनपा ःथायी 
सिमती सभेसमोर सादर. 
वषय बं.05 
 वषय :- सन 2011-12 व 2012-13 वष य लेखाप र ण अहवाल सादर करणे बाबत 
 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपािलके या व वध वभागाचे सन 2011-12 व 2012-13 या व ीय वषाचे लेखाप र णाचे 
काम मु य लेखाप र  वभागामाफत केले असता यांचा अिंतम अहवाल या सोबत (वेगळया पुःतीकातील नमुद) सादर कर यात 
येत आहे.  

 तर  सदर ल अहवालावर पुढ ल उिचत कायवाह ःतव मा. आयु  नावाशमनपा नांदेड यां याकडे सादर कर यासाठ  
िनणयाःतव सादर. 
 
 
                 ःवा र त/-                                      ःवा र त/- 
  नगरसिचव     सभापती 
             नावाशमनपा नांदेड                                  ःथायी सिमती 
                                                             नावाशमनपा नांदेड 
 
 
 
 


