वृ प ात िस ीसाठी

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
ई –िनिवदा सुचना 2017 (फ़ेर िनिवदा)
----------------------------------------------------------------------------------------------नािशक महानगरपािलके या गणवेश पा कमचा-यां ना दे य असले ले पावसाळी ावरणे
(ले डीज रे नकोट , जे टस रे नसुट व गमबुट ) पुरिवणेकामी अनुभवी पुरवठादार / िवतरक /
उ पादक यां चे कडु न ई िनिवदे ारे पध मक देकार मागिव यात येत आहे .
इ“”æक िनिवदाधारकांनी सिव तर मािहतीसाठी www.mahatender.gov.in तसे च
नािशक महानगरपािलकेचे www.nashikcorporation.inसंकेत थळावर भेट ावी . सदरची इ
िनिवदा ऑनलाईन ारे www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर

िद. 20/03/2017

रोजी साय. 4.00 वाजेप ावेतो सादर करणे आव यक रािहल .
Sd /-

Sd/-

उपआयु त( था.स.क) तथा

आयु त

खाते मुख म.भां डार िवभाग

नािशक महानगरपािलका नािशक

नािशक महानगरपािलका नािशक
------------------------------------------------------------------------------------------जा.

/मनपा/मभा/विश/ 46 /2017

िद. 06/03/2017
ित ,
मा. संगणक िवभाग मुख / जनसंपक अिधकारी
नािशक महानगरपािलका नािशक
यां स कडे स
सदरची िनिवदा सुचना मनपाचे संकेत थळावर / वतमानप ात िस

करावी .

उपआयु त( था.स.क) तथा
खाते मुख म.भां डार िवभाग
नािशक महानगरपािलक , नािशक

संकेत थळावर िस ीसाठी

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
तपिशलावर ई िनिवदा सुचना 2017 फ़ेर िनिवदा
1 अ) कामाचे नाव ;नािशक महानगरपािलके या गणवेशपा

कमचा-यांसाठी लागणारे ले िडज

रे नकोट , जे टस रे नसूट इ सािह य पुरिवणेबाबत
1 ब) िनिवदापुव अहता ;1) शासिकय िनमशासिकय कवा त सम काय लय / िवभागास गणवेश सािह य / पावसाळी
ावरणे पुरवठा केले बाबत या कामाचा अनुभव असणे अिनवाय आहे .
2) या नावाने िनिवदा सादर केली जाणार आहे . या नावाने िवि कर दाखला असणे कवा
िवि

करातुन सुट असले बाबत पुरावा सादर करणे अिनवाय रािहल .

3) या नावाने िनिवदा सादर करावयाची आहे . या नावाने

¿ÖÖòˉÖ†òŒ™ स टिफ़केटची ¾Öîध

मािणत त सादर करणे अिनवाय रािहल .
4) िनिवदाधारकाने या आ थक वष त /

या मिह याचा यवसाय कर भरले बाबतचा

दाखला/पुरावा कवा यवसाय करातुन सुट असले बाबतचा पुरावा / दाखला सादर
करणे अिनवाय रािहल .
5) िनिवदाधारकाची मागील तीन वष ची सरासरी उलाढाल िकमान र.

50 ल

इतकी

असावी उलाढालीचे पुरावे दाखल सीएचे माणप / आयकर िरटन फ़ॊम अथवा सीए
स टफ़ाईड ताळे बंद इ यादी पुरावे तां ि क िनिवदे समवेत अपलोड करावेत .
1 क) पुरवठा करावया या सािह याचा तपिशल , अंदाजे

