ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಾರಧಿಕಾರ

ಟಿ.ಚೌಡಯೂ ರಸೆು, ಕುಮಾರ ಪಾಕ್ಕ ವೆಸ್ಟ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 020

ಬಿಡಿಎ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರತಿ ಹಂತಗಳ ಮಾಹಿತಿ !!!
ಇ ಹರಾಜು ಬಗೆೆ ಬಿಡಿಎ ವೆಬೆಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
ಹಂತ 1: ಬಿಡಿಎ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ: https://bdabangalore.org/
ಹಂತ 2: ಇ ಹರಾಜು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ: Link
ಬಿಡಿಎ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳಳ:
•
•
•
•
•
•

ಇ ಹರಾಜು ನೊೋಟಿಫಿಕೆೋಶನ್ ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ 21-07-2022 ರಿಂದ 18-08-2022 ರ ತನಕ | Link
ಇ ಹರಾಜಿನ ಜಿಯೋ ಟ್ಾೂಗ್ ಮಾೂಪ್ಸಸ (ಪಿಡಿಎಫ್) | Link
ಇ ಹರಾಜಿನ ಗೂಗಲ್ ಮಾೂಪ್ಸ ಜಿಯೋ ಟ್ಾೂಗ್ ಲ್ಲಂಕ್ | Link
ಹರಾಜು ಖರಿೋದಿರಾರರ ಫೊಟ್ೊೋ ಮತುು ಸಹಿ ಗುರುತು (ಮಾದರಿ) | Link
ನಯಮಗಳಳ ಮತುು ಷರತುುಗಳಳ | Link
ಯುಟ್ೂೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಳ ಇಂಗಿಿಷ್ (Link) ಮತುು ಕನುಡದಲ್ಲಿ (Link)

ಹಂತ 3: ಹರಾಜಿನ ಸೆೈಟ್ ಅನುು ಈ ಮೂರು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ
1. ಇ ಹರಾಜು ನೊೋಟಿಫಿಕೆೋಶನ್

• ಸೆೈಟ್ ಸಂಖ್ೊ, ಲೆೋಔಟ್ ಹೆಸರು, ಇನಷಿಯಲ್
ಬಿಡ್ ಬೆಲೆ, ಡೆೈಮೆನಷನ್, ಪ್ರದೋೆ ಶ ಮತುು ಸಂಪ್ಕಕ
ವಿವರಗಳಳ
• ಲೆೈವ್ ಬಿಡಿಡಂಗ್ - ಇ ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ
ಸಮಯ ಮತುು ದಿನಾಂಕ
• ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಾಲೊೆಳುಲು ಆಸಕ್ಲು
ಹೊಂದಿರುವವರು ತಿಳಿಸಬೆೋಕಾದ ಕೊನೆಯ
ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯ
• ಇ ಹರಾಜು ಕೊಿೋಸ್ ಆಗುವ ಸಮಯ ಮತುು
ದಿನಾಂಕ

2. ಇ ಹರಾಜಿನ ಜಿಯೋ ಟ್ಾೂಗ್

• ಸೆೈಟ್ ಸಂಖ್ೊ, ಲೆೋಔಟ್ ಹೆಸರು, ಡೆೈಮನಷನ್
ಮತುು ಪ್ರದೆೋಶ
• ವೆೈಯಕ್ಲುಕ ಸೆೈಟ್ ನ ಲೊಕೆೋಶನ್, ಲೆೋಔಟ್
ಪ್ರಕಾರ
• “ಬಳಸುವುದು ಹೆೋಗೆ’ ಎಂಬುದರ ವಿವರ

ಬಿಡಿಎ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ
English

ಕನ್ನಡ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯೂಟ್ೂೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
English

ಕನ್ನಡ

ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೈಪಿಡಿ ನೊೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ
ಹರಾಜು

ಹರಾಜು ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ

ಡೌನೊಿೋಡ್

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

3. ಇ ಹರಾಜುಗಳ ಗೂಗಲ್ ಮಾೂಪ್ಸ ನ ಜಿಯೋ
ಟ್ಾೂಗ್
ಎಲಾಿ ಸೆೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ಟ್ಾೂಗ್ ಮಾಡಿದ
ಲೊಕೆೋಶನ್ ಗಳಳ

ಇ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊೆಳಳುವುದು ಹೆೋಗೆ?
ಹಂತ 1: ನೊೋಂದಣಿ (ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ)

