पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,
नवीन शासकीय इमारत, आकुड रे वे टे शनजवळ, आकुड , पुणे-44.
दुर वनी ं . 020-27652934/35 / 27166009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------ई - िनिवदा सुचना .1 सन 2018-19 (तृतीय मागणी)
मु य कायकारी अिधकारी, पपरी- चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे-44 खालील कामाकरीता, न दणीकृ त
अनुभवी ॅ हल यावसायीकांकडू न ई- िनिवदा मागिवत आहे त.
अ.

1

ई-िनिवदा
ं मांक

कामाचे नांव

एक वष चा अंदाजीत
खच .
( Estimated cost)

बयाणा र कम
.

1

ािधकरणातील काय लयीन
कामासाठी भाडे त वावर
खाजगी वाहने पुरिवणेसाठी
ई-िनिवदा.

35,00,000/-

35,000/-

िनिवदा
कालावधी

ई-िनिवदा फॉम
फी . 500/- +
GST

12 महीने

560/-

Online िनिवदा खरे दी व तयारीचा कालावधी

िद.01/10/2018वेळ 10.00 पासून ते िद. 09/10/2018 वेळ - 17.00 पयत.

Online िनिवदा बंद हो याची वेळ

िद.09/10/2018 रोजी वेळ 17.00 पयत

िनिवदा सादर कर याचा कालावधी submission

िद.01/10/2018 वेळ 10.00 पासून ते िद.09/10/2018 वेळ - 17.00 पयत.

िनिवदा उघड याचा िदनांक

िद. 11/10/2018 वेळ दुपारी 15.00 वा.

िटप :-

1. ई-िनिवदाबाबत सिव तर मािहती, अटी व शत या www.pcntda.org.in or www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर उपल ध आहे .

2. िनिवदे बाबतचे पुरवणी कवा शु दीप क हे वेबसाईट वरच िस द केले जाईल. यासाठी वतमानप ात जािहरात िदली
जाणार नाही.

सही/मु य कायकारी अिधकारी

1

चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे -44.

वेबसाईट - www.pcntda.org.in
ई-मे ल – pro@pcntda.org.in
दुर वनी .27652934/35/27166009

ित,
मु य कायकारी अिधकारी ,
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,
आकुड , पुणे-44.

िवषय :-

ािधकरणा या कामासाठी खाजगी वाहने भाडे त वाने घे णेबाबत िनिवदा.

संदभ :- दै .-------------------- (पुणे.) मधील जाहीरात िदनांक ---------------------------महोदय,
1) मी/आ ही वरील िवषयांचे संदभ त जोडले या प ाम ये ई- िनिवदा भरत आहे / आहोत.
2) मी/आ ही मािहतीप कातील पा ते या अटीनुसार ई-िनिवदा भर यास पा असून मा या / आम या पा तेबाबत
पुरा याची कागदप े online सादर केली आहे त.
3) नापरतावा व फॉम फी र कम . 500/- + GST, 1% बयाणा र कम
gateway ारे SB MOPS म ये online जमा केली आहे .

.35,000/- Netbanking e-paypent

4) िनिवदे या सव अटी व शत मला / आ हाला मा य आहे त व या संबधीचे हमी प िनिवदे सोबत अपलोड केले
आहे .

िनिवदाधारकाची वा री --------------------------------------------िनिवदाधारकाचे फमचे नांव
प ा

----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मोबाईल

मांक

--------------------------------

ई-मेल -----------------------------------

2

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे -44.
-: िनिवदा अटी व शत :-

िनिवदे ची फॉम फी .500/- + GST= .560/- 1% बयाणा र कम Netbanking e-paypent
gateway ारे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईट वरील सुचने माणे SB MOPS म ये online
जमा करावी.
2)
िनिवदा ाहयता कालावधी (Bid Validity Period) िनिवदा सादर (Submission) के या या
िदनांकापासून 120 िदवसांसाठी ाहय राहील.
3) यश वी िनिवदाधारकास काय दे श दे याअगोदर सुर ा अनामत र कम .1,40,000/- D.D. दारे
काय लयाकडे जमा करावी लागेल. (िनिवदा मंजरू झा यास काय लयाने मागणी केले या येक
वाहनासाठी .20,000/- (अ री . वीस हजार फ त) सुर ा अनामत र कम हणून एक वष साठी
िवना याजी ठे वावी लागेल. नवीन वाहन पुरवठा के यास येक वाहनासाठी 20,000/- सुर ा अनामत
र कम जमा करावी लागेल.) अटी व शत चा भंग झा यास सुर ा अनामत र कम ज त कर यात येईल.
वाहनांचे दे खभाल, दु ती अपघात कवा इतर काही नुकसान झा यास याची सव जबाबदारी वाहन
मालकाची राहील. आपणास काय लया या मागणीनुसार वाहने पुरवावी लागतील. वाहनांची सं या अंदाजे
7 ते 10 कवा यापे ा कमी/जा त असू शकतील. आपणास मागणी क नही आपण वाहन पुरिव यास
असमथ ठर यास व ते वाहन दुसरीकडू न भा ाने यावे लाग यास, याचा खच आप या दे यकातून वसूल
कर यात येईल.
1)