ाकलन िनिवदा बयाणा

र कम िनिवदा प काची िकमं त ;िनिवदा
बाब

तपिशल

अंदाजे सं या

अंदाजे
ाकलन

िनिवदा
बयाणा र

िनिवदा प काची
कमत

1
2

ले डीज रे नकोट
जे टस रे नसुट

832 नग
3407 नग

7,53,872/30,90,326/-

10,000/50,000/-

2090/3090/-

3

गमबुट

3407 जोड

16,55,802/- 50,000/-

3090/-

िटप ;-1) शासन िनणयानुसार संबंधीत सं थां ना िनिवदा बयाणा र कम / िनिवदा शु क
भरणेपासुन सुट असली तरी याबाबतची िरतसर कागदप े िनिवदेसोबत जोडणे आव यक
रािहल यािशवाय अशा िनिवदां चा िवचार केला जाणार नाही .
2) या िनिवदाधारकां नी या पुव या िनिवदे साठी नािशक महानगरपािलके या खिज यात
िनिवदा बयाणा र कम भरलेली आहे . व ती र कम िमळणेबाबत मागणी केले ली नाही / परत
घे तले ली नाही . अशा िनिवदाधारकां ना ती र कम वजा जाता उविरत िनिवदा बयाणा र कम
भरणे आव यक रािहल.
3) या िनिवदाधारकां नी यापुव या िनिवदेसाठी िनिवदाप काची कमत भरले ली आहे .
यां नाही वरील माणे या या िनिवदाप काची कमत भरणे आव यक रािहल .
1 ड) कामाचे अंदाजे

ाकलन ;- र कम पये 55,00,000 /-

1 इ) िनिवदे त नमुद केले ली सं या / ाकलन हे अंदाजे असुन यात कमी जा त हो याची
श यता आहे .
2) सािह य पुरवठा करावयाचे िठकाण व प ती ;िनिवदे त नमुद केले या मालाचा पुरवठा म यवत भां डार िवभागाने िदले या ले खी
पुरवठा आदे शानुसार मालाचा पुरवठा म यवत भांडार िवभाग , राजीव गां धी भवन ,नािशक येथे
कवा पुरवठा आदेशात नमुद केले या िठकाणी िनिवदाधारकावर बंधनकारक रािहल .
3) िनिवदा बयाणा र कम

पये ;-

िनिवदाबयाणा र कम व िनिवदा शु क भरणेपासुन सुट नसले या इ“”æक
िनिवदाधारकां नी

या या कामा या को-या िनिवदा प काची कमत (नापरतावा)/ िनिवदा

बयाणा र कम वरील त यानुसार www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन
भरावी .
4)सुर ा अनामत ;अ) या िनिवदाधारकाची भागश: अथवा पुण िनिवदा मंजरु कर यात येईल . या
र कमे या 5 ट के सुर ा अनामत पुरवठा आदे शापुव नािशक महानगरपािलका खिज यात
भरावी लागेल . तसेच मालाचा पुरवठा झाले नंतर 6 मिह यां नी मालाचे गुणव े बाबत त ारी
नसले स मागणीनुसार सदरची सुर ा अनामत परत कर यात येईल . सदर या कालावधीत वाढ
कर याचे कवा कमी कर याचे अिधकार मा. अित.आयु त मनपा नािशक यां ना राहतील .

ब) कामाचे व प / पुरव

ाचे व प िवचारात घे ता अितिर त सुर ा अनामत घे णे

महानगरपािलकेस आव यक वाट यास या माणे अितिर त सुर ा अनामत महानगरपािलके
कडे स भरणे िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील .
5)मालाचा पुरवठा कर याची मुदत व इतर तपिशल ;अ) पुरवठा ऑडर िमळाले पासुन सवसाधारणपणे 30 िदवसाचे आत कवा त पुव संपण
ु
मालाचा पुरवठा करणे बंधनकारक रािहल .
ब) िदले या मुदतीत संपण
ु मालाचा पुरवठा करणे / काम करणे आव यक आहे . काही
अपिरहाय कारणा तव मुदतीत मालाचा पुरवठा करणे / काम करणे श य नस यास तशी
मुदतवाढ िमळणेबाबतचा आगाऊ अज करणे आव यक रािहल . तथािप मुदतवाढ

ावयाची

कवा कसे याबाबत मा. अित.आयु त मनपा , नािशक यां चा िनणय अंितम रािहल .
6) िनिवदा दे काराचा

¾Öîधता कालावधी

;-

सदर िनिवदे ची बीड मुदत िनिवदा सादर केले पासुन 120 िदवसापयत राहील .
तथापी मुदतवाढ दे णे आव यक अस यास मा. अित.आयु त 1 मनपा नािशक हे सदरची मुदत
वाढ दे यास स म राहतील .
7) िनिवदा सादरीकरणाचे व ि -बीड िमट गसह इतर काय वाहीचे वेळाप क ;अ) तपिशलावर िनिवदा नोटीस िस ी िदनां क 07/03/2017
ब) को-या िनिवदाप काची ऑनलाईन िव ीची मुदत िद. 20/3/2017 रोजी सायंकाळी
4.00 वाजे पावेतो रािहल .
क) िद.

