म टी ॉड ट ल टर हगोली
संत नामदेव सेवाभावी सं था हगोली
मिशनरी पुरव ा साठी िनिवदा सूचना
खादी व ामो ोग आयोग, सू म आिण म यम उ ोग मं ालय, भारत सरकार यां या फू त योजनेअत
ं गत
कृ षी िव ान क , त डापूर प रसर, मौ. वारं गा फाटा ता. कळमनुरी जी. हगोली येथे संत नामदेव
सेवाभावी सं थे या म टी ॉड ट ल टर या क पासाठी सामुदाियक सुिवधा क ा या मिशनरी
खरेदीसाठी िति त व अनुभवी पुरवठादार / ित ान यांचक
े डू न पुढील तपिशलानुसार िनिवदा
मागिव यात येत आहेत.
मिशनरीचा तपशील
A

B
C

सामुदाियक सुिवधा क
येथे हळद, सोयाबीन,
आले आिण िमरची
ये
साठी मिशनरी (यादी
िनिवदे म ये)
कारािगरांसाठी मिशनरीज
(यादी िनिवदे म ये)
योगशाळे साठी
लागणारी उपकरणे आिण
यं े

अंदािजत
र म .
10155000/-

िनिवदा
कमत .
500/-

िनिवदा जमा कर याची
शेवटची तारीख
25/02/2022 5.00 P. M.

बयाना र म
.
100000.00

2452300/-

500/-

25/02/2022 5.00 P. M.

24525.00

1140000/-

500/-

25/02/2022 5.00 P. M.

14400.00

१ ) िनिवदा फॉम फू त योजना
कृ षी िव ान क , त डापूर (वारं गा
िनिवदा बंद पा कटात कृ षी िव ान
द. 25/02/2022रोजी सव ५.००
पावती kvkhingoli@gmail.com वर

काया वयन सं थेकडू न . ५००/- जमा क न कवा RTGS क न
फाटा) येथून िमळू शकतील. तसेच बयाना र मेसह पूण भरलेली
क , त डापूर (वारं गा फाटा) ता. कळमनुरी जी. हगोली यांचे
वाजेपयत जमा करता येईल. र म खालील खा यात जमा क न
इमेल ारे पाठवावी.

Account Holders Name: SANT NAMDEV SEVABHAVI SANSTHA
Name of the Bank
: MAHARASHTRA GRAMIN BANK
Branch
: AKOLA ROAD, HINGOLI
Account No.
:50426200040
IFSC Code
:MAHB0004262
२ ) वरील सव कामासाठी सव अजदार ठे केदार / ित ान यांना कामाची बयाना र म D. D. कवा
RTGS ारे कायाि वत सं था संत नामदेव सेवाभावी सं था हगोली या नावे वर दले या खा यात
जमा करावी लागेल.
३) या कामाबाबत द. 15/02/2022 ला दु. 1.00 वाजता कृ षी िव ान क , त डापूर (वारंगा फाटा)
या सभागृहात अजदार यांचेसाठी ी-बीड बैठक आयोिजत कर यात आली आहे. इ छु क ठे केदार/
ित ान याम ये सहभागी होऊ शकतात. िह बैठक ऑनलाईन सु ा राहील.
४) िनधा रत वेळेपयत ा िनिवदा गठन सिमती ारे द. 28/02/2022 रोजी दु. 1.00 वाजता
उघड यात येईल. िनिवदा कमत कवा बयाना र मेिशवाय ा झाले या िनिवदा अंशतः कवा पूणपणे
र कर याचे अिधकार खादी ामो ोग आयोग/ काया वयन सं था यांचक
े डे सुरि त असतील.
५) िनिवदा पाठिवताना तांि क िनिवदा (Technical bid) आिण आ थक िनिवदा (Financial bid)
वतं पा कटात पाठिव यात या ात. Technical Bid
. १ या पा कटात ठे वून Financial Bid . २
या पा कटात ठे वून यावर तसे प िलहावे.
६) मिशनरीज या कमती कोट करताना याम ये जी. एस. टी. आिण वाहतुक चा खच याचा सु ा
समावेश करावा. यासाठी वेगळा खच दे यात येणार नाही.

Website : kvkhingoli.org
E-mail : kvkhingoli@gmail.com
Mob. No. : 9765390976, 9657861293

अ य
(म टी ॉड ट ल टर)
संत नामदेव सेवाभावी सं था हगोली