4) यश वी िनिवदाधारकाने भरले ली बयाणा र कम या या इ छे नस
ु ार सुर ा अनामत रकमेत पांतरीत होऊ
शकेल, अ यथा बयाणा र कम ही पुण सुर ा अनामत र कम भरले नंतर परत कर यात येईल.
5) मािसक व पात भा
सं या.8.30) राहील.

ाने घे तले या वाहनाची आव यकता दररोज 12 तासापयत (स.8.30 ते

6) वाहन भाडे त वावर घे याचा कालावधी काय दे श िमळा यापासून 1 वष पयत राहील. काम समाधानकारक
वाट यास आणखी 1 वष मुदतवाढ दे यात येईल कवा पुरवठा सेवा समाधानकारक नस यास 1 वष पूव
दे खील करार र कर यात येईल. याबाबत 15 िदवस अगोदर पूव सूचना दे यात येईल.
7) वाहनाची सं या व कार आव यकते माणे कमी अथवा जा त होऊ शकतील.
8) शासकीय, िनमशासकीय, खाजगी काय लयास वाहने पुरिवणे चा (कार/जीप) अनुभव आव यक आहे .
अनुभव माणप िविहत नमु यातीलच जोडणे आव यक आहे .
9) वाहन व छ, पांढरा रं ग व उ कृ ठ दे खभाल केले ले असावे. तसेच ते जानेवारी 2015 नंतरचे मॉडे ल असावे
आिण यासाठी िनिवदा धारकाने सेवा करा यितिर त इतर शासनाचे चिलत सव कार या करासहीत
दर (inclusive of all taxes, except Service Tax) नमूद करावे.
10) इंधन, ऑईल, दु ती (स हस ग), िवमा पॉलीसी व सव शासकीय कर, िनयमानुसार वाहन चालकाचा
पगार व वाहनाचा घसारा, टोलचाजस इ. सव बाब चा खच वाहन मालकाने करावयाचा आहे .
वाहनचालकाकडे वाहन चालिव याचा कायम व पी परवाना असणे आव यक आहे .
11) वाहन चालकासाठी पांढरा गणवेष वाहन मालकाकडू न पुरिव यात यावा. वाहन वापराचा कालावधी
सकाळी 8.30 ते सायंकाळी 8.30 वाजेपयत राहील. एखा ा िदवशी या कालावधीपे ा अिधक काळ जर
वाहनाची आव यकता असेल तर याची पुवसूचना िदली जाईल. या सूचने माणे वाहन उपल ध होणे
आव यक आहे . मिह यातील शासकीय सु या सोडू न कामाचे िदवशी वाहन पुरिव यात यावे. सुटी या
िदवशी वाहनाची आव यकता वाट यास अगोदर कळिव यात येईल. यानंतरच सुटीचे िदवशी वाहन
पुरिव यात यावे. याकिरता वेगळा आकार िदला जाणार नाही.
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12) वाहनाचा अपघात झा यास याची सव जबाबदारी ठे केदाराची / वाहन मालकाची राहील. याबाबत
कोण याही कारची नुकसान भरपाई ािधकरणामाफत िमळणार नाही.
13) वाहनाचा सव समावेशक िवमा (Full Insurance/ Comprehencive Insurance) काढले ला असणे
आव यक असून Insurance policy live असणे आव यक आहे .
14) मािसक भाडे त वावर घे तले या वाहनाची धाव एका मिह याला 1000,1500, कवा 2000 िक.मी. पे ा
कमी धाव यास िकमान 1000 िक.मी साठीचा मा य दर 1500 िक.मी साठीचा मा य दर व 2000 िक.मी
साठीचा मा य दरानुसार र कम दे यात येईल. मािसक भाडे त वावरील वाहनाकरीता ितमाहे 1000
िक.मी, 1500 िक.मी व 2000 िक.मी. पयतचे दर व िविहत िक.मी या पुढील ित िक.मी चा दर मागिवणे त