14/3/2017

रोजी दुपारी

5.00 वाजता मा. अित.आयु त -1 अथवा

उप.आयु त ( था.स.क) यां चे काय लय , राजीव गां धी भवन , शरणपुररोड , नािशक येथे ि िबड
िम टग ठे व यात येईल . सदर िमट गला सव सं बंधीतास उप थत राहता येईल .
िम टगम ये महानगरपािलकेने मा य केले या मु

ि -िबड

ांचा तपिशल उ त संके त थळावर िस ध

कर यात येईल . सदर ि -बीड िम टगचे मु े संबंधीत िनिवदाधारकां ना बंधनकारक राहतील .
ि िबड िमट गम ये दखल पा

मु े उप थत न झा यास ि िबड िम टगचे इितवृ

िस

कर यात येणार नाही .
ड)तांि क िनिवदा व

यापारी िनिवदा ऑनलाइन सादर कर याची अंितम मुदत

िदनांक 20/3/ 2017 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपावेतो राहील .

ई)तां ि क िनिवदा उघड याचे िठकाण व वेळ ;उपआयु त ( था.स.क) यां चे काय लय , राजीव गांधी भवन , शरणपुर ड , नािशक येथे
श य झा यास िद 21/3/2017 रोजी दुपारी 5.00 वाजता तां ि क िनिवदा उघ

यात येतील .

फ़) यापारी िनिवदा उघड याचे िठकाण व वेळ ;- उप.आयु त ( था.स . क) यां चे
काय लय , राजीव गां धी भवन , शरणपुररोड , नािशक येथे श य झा यास िद 22/3/2017 रोजी
दुपारी 5.00 वाजता अहताकारी िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा उघड यात येतील .
8) िनिवदा दे कार र करणे ;अ) सदर िनिवदे तील नमुद अटी शत व अहता पुण क न शकले या िनिवदाधारकां या
यापारी िनिवदा न उघडता र कर यात येतील . तसेच सशत िनिवदा ता काळ र द करणेत
येतील .
ब) िनिवदासादर केले नंतर रे नसुट व रे नकोट या बाब चे

येकी तीन नमुने आिण

गमबुटाचे तीन जोड िविहत मुदतीत िश यासह वा री क न म. भां डार िवभाग राजीव गां धी
भवन शरणपुर रोड नािशक येथे सादर करावे . सदर नमु यासोबत सदर िनिवदे या अट
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म ये नमुद केले माणे यो य ती तपासणी िफ़चा "नािशक महानगरपािलका नािशक" या नावाने
डीडी सादर करणे आव यक रािहल .
क) सदर िनिवदे चे अनुषंगाने िनिवदाधारकाने सादर केले ले नमुने िविहत तपासणी अंती
अपा ठर यास अशा िनिवदा दरां चा िवचार केला जाणार नाही .
9) ऑनलाईन िनिवदा दे कार सादर कर याची प ती ;अ) ई िनिवदा - 1 (तां ि क िनिवदा (टे नीकल बीड )
याम ये खाली नमुद केले ले पुरावे / दाखले मनपाचे www.mahatender.gov.in या
संकेत थळावर अपलोड करावेत ,
1) िनिवदा बयाणा र कम भरले ली पावती कवा िनिवदा बयाणा र कम भरले पासुन सुट
असलेबाबतचे माणप / पुरावा
2) िनिवदे त नमुद सािह य पुरिवणेचे कामाचा अनुभवाचा (शासिकय , िनमशासिकय
कवा त सम काय लयास सदरचे सािह य पुरवठा केले याचा अनुभवाचा ) दाखला
पुरावा
3) िवि कर दाख याची स टफ़ाईड मािणत
पुरावा / दाखला

त . िवि

करातुन सूट असले स तसा

4) शॉप अॅ ट स टिफ़केटची मािणत त .
5) िनिवदाधारकाने या आ थक वष त / या मिह याचा यवयास कर भर याचा दाखला
/ पुरावा कवा यवसाय करातुन सुट असले बाबतचा तसा पुरावा / दाखला .
6) ई िनिवदा सवसाधारण अिटशत
िश

तसेच इतर अटीशत

मा य असले बाबत

यािनशी वा री केले ला ई िनवीदा सवसाधारण अिटशत फ़ॉम

7) िनिवदाधारकाची मागील तीन वष ची सरासरी उलाढाल िकमान र.