ಹಂತ 1 : ಅಜಿಕದಾರರು ಇ ಪೊರಕೂೂರ್ ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನು ಹರಾಜು ಪೊೋಟ್ಕಲ್ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಬೆೋಕು:
https://eproc.karnataka.gov.in/eprocurement/common/eproc_auctions_list.seam
ಹಂತ 2 : ಅಜಿಕದಾರರು ಆಸಕು ಸೆೈಟ್ಗಳನುು ನಮೂದಿಸಿ ಹುಡುಕಬೆೋಕು
ಇಲಾಖ್ೆ “BDA", ಹರಾಜು ಸೆಟೋಟ್ಸ್ "ಲೆೈವ್ ಹರಾಜು" ಮತುು ಪ್ರಕಟಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಳ

ಗಮನಸಿ : ಸೆೈಟ್ಗಳ ವಿವರಗಳನುು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕದ 3-4 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಹರಾಜು ಪೊೋಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತುದೆ.ಇ-ಹರಾಜಿನ (ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಿದಂತೆ)

ಹಂತ 3 : ಡಾಕುೂಮೆಂಟ್ಗಳನುು ಡೌನ್ಲೊೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ 4 : ಅಜಿಕದಾರರು ಹರಾಜು ಪೊೋಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೊೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಬೆೋಕು ಮತುು ನೊೋಂದಣಿಯನುು ಪ್ೂರ್ಕಗೊಳಿಸಬೆೋಕು

ಗಮನಸಿ : ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೈಪಿಡಿ ನೊೋಂದಣಿ ಮತುು ಬಿಡಿಡಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕಯ ಸಿೆೀೋನ್ಾಾಟ್ಗಳಳ ಲಭೂವಿದೆ

ಹಂತ 2 : ಪಾಲೊೆಳಳುವ ಆಸಕ್ಲು

ಹಂತ 5 : ಒಮೆಮ ನೊೋಂದಾಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಜಿಕದಾರರು ಹರಾಜು ಪೊೋಟ್ಕಲ್ನಂದ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೆೋಕು ಮತುು ಹರಾಜು
ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕಯನುು ಭತಿಕ ಮಾಡಬೆೋಕು. 5 ಕ್ಲರಯ್ಕಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಾಂಶ:

ಗಮನಸಿ : ಆಸಕ್ಲುಯನುು ವೂಕುಪ್ಡಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಮತುು ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕಯನುು
ಪ್ೂರ್ಕಗೊಳಿಸಿರಬೆೋಕು (ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ )
1) ರೂ 500/- ಹರಾಜು ಶುಲೆವನುು ಪಾವತಿಸಿ
2) ರೂ 4,00,000/- ಹರಾಜು EMD ಪಾವತಿಸಿ

ಗಮನಸಿ: ಪಾವತಿಯನುು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿವರಗಳಳ ಬಳಕೆದಾರರ ಕೆೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿವೆ ಅಹಕತೆಯ
ಸಾಮಾನೂ ಷರತುು
1) ಹರಾಜು ದಾಖಲೆಗಳನುು ಅಪ್ಸಲೊೋಡ್ ಮಾಡಿ
2) ಘೂೋಷಣೆಯ ನಯಮಗಳಳ ಮತುು ಷರತುುಗಳನುು ಒಪಿಿಕೊಳಿು

ಹಂತ 3 : ಬಿಡಿಡಂಗ್
ಗಮನಸಿ : ನೊೋಂದಣಿ ಮತುು ಹರಾಹು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಮಮರಿ ಪ್ೂರ್ಕಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಜಿಕದಾರರು ಬಿಡ್ ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕಯಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ಹಂತ 6 : ಬಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು, ಅಜಿಕದಾರರು ಸೆೈಟ್ ಅನುು ಹರಾಜು ಪೊೋಟ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೆೋಕು >
ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ > ಸೆಲೆಕ್ಟ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾೂನೆೋಜ್ ಮೆಂಟ್ > ಲೆೈವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ > ಬಿಡ್ ಮೆೋಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಹಂತ 7 : ಅಜಿಕದಾರರು ತಮಮ ಬಿಡ್ ಮೊತುವನುು ಬಿಡ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುಸಬಹುದು | ಬಿಡಿಡಂಗ್ ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕ
ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ದಿನಾಂಕ ಮತುು ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು ನಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಇ ಹರಾಜನುು
ಮುಕಾುಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು

ಗಮನಸಿ : ಐದು ನಮಿಷಗಳ ಡೆಲಾಟ ಸಮಯವನುು ಇಹರಾಜಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷರ್ದ ಬಿಡ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸುರಿಸಲಾಗುತುದೆ

ಹಂತ 4 : ಅತಿ ಹೆಚುು ಯಶಸಿಿ ಬಿಡಡರ್ - ಪ್ರಕ್ಲರಯ್ಕ
ಹಂತ 8: BDA ಎಲಾಿ ಯಶಸಿಿ ಹೆಚ್ಚುನ ಬಿಡಾದರರಿಗೆ ಇ-ಮೆೋಲ್ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ಪ್ತರಗಳನುು ಕಳಳಹಿಸಿಕೊಡುತುದೆ

ಗಮನಸಿ: ಸಲಹೆ ಪ್ತರವನುು ಸಿಿೋಕರಿಸದಿದದರೆ, ಹರಾಜು ಖರಿೋದಿದಾರರು ಸೆೈಟ್ು 25% ಮೌಲೂವನುು ಲೆಕೆ ಹಾಕಬೆೋಕು ಮತುು ಅದನುು
ನಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೆೋಕು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಎ ಕೆೋಂದರ ಕಚೆೋರಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ಪ್ತರವನುು
ಸಿಿೋಕರಿಸಬೆೋಕು ಮತುು ನಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಪಾವತಿಸಬೆೋಕು.
ಹಂತ 9: ಯಶಸಿಿ ಹೆಚ್ಚುನ ಬಿಡ್ ದಾರರು 72 ಗಂಟ್ೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೂ 4.00 ಲಕ್ಷದ EMD ಮೊತುವನುು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ

ಒಟ್ುಟ ವೆಚುದ 25% ರಷಟನುು ಪಾವತಿಸಬೆೋಕಾಗುತುದೆ (ಬಾೂಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ) (ನಯಮಗಳಳ ಮತುು
ಷರತುುಗಳನುು ಪ್ರಿಶೋಲ್ಲಸಿ Link)
ಹಂತ 10: ಯಶಸಿಿ ಹರಾಜು ಖರಿೋದಿದಾರರು ಅಂತಿಮ ಬಿಡ್ ಮೊತುದ 25% ರಷಟನುು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಪ್ತರವನುು
ಸಿಿೋಕರಿಸಿದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉಳಿದ 75% ಮೊತುವನುು ಪಾವತಿಸಬೆೋಕು
ಹಂತ 11: ಪಾವತಿಯ ನಂತರ, ಹರಾಜು ಖರಿೋದಿದಾರರು ಹರ್ಕಾಸು ವಿಭಾಗಕೆೆ ಸಿಿೋಕೃತಿ + TDS ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತರವನುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು

ಹರ್ ಪಾವತಿಸದೆೋ ಇರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ
(ಯಶಸಿಿ ಬಿಡಡರರಿಗಾಗಿ)
ಅತಿೋ ಹೆಚುು ಬಿಡ್ ಮಾಡುವವರು 72 ಗಂಟ್ೆಯಳಗೆ ಒಟ್ುಟ ವೆಚುದ 25 ಅನುು
ರವಾನಸದಿದದರೆ ಅಥವಾ ನಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಟ್ುಟ ವೆಚುದ 25 ಅನುು
ರವಾನಸಿದರೆ 4.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಎಂಡಿ ಮೊತುವನುು ಪಾರಧಿಕಾರವು
ಮುಟ್ುಟಗೊೋಲು ಹಾಕ್ಲಕೊಳಳುತುದೆ.

ವಿಫಲ ಬಿಡ್ ದಾರರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾಹಿತಿ
ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಇಎಂಡಿ ಮೊತು 4.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನುು ವಿಫಲ ಬಿಡ್
ದಾರರ ಖ್ಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಇ-ಹರಾಜು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ೊ.
BDA/EM/e-Auction/T-03/2022-23
ಬಿಡಿಎ ಸೆೈಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
080-23368435 / 23368036
ಇ-ಪೊರಕೂೂರ್ ಮೆಂಟ್ ತಾಂತಿರಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗಾಗಿ
080-46010000 / 22631200
ಹೆಚ್ಚುನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಷರತುುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಮ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗೆ
ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ: www.bdabangalore.org /
ಬಿಡಿಡಂಗಾಗಿ- https://eproc.karnataka.gov.in