येत असून, जर िवहीत िक.मी पे ा र नग कमी झाले तरी या िकमान 1000 िक.मी, 1500 िक.मी. व 2000
िक.मी. चा मा य दरानुसार र कम दे य होईल. व िविहत िक.मी. पे ा जा त र नग झाले स मा य दराने
र कम दे य होईल तसेच एका िदवसात 12 तासापे ा जा त वेळ थांब यास मा य दराने र कम दे य होईल.
15) िडझेल, पे ोल, ऑईल इ. दरात वाढ झा यास मािसक भा ात वाढ कर यात येणार नाही.
16) जी वाहने ािधकरणाकडे पुरवठा कर यात येणार आहे त, या वाहनांची कागदप े, (आरसी व टीसी
पु तक) हवा दूषण माणप , िवमा पॉिलसी, वाहनचालकाचे लायसे स, इ. ची सा ांिकत झेरॉ स त,
स म अिधका यांने िदले ला वासी वाहतुक परवाना (टु िर ट परिमट) आिण शॉपॲ ट लायसे सची
झेरॉ स त ािधकरणाकडे दे णे आव यक आहे .
17) काय दे श िमळा यानंतर ािधकरणाकडे वाहने भा ाने दे यासाठी तसेच भा ाने लावले या वाहनाम ये
बदल कर यासाठी कवा नवीन वाहन पुरिव यासाठी जनसंपक िवभागाची परवानगीने घे ण आव यक
आहे . जनसंपक िवभागा या परवानगी िशवाय पर पर वाहन पुरिव यास याचे दे यक अदा कर यात येणार
नाही.
18) वाहनांचे भाडे मिहना पूण झा यानंतर िदले जाईल. यासाठी वाहनाचे रोजचे लॉगबुक अ यावत भ न
संबंधीत अिधका याकडू न सा ांकीत क न यावे. तसेच सदरचे दे यक िवभाग मुख हणून शासन
अिधकारी यांचे माफत मािणत व सा ांिकत क न सादर करावे.
19) वाहनाचे िकलोिमटर मोजणी ािधकरण काय लयापासून धर यात येईल व िदवसा या शेवटची मोजणी
ािधकरण काय लयात घे यात येईल. मु यालय सोडू न जर मु काम पडला तर नेहमी या दरानेच चाजस
िदले जातील.
20) ािधकरणाचे काय े हे पुणे व पपरी चचवड शहर असे राहील/समज यात येईल. तसेच या
काय े ाबाहे र वाहन गे यास व मु काम झा यास िनिवदे तील मंजरू दरानेच जादा आकार िदला जाईल. या
यितिर त इतर कोणताही आकार अनु ेय राहणार नाही.
21) शासनाचे चिलत शासन िनणयानुसार कर आकारणी कर यात येईल.
22)अटी व शत चा भंग झा यास .1000/- ित िदन दं ड आकार यात येईल.
23)वाहन नादु त झा यास ते वरीत दु त क न घे यात यावे. तसेच काय लयाची गैरसोय होऊ नये
हणून या कालावधीकिरता ता पुर या व पात पय यी वाहन उपल ध क न दे यात यावे. तसेच िदले ले
पय यी वाहन यो य नस यास ते नाकारणे चा अिधकार ािधकरणाचा राहील.
24) कमीत कमी दराची िनिवदा वकारणे त येईल. िनिवदा मंजरू ीनंतर 15 िदवसात .500/- चे टॅ प
पेपरवर करारनामा क न ावा लागेल. करारनामा 15 िदवसाचे आत न के यास अथवा टाळाटाळ केली
तर बयाणा र कम ज त क न िनिवदा र केली जाईल. करारनामा जरी एक वष चा केला असला तरी
ािधकरणास वाट यास याचा कालावधी कमी करता येईल अथवा मुदतवाढ दे यात येईल.
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25) वाहन भा ा या एकूण अंदाजीत र कमे या 30% उ प न हे वाहन भा
धारकाला / ॅ हल कंपनीला ा त होत असले पाहीजे.