50 ल

इतकी

असावी . उलाढािलचे पुरावे दाखल आयकर िरटन फ़ॉम अथवा सीए सट फ़ाईड
माणप

कवा ताळे बंद इ यादी पुरावे तां ि क िनिवदे समवेत अपलोड करावेत .

ब) ई िनिवदा भाग -2 ( यापारी िनिवदा / कम शअल बीड )
याम ये फ़ त यापारी िनिवदा / कम शअल बीड सादर करावे . (ई िनिवदा प कात दर नमुद
क न िश

यािनशी वा री क न मनपाचे www.mahatender.gov.in या संकेत थळावर

अपलोड करावे . )
10) ऑनलाईन िनिवदा उघड याची प ती ;अ) थम ई िनिवदा भाग -1 (तां ि क िनिवदा ) उघड यात येतील . याम ये आव यक
या कागदप ाची पुतता िनिवदाधारकाने केले ली आहे . अशी खा ी झाली तरच ई यापारी
िनिवदा भाग 2 म ये सादर केले ली

यापारी िनिवदा उघड यात येईल अ यथा

यािनिवदाधारकाची िनिवदा र समज यात येईल .
ब) िनिवदाधारकाची िनिवदे सोबतची कोणतीही अट मा य कर यात येणार नाही . सशत
िनिवदा ता काळ र कर यात येईल .
11) करारनामा करणे ;अ) या िनिवदाधारकाची संपण
ु अथवा भागश िनिवदा मंजरु होईल या िनिवदाधारकास
मनपाचे लाभात ट प पेपरवर ाकलनाची र कम िवचारात घे ऊन यो य या ट प पेपरवर
िरतसर करारनामा क न ावा लागेल . व दोन स म जािमनदार ावे लागतील .
ब) सदर या िनिवदे तील मुदत / कालावधी वैध आहे . तोपयत या दराने पुरवठा करणे /
काम करणे िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील .
12) िनिवदा दे कारांम ये सर्व करासह व वाहतुक खच सह दर नमुद असणे ;अ) से स टॅ स , वाहतुक खच व इतर सव करासह िनिवदे तील दर नमुद करावयाचे
आहे . इतर कोण याही टॅ सची कवा इतर कोण याही खच ची जबाबदारी महानगरपािलकेवर

राहणार नाही . नािशक महानगरपािलकेने सदर िनिवदा दरातील मालाची मुळ कमत , इतर कर
, वाहतुक व इतर खच वैगरे बाब या संपुण तपिशलाची मागणी के यास तसा सिव तर खुलासा
सादर करणे . िनिवदाधारकावर बंधनकारक राहील .
ब) िनिवदा मंजरु झा यानंतर सदरचे मालाचे दरात / कामाचे दरात दरवाढ झा यास
दरवाढ झाले या दराने िनिवदाधारकास जादा र कमेची मागणी करता येणार नाही .
13) िवलंब आकार ;मुदतीत सािह याचा पुरवठा / काम न के यास उिशरा ा त झाले या मालावर दर हजारी
दर िदवसाला र.

1 या माणे दं ड आकारणी कर यात येईल व सदरची र कम

िनिवदाधारकाकडु न वसुल कर यात येईल .
14) मालाचा पुरवठा मुदतीत न झा यास इतर प तीने खरे दी करणे ;मुदतीत मालाचा पुरवठा / काम न के यास सदरचा माल / काम िनिवदाधारकाचे
जबाबदारीवर इतर िठकाणाहु न खरे दी कर यात येईल / क न घे यात येईल आिण अशा
करिण महानगरपािलकेस मंजरु दरापे ा जा त खच आ यास तो िनिवदाधारकाकडु न वसुल
कर यात येईल .
15) टडर पे िशिफ़केशन माणे मालाचा पुरवठा न झा यास ;मंजरु नमु या माणे / टडर पेिशिफ़केशन माने मालाचा पुरवठा न झा यास काम न
के यास सदरचा माल परत कर यात येईल / काम नाकार यात येईल . याबाबतचा
महानगरपािलकेचा िनणय अंितम राहील .
16) िनिवदाधारकाकडु न खरे दी करणे महानगरपािलकेस बं धनकारक नसणे ;कोणताही माल / काम मंजरु केले या दराने िनिवदाधारकाकडु न खरे दी करणे / काम
क न घेणे महानगरपािलकेवर बंधनकारक राहणार नािह . याबाबत िनिवदाधारकास काहीही
भरपाई मागता येणार नाही .
17) िनिवदे त नमुद केले या बाब चे नमुने सादर करणे ,

योगशाळे त तपासणी करणे

व तपासणी िफ़ भरणे ;अ) ऑनलाईन िनिवदा सादर कर या या अंितम मुदतीपुव
िनिवदे त नमुदकेले आहे त याबाब चे नमुने अट

यािनिवदा बाब चे दर

8 म ये नमुद केले

माणे सादर करणे

आव यक आहे . सदर या नमु याची तपासणी िफ़ िह िनिवदाधारकास भरावी लागणार
अस याने पुढील माने या या नमु याची तपासणी िफ़ नािशक महानगरपािलका नािशक या
नावाने डीडी व पात नमु यासोबत सादर करावी .
िनिवदा बाब

तपिशल

आव यक नमु यां ची सं या

तपासणी िफ़ र .

1
2

ले डीज रे नकोट
जे टस रे नसुट

3 नग
3 सेट

20,000/20,000/-

3

गमबुट

3 जोड

22,000/-

िटप ;- 1) यापुव या िनिवदे सोबत यांनी पुरेशे नमुने सादर केले ले आहे त . यां नी न याने नमुने
सादर कर याची आव यकता नाही .
2) यापुव या िनिवदे सोबत यां नी तपासणी िफ़ सादर केले ली आहे . ती िफ़ वजा जाता
जादा िफ़ची आव यकता पड यास उविरत रकमेचा तपासणी िफ़चा डीडी सादर करणे
आव यक रािहल .
18) पुरवठा झाले या मालाचे दे यक अदा करणे ;ऑडर

माणे संपण
ु मालाचा पुरवठा झाले नंतर 95 ट के दे यक अदा कर याची

कायवाही कर यात यईल . यानंतर पुरवठा झालेला माल पेिसिफ़केशन माणे असले बाबत
खा ी झाले नंतर उविरत 5 ट के पेमट दे याची कायवाही कर यात येईल . काही अपिरहाय
कारणा तव दे यके अदा करणेस उिशर झा यास यावर याज अनुदेय राहणार नाही .
19) िवशे ष तरतुद ;अ) महानगरपािलकेचे िहताथ कोणतेही जादा अट समावेश कर याचा अिधकार
मा.आयु त सो / मा. अित.आयु त सो यां ना रािहल .
ब) कोण याही

कारची ऑनलाईन िनिवदा

वकारणे याबाबतचे अंितम अिधकार

मा.आयु त सो , मनपा नािशक यां चेकडे स राहतील .
Sd/उपआयु त ( थासक)तथा
खाते मुख म.भांडार िवभाग
नािशक महानगरपािलका नािशक

Sd/आयु त
नािशक महानगरपािलका नािशक

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
तपिशलावर ई िनिवदा सुचना 2017 फ़ेर िनिवदा
अिट शत मा य असले बाबतचे िनवेदन
कामाचे नाव ;-नािशक महानगरपािलके या गणवेशपा कमचा-यां साठी लागणारे लेिडज
रे नकोट , जे टस रे नसूट इ सािह य पुरिवणेबाबत
सदर िनिवदे तील अिट शत मी / आ ही वाच या असुन आ हास या अटी शत मा य व
कबुल आहे त . यासाठी आ ही वा री किरत आहोत . कोणतेही ािधकरणाने आमचे नाव
का या यादीत टाकले ले नाही . कवा आमचे फ़मवर बंदी घातले ली नाही . असे स य ित ेवर
कथन किरत आहोत .
1) िनिवदाधारक फ़मचे संपण
ु नाव व प ा ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) मालकाचे / सं चालकाचे नाव
3) या य तशी संपक साधावयाचा आहे . अशा मािहतगार इसमाचे नाव व फ़ोन नं------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िठकाण

िनिवदाधारकाची सही व िश का

िदनांक
िटप ;- सदर िनिवदे या अिट शत मा य असले बाबत सदर नमु यावर वा री क न सदरचा
नमुना (सदरचे पेज ) तां ि क िनिवदे सोबत अपलोड करणे आव यक रािहल .