ापासून दर वष िनिवदा

26) अयश वी िनिवदा धारकांची बयाणा र कम यश वी िनिवदाधारकास काय दे श िद यानंतर परत
कर यात येईल व यश वी िनिवदाधारकाची अनामत / बयाणा र कम सुर ा ठे व खाती वग कर यात येईल.
तसेच नवीन अितिर त वाहनासाठी दे खील ती वाहन .20,000/- सुर ा ठे व जमा क न चलनाची त
जनसंपक िवभागाम ये जमा करावी लागेल.
27)
ािधकरणाकडे जमा सुर ा ठे व ही एकि त पणे ठे व गृहीत धर यात येईल व या रकमेमधूनच
कोण याही वाहनामुळे झाले या नुकसान भरपाईची र कम वसूल करता येईल व ही सुर ा ठे व र कम
करार संपु टात आ यावर परत कर यात येईल.
28) िनिवदा धारकाकडू न वाहतूक परवाना (टु िर ट परिमट) व िपव या रं गाची नंबर ले ट असले ली वाहने
काय लयास पाठिव यात यावीत. नॉन परिमटचे वाहन आ यास याचा वापर नाकारला जाईल व
िनयमा माणे दं ड लाव यात येईल. वाहनचालक नस यास / पे ेाल / िडझेल नस यास व यामुळे वाहन
बंद अस यास इतर कोण याही कारणाने वाहन उपल ध नस यास .1,000/- ितिदन दं डआकारणे त
येईल. 8 िदवसापे ा जा त िदवस वाहन उपल ध न झा यास, वरील .1,000/- ती िदन या
दं डा यितरी त मागणी केले ली र कम ही मासीक दे य र कमे या prorata माणे दे य होईल.

29) करारा माणे वाहने न पुरिव यास िनिवदा व करार र कर यात येईल व सुर ा अनामत र कम ज त
कर यात येईल.
30) पुरिव यात येणा या वाहनापैकी िनिवदा धारक / कंपनी या वत: या मालकीची िकमान 5 वाहने
(कार/जीप) असणे आव यक आहे . पुरिव यात येणारी उवरीत इतर वाहने दुस या या मालकी ह काची
असतील, तर संबंिधत वाहना या मालकाशी िकमान 1 वष चा करार केले ला असला पाहीजे याची
छायांक त त काय लयास ावी.
31) िनिवदाधारकाने ािधकरणाकडे वाहन दे ताना कवा कमी करताना जनसंपक िवभागाची परवानगी यावी.
वाहन कमी /जा त करणे चा अिधकार मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी राखून ठे वला आहे .
32)करार झा यानंतर यो य प दतीने वाहन पुरिव याची जबाबदारी िनिवदाधारकाची आहे . वारं वार वाहन
नादु त होत असेल तर काय लयाचा खोळं बा होऊ शकतो, हणून फ त तीन वेळा नादु त वाहन
दु तीसाठी परवानगी िदली जाईल. तीन वेळेपे ा अिधक वेळा नादु त झा यास ते वाहन र कर यात
येईल व सदर वाहनाऐवजी सु थतीतील पय यी वाहन पुरवणे ची जबाबदारी िनिवदाधारकाची राहील.
33) वाहनचालकाची वतणूक ही चांगली असली पाहीजे, कोण याही वाहनचालका िव द ािधकरणातील
कमचारी/ अिधकारी यांची त ार आ यास दोन िदवसात या वाहनचालका ऐवजी नवीन वाहन चालक
पुरिव याची जबाबदारी िनिवदाधारकाची राहील.
34) िनिवदा वकृ ती, िदनांक व वेळ वृ प ातील जाहीराती म ये िस द केला जाईल. सिव तर मािहती या
काय लया या www.pcntda.org.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे . अिधक मािहतीसाठी ई-मेल
pro@pcntda.org.in व दुर वनी ं .-020 -27166009 येथे संपक साधावा.
35)
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि येत िलफाफा .१ म ये खालील कागदप ांची कॅ न कॉपी सादर (Upload
/Submission) करणे आव यक आहे .
1) िलफाफा .1 :- तांि क िलफाफा
1) िनिवदा फॉम फी . 500/- + GST
2) बयाणा र कम . 35,000/3) ॅ हल कंपनीचे अ ावत शॉप ॲ ट लायसे स
4) प ॅन काड
5) िकमान 5वाहने (कार/जीप) पुरवठा केले बाबतचे िविहत नमु यातील अनुभव माणप
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6) वमालकी या वाहनांची यादी व यांचे R.C/TCBook/Insurance Policy
7) स हस टॅ स रिज ेशन
8) मागील 3 वष चे नफा तोटा प क (िवि य वष सन 2014-15,2015-16,2016-17)
9) अटी व शत मा य अस याबाबतचे हमीप .
2) िलफाफा .2 :- दराची िनिवदा
36)िलफाफा .1 म ये नमुद केले ली आव यक कागदप ां ची तपासणी झा यानंतर पा िनिवदा
धारकाचे , online िलफाफा .२ उघडे ल. अ यथा िलफाफा .२ उघडले जाणार नाही.
37)