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
यापारी िनिवदा प क – 2017 (फ़ेर िनिवदा)
कामाचे नाव ;- मनपा गणवेशपा कमचा-यां ना दे य असणारे ले डीज रे नकोट पुरिवणेबाबत
पे िशिफ़केशन ;- सदर कामा या सिव तर िनिवदे सोबत या पिरिश ट 2 म ये नमुद
केले माणेच रािहल .
िनिवदा
बाब

तपिशल

दर (सव करासह) र कम पये
अकां त

1

वनपीस रे नकोट
(मिहला कमचायासां ठी सव साईजम ये

युिनट

अ रात
ती नग

वरील सािह य सदर कामा या सिव तर ई िनिवदा सुचने सोबत या पिरिश ठात नमुद
पेिशिफ़केशन माणे उपरो त दराने समवेत या िनिवदा अिटशत स अिधन राहु न मी / आ ही
उपरो त सािह याचा पुरवठा कर यास तयार आहोत . यासाठी हे िनिवदा दर सादर करीत
आहोत . सदर िनिवदा सोबत या अिटशत मी / आ ही वाच या असुन या मला आ हाला
मा य व कबुल आहे .
िठकाण
िदनांक

िनिवदाधारकाची सही व िश का

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
यापारी िनिवदा प क – 2017 (फ़ेर िनिवदा)
कामाचे नाव ;- मनपा गणवेशपा कमचा-यांना दे य असणारे जे टस रे नसुट पुरिवणेबाबत
पे िशिफ़केशन ;- सदर कामा या सिव तर िनिवदे सोबत या पिरिश ट 1
म ये नमुद केले माणेच रािहल .
िनिवदा
बाब

तपिशल

दर (सव करासह) र कम पये
अकां त

1

टुपीस रे नसुट
(पु ष कमचा-यासां ठी )
सव साईजम ये

युिनट

अ रात
ती नग

वरील सािह य सदर कामा या सिव तर ई िनिवदा सुचने सोबत या पिरिश ठात नमुद
पेिशिफ़केशन माणे उपरो त दराने समवेत या िनिवदा अिटशत स अिधन राहु न मी / आ ही
उपरो त सािह याचा पुरवठा कर यास तयार आहोत . यासाठी हे िनिवदा दर सादर करीत
आहोत . सदर िनिवदा सोबत या अिटशत मी / आ ही वाच या असुन या मला आ हाला
मा य व कबुल आहे .
िठकाण
िदनांक

िनिवदाधारकाची सही व िश का

नािशक महानगरपािलका , नािशक
म यवत भां डार िवभाग
यापारी िनिवदा प क – 2017 (फ़ेर िनिवदा)
कामाचे नाव ;- मनपा गणवेशपा कमचा-यां ना दे य असणारे जे टस गमबुट पुरिवणेबाबत
पे िशिफ़केशन ;- सदर कामा या सिव तर िनिवदे सोबत या पिरिश ट 3
म ये नमुद केले माणेच रािहल .
िनिवदा
बाब

तपिशल

दर (सव करासह) र कम पये
अकां त

युिनट

अ रात

1

गमबुट सव साईजम ये
उं ची 10 इंच

ती जोड

2

गमबुट सव साईजम ये
उं ची 12 इंच

ती जोड

3

गमबुट सव साईजम ये
उं ची 13 इंच

ती जोड

वरील सािह य सदर कामा या सिव तर ई िनिवदा सुचने सोबत या पिरिश ठात नमुद
पेिशिफ़केशन माणे उपरो त दराने समवेत या िनिवदा अिटशत स अिधन राहु न मी / आ ही
उपरो त सािह याचा पुरवठा कर यास तयार आहोत . यासाठी हे िनिवदा दर सादर करीत
आहोत . सदर िनिवदा सोबत या अिटशत मी / आ ही वाच या असुन या मला आ हाला
मा य व कबुल आहे .
िठकाण
िदनांक

िनिवदाधारकाची सही व िश का

नािशक महानगरपािलका नािशक
म यवत भांडार िवभाग ( सन 2017 )
पिरिश ट -1 (जे टस रेनसुट ) पान