मािसक व पात भाडयाने यावया या वाहनांसाठी िनिवदा प ाम ये नमुद केले या दरांवर,
ािधकरणा दारे सेवा कर वेगळा दे यात येईल. मा इतर उविरत कर हे संबंिधतांनी दे णे बंधनकारक
राहील. तसेच शासनाचे चिलत शासन िनणयानुसार आव यक ते कर भरावे लागतील. यानुसार
िनिवदा प ाम ये दर नमुद करावेत.

37) वरील माणे ई-िनिवदे तील अटी व शत मला / आ हाला मा य आहे त, असे हमी प िनिवदाधारकाने
िलफाफा . 1- तांि क िलफा यात Upload करावे. नमूना सोबत जोडला आहे .
38) िनिवदा वकारणे अथवा नाकारणे याबाबतचे सव अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी, पपरी
चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 यांनी राखून ठे वले ले आहे त. यांचा िनणय
अंितम व बंधनकारक राहील.
39) िनिवदा पूव बैठकीस कवा िनिवदा उघडतेवेळी फ त िनिवदाधारक कवा ािधकृ त ितिनधी यांनाच
उप थत राहणे ची परवानगी िदली जाईल.

िनिवदाधारकाची सही :-

-------------------------------------------------------------

िनिवदाधारकांचे नांव व प ा :-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दुर वनी/मोबाईल

मांक :-
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हमीप
पपरी चचवड नवनगर िवकास
काय लयीन

दै नंिदन

कामकाजाकरीता

ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 यांनी

खाजगी

वाहन

पुरिव यासाठी

मागिवले या

ई-िनिवदे तील सव अटी व शत मला / आ हाला मा य आहे त.

िदनांक :िठकाण :-

वा री :िनिवदाधारकाचे नांव :प ा:दुर वनी / मोबाईल

. :-

(िटप :- सदरील हमी प तांि क िलफाफा मधील अ. . 9 साठी जोडावयाचे आहे .)
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अनुभव माणप
ित,
मा. मु य कायकारी अिधकारी,
पपरी- चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,
आकुड , पुणे - 44.
िवषय :- अनुभव माणप .
मे .--------------------------------------------------------------- या सं थे ने या काय लयास
पुढील माणे वाहनांचा (कार/जीप) भाडे त वावर पुरवठा केला आहे .
अ. .

वाहनांचा कार

वाहन पुरवठा केलेले वष / कालावधी

मे . --------------------------------------------------------------------- यांचे कामकाज
समाधानकारक आहे .

िदनांक :-

सही :-

िठकाण :-

काय लयाचा िश का
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पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44.
िनिवदा प
अ

1

वाहनांचे वणन
मॉडे लचे नांव
(जानेवारी
2015
नंतरचे)

मािसक व पात भा

ाने यावया या वाहनांसाठी नमूद केलेले दर

ितमाह खालील िक.मी किरता (सव करासिहत) नमुद करावयाचे दर
1000 िक.मी साठी दर
( पये)

1500 िक.मी साठी दर
( पये)

2000 िक.मी साठी दर
( पये)

ए.सी

ए.सी

ए.सी

नॉन ए.सी

नॉन ए.सी

नॉन ए.सी

िविहत मय दे पे ा जा त
धाव
झा यास
ित
िक.मी. चा जादा दर

ए.सी

नॉन ए.सी

एका िदवसातील 12
तासानंतरचा जादा दर
ित तासास नमूद
करावा. ( पये )
ए.सी

नॉन ए.सी

व ट िडझायर

2

टाटा सुमो

3

ईटीओस

िनिवदाधारकाची सही

-------------------------------------------------------------

िनिवदाधारकांचे नांव व प ा

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

दुर वनी

-----------------------------------------------------------

मांक
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