मांक 1/2

SPECIFICATION (TECHNICAL REPORT/ M & R )
Test (Condition)

Unit

Specified Value

kg

1.5Min

kg

1.5Min

kg/50mm

40Min

kg/50mm

60Min

-

The proofing shall not
become tacky nor shall it
show appreciable stiffness
or discoloration

mm

0.17-0.20

-

No leakage and outer
surface wetting after 1 hrs

-

No leakage and outer
surface wetting after 1 hrs

-

No leakage and outer
surface wetting after 1 hrs

Mass of Coated fabric

g/m

170-200

Mass of Basic fabric

g/m

50-60

Tear Strength
(Warp)
Tear Strength
(Weft)
Breaking Strength
(Warp)
Breaking Strength
(Weft)
Resistance to Heat
(Resostamce tp acceterated ageomg at 90
± 2 C/24 hrs.)
Total Thickness
(Under 2kpa pressure)
Water proofness
( @60cm water head time 1 hrs )
Water proofness
(At joint Garment-@60cm water head
time 1 hrs)
Water proofness
(after ageing 90 C/96hrs@60cm water
head time 1 hrs)

TECHNICAL REPORT / C & I

Test (Condition)

Polymer Identification
(fabric by FT-1R)

Unit

Specified
Value

--

Nyion

नािशक महानगरपािलका नािशक
म यवत भांडार िवभाग ( सन 2017 )
पिरिश ट -1 (जे टस रे नसुट ) पान

मांक 2/2

OTHER PARAMETERS & SPECIFICATIONS
Sr.No.

PARAMETERS

SPECIFICATIONS

1.

PRODUCT

GENTS RAINSUIT, POLYMER OUT

2.
3.

HOOD
TROUSER

ATTACHED HOOD
SEPATATE TROUSER

4.
5.

BASIC FABRIC
WEAVE

FIRST GRADE NYLON
PLAIN

6.
7.

COATING MATERIAL
COLOUR

ECOFRIENDLY, SKIN, COMPATIBLE PVC
BLACK, GREY, BLUE

8.
9.
10.
11.
12.

JAKET-FRONT PART
JACKET BACK PART
JACKET POCKET
SLEEVE
ZIPPER-JACKET

COMBINED FRONT & BACK PART
COMBINED FRONT & BACK PART
HANGING CROSS POCKET
POLYMERIC NON RUSTED
POLYMERIC NON RUSTED

13.
14.

ZIPPER COVER
SNAP FASTNER JACKET

EXTRA COVER ON ZIPPER
BLACK NON RUSTED METALIC

15.
16.
17.

STRAP WITH VELCRO
TYING CORD WITH LINK
FULL ROUND ELASTIC TAPE

19.

WRIST ADJUSTABLE
HOOD ADJUSTABLE
TROUSER WAIST
ADJUSTABLE
TROUSER BOTTOM
ADJUSTABLE
SEALING

20.

POUCH

18.

VELCRO
HEAT SEAL TRASPARTENT POLYMER
TAPE
FOLDED IN POUCH, BAG OF SAME
MATERIAL

Sd/-

Dy Commissioner (LBT)
Nashik Municipal Corporation,
Nashik.

नािशक महानगरपािलका नािशक
म यवत भांडार िवभाग ( सन 2017 )
पिरिश ट -2 (ले िडज रे नकोट ) पान

मांक 1/2

SPECIFICATION (TECHNICAL REPORT/ M & R )
Test (Condition)

Unit

Specified Value

kg

1.5Min

kg

1.5Min

kg/50mm

40Min

kg/50mm

60Min

-

The proofing shall not become
tacky nor shall it show appreciable
stiffness or discoloration

mm

0.17-0.20

-

No leakage and outer surface
wetting after 1 hrs

-

No leakage and outer surface
wetting after 1 hrs

-

No leakage and outer surface
wetting after 1 hrs

Mass of Coated fabric

g/m

170-200

Mass of Basic fabric

g/m

50-60

Tear Strength
(Warp)
Tear Strength
(Weft)
Breaking Strength
(Warp)
Breaking Strength
(Weft)
Resistance to Heat
(Resostamce tp acceterated ageomg at 90 ±
2 C/24 hrs.)
Total Thickness
(Under 2kpa pressure)
Water proofness
( @60cm water head time 1 hrs )
Water proofness
(At joint Garment-@60cm water head time
1 hrs)
Water proofness
(after ageing 90 C/96hrs@60cm water
head time 1 hrs)

TECHNICAL REPORT / C & I

Test (Condition)

Polymer Identification
(fabric by FT-1R)

Unit

Specified
Value

--

Nyion

नािशक महानगरपािलका नािशक
म यवत भांडार िवभाग ( सन 2017 )
पिरिश ट -2 (ले िडज रे नकोट ) पान

मांक 2/2

OTHER PARAMETERS & SPECIFICATIONS

Sr.No.

PARAMETERS

SPECIFICATIONS

1.

PRODUCT

LADIES RAINCOAT, POLYMER OUT

2.

HOOD

ATTACHED HOOD

3.

PIECES

ONE PIECE

4.

BASIC FABRIC

FIRST GRADE NYLON

5.

WEAVE

PLAIN

6.

COATING MATERIAL

ECOFRIENDLY, SKIN, COMPATIBLE
PVC

7.

COLOUR

BLACK, GREY, BLUE

8.

POCKET

HANGING CROSS POCKET

9.

SLEEVE

POLYMERIC NON RUSTED

10.

SNAP FASTNER

BLACK NON RUSTED METALIC

11.

WRIST ADJUSTABLE

STRAP WITH VELCRO

12.

HOOD ADJUSTABLE

TYING CORD WITH LINK

13.

SEALING

HEAT SEAL TRASPARTENT
POLYMER TAPE

14.

POUCH

FOLDED IN POUCH, BAG OF SAME
MATERIAL

Sd/Dy Commissioner (LBT)
Nashik Municipal Corporation,
Nashik.
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OTHER PARAMETERS & SPECIFICATIONS
Gumboot specification
ISI Marked- IS - 15298

Sr.N
o.
1

PARAMETERS
Salient features

2

Appearance
Design

3
4

Process
Upper

5

Sole

SPECIFICATIONS

Direct Injection Full PVC Gumboot ,
Boot height - 14” / 12”/10”
Breathable Textile Lining
Steel Toe cap – Max 140 joules
Electrical resistance – Max 18 KV for 1 min
Heat resistance – max 150 C for 1 min
Size - 5-11
& High knee safety boot designed for maximum safety and comfort
Anatomically shaped lasts with curved heel and rounded edges for
greater comfort after long periods of wear
Manufactured by PVC Direct Injection Process
Material – Finest Virgin soft PVC as per IS 15298
Relative Density – 1.25
Colour – Black
Thickness - 1 mm minimum
Tensile strength – 1.3 – 4.6 / mm2 (minimum)
Elongation – 250% minimum
Flexing Resistance – minimum 150000 cycles
Hardness – 55+/-5 Shore A
Material – Finest Virgin soft PVC as per IS 15298
Colour – Grey
Manufacturing Process – Direct Injection process
Relative Density – 1.25 minimum
Heat resistance – up to 150 centigrade
Shore Hardness - 65+/-5 Shore A
Tear Strength – 8 KN / mm minimum
Abrasion resistance – 250mm
Other properties – Deep Tread Pattern for better grip Anti skid oil
Acid and alkali resistant
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Gumboot specification
ISI Marked- IS - 15298

Sr.No.
6

PARAMETERS
Toe Cap

SPECIFICATIONS
Material – Carbon Steel
Impact resistance - minimum 14 mm clearance on 100 joules
impact Can be customizer as without Toe Cap or with 200
Joules Toe Cap as per Customer requirement

7

Vamp and quarter
Lining

Material – Hosiery yarn material for extra sweat absorption
properties

8

Sizes

Size range – available in size 5 to 11 (39-45)

9

Marketing
packing

and

Make, shoe Size, month and year of manufacture marked on the
sole
Batch number marked on the outer box
Wrapped in 45 micron clear Polybag
10 Pairs packed in one master carton (9ply)

10

Warranty

Warranty period – 6 month
Warranty – In case of manufacturing defect within the warranty
pe be replaced free of cost

11

Marking

ISI-15298 to be marked on each shoe

Sd/Dy Commissioner (LBT)
Nashik Municipal Corporation,

