पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 411044
अभियांभ्रिकि भवििाग - ब

वनववदा िंुिंर सन 2018-2019
वनववदा क. बर कामाचिंु नाव : - पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 44 युथरल नवरन
पशासकरय इमारतरमाधिरल कॅन्रन / उिंहारगगृह मावसक भाडुकरारानु दुणु.

वनववदा फॉम् फर

: - र.560/-

बयाणा रककम

:- र.5000/-

सररका अनामत रककम

:- सहा मवहनयाचिंु भाडु

पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण,
आकरडड, िंरणु - 411044
फोन नं : 020-27652934
फॅकस : 020-27652935
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पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण,
नवििन प्रशासकिय इमारत, आकुर् रलविल स्लशनजविळ, आकुर्, पुणल - 44
दुरधविनि क. 020-27652934/35
-------------------------------------------------------------------------------------------वनववदा सरचिंना क. Eng/Bसन 2018-19
पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरणाचया आकुर् यलथिल नवििन प्रशासकिय इमारतिमाधििल कॅन्िन
(उपहारगृह) जसल आहल तसल िारलकरारानल सवि्वांत जासत माभसक िारल रक्कम दलणाऱया भनभविदााधिारकास दलण्यात यलणार आहल.
त्यासाठि तत्सम कामाचिंा भकमान भतन विर् अनुिवि असणाऱया संसथा, वयक्ति, कं्रिा्दार यांचिंलकरनन सिलबंद भनभविदा
मागभविण्यात यलत आहलत. त्याबाबतचिंा तपभशल पुढीिलप्रमाणल आहल.
अ.क.

1.

जागुचिंा तिंवशल व सरववाधिा
इमारतिचया दुसऱया मजलयाविरिल कॅन्िनसाठिचिंि
226 चिं..मि.कल्रि वि ्लबल (8) वि खुचयच (20) सभहत
जागा िाडानल दलणल

कराराचिंा
कालावाधिर
एक विर्

बयाणा
रककम
र.5000/-

वनववदा
पकमत
र.500/+GST

कोऱया भनभविदा संचिं भविकि कालाविाधिि

भद.
तल भद.
रोजि
सकाळि 11.00 तल दुपारि 3:00 विाजलपय्यंत

भनभविदा ससविकृति भदनांक :-

भद.
तल भद.
रोजि
सकाळि 12.00 तल दुपारि 3:00 विाजलपय्यंत

भनभविदा उघरण्याचिंा भदनांक :-

भद.

सररका अनामत
रककम
6 मभहनयाचिंल िारल
रक्कम

रोजि दुपारि 5:00 विाजता.

व्िं:- 1) भनभविदामाधििल सवि्सााधिारण अ्ि वि इतर तपभशल भनभविदा संचिंामाधिल (DTP) मधयल नमुद करण्यात आलया आहलत.
2) शॉपॲक्् परविाना, फुर अँर ड्रगस परविाना, प ॅनकार्चया छायाप्रतिसह मागणिप्रि सादर कललयानंतर भनभविदा कोरल फॉम्
र.500/- चिंलनानल बँकलत जमा कललयानंतर जनसंपक् भवििागातनन भदलल जातिल.

3) सभविसतर भनभविदा सुचिंना www.pcntda.org.in विर पहावियास भमळलल.

मरखय काय्कारर अवाधिकारर
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अज् पकमत र.560/- (र.पाचिंशल साठ फक्त) (भविना परतिचिंल)
सदरचिंि भनभविदा मल--------------------------------------------------------------------------------यांना चिंलन क.-------------- भद:------------अनवियल भविकि करणलत आलि.

प्रभत,
मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि,
पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरण,
आकुर्, पुणल -44.
भविरय :- पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 44 युथरल नवरन
पशासकरय इमारतरमाधिरल कॅन्रन / उिंहारगगृह मावसक भाडुकरारानु दुणु.
महोदय,
1. मि / आमहि विरिल भविरयाचिंल भनभविदा सोबत जोरलललया प्रप्रिामधयल भनभविदा दर िरत आहल /
आहोत.
2. मि / आमहि भनभविदा माभहति प्रिकातिल अ्ि वि शत् विाचिंलल असनन तल मला / आमहांला मानय
आहलत वि त्यासवि् अ्ि वि भनयम माझल / आमचिंलविर बंाधिनकारक राहतिल हल मला / आमहांला
मानय आहल.
3. मि / आमहि भनभविदलसोबत र.5000/- (र.पाचिं हजार फक्त) बयाणा रक्कमलचिंा ाधिनाकर्
(रि.रि.) जोरला आहल.
भदनांक भनभविदा ाधिारकाचिंि सहि भनभविदा ाधिारकाचिंल नावि संसथलचिंल नावि वि पता मोबाईल / दुरधविनि क.

िंाकर् क.1 - यामधयल भनयम / अ्ि वि शत् सविाकरि करन भनभविदा नो्िसमधयल नमनद कललललि खालिल
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कागदप्रिल जोराविित.
1. बयाणा रकमलचिंा राष्ियकृत / शलरयुल बँकलचिंा ाधिनाकर् (रि.रि.)
2. शासकिय / भनमशासकिय संसथा/ कंपनि / शाळा / महाभविदालयल याभठकाणि कॅन्िन /
उपहारगृह चिंालभविलल / चिंालभवित असलयाचिंल भकमान भतन विर् अनुिविा बाबतचिंल कागदप्रिल
उपलबाधि करणल आविवशयक.
अथविा
सवित: हॉ्लल वयविसाभयक असलयास मागिल 5 विरचचिंल हॉ्लल चिंालभविण्याचिंल योगय ति
कागदप्रिल / घोरणाप्रि.
3. पॅनकार् साकांभकत प्रत.
4. शॉपॲक्् लायसनसचिंि प्रत.
5. Food & Drugs Administration / Food Inspector करिल उभचिंत दाखला.
िंाकर् क.2 - यामधयल भनवविळ माभसक िारल दर रक्कम (सवि् करावयभतभरक्त) नमनद करन भनभविदा फॉम्
सविाकरि करन दाविा. सदर िारल रकमलविर लागु असललला सलविा कर रक्कम क्रिा्दारानल
दलणल आहल.
व्िं - वनववदा फॉम्वर सवाकरर नसुल, वनववदा दर नमूद कुला नसुल तसुचिं ाधिनाकर्् (डर.डर.) व
आवशयक तर कागदिंतु जोडलर नसल्यास अशर अिंरण् सादर कुलुलर वनववदा रद करणुत युईल.
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पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 44
अभियांभ्रिकि भवििाग - ब
कामाचिंु नाव :- पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 44 युथरल नवरन
पशासकरय इमारतरमाधिरल कॅन्रन / उिंहारगगृह मावसक भाडुकरारानु दुण.ु
अ्र व शतड
पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरण, आकुर्, पुणल - 44 यलथिल नवििन प्रशासकिय
इमारतिमाधििल कॅन्िन / उपहारगृह जसल आहल तसल तत्विानुसार शासकिय / भनमशासकिय संसथा/ कंपनि /
शाळा / महाभविदालयल या भठकाणि कॅन्िन / उपहारगृह चिंालभविलल / चिंालभवित असलयाचिंल भकमान तिन विर्
अनुिवि असलयाचिंल अथविा सवित: हॉ्लल वयविसाभयक असलयास मागिल 5 विरचचिंल हॉ्लल चिंालभविण्याचिंल योगय
ति कागदप्रिल / घोरणाप्रि आभण सवि्वांत जासत माभसक िारल रक्कम दलणाऱयास भलवह ॲनर लायस्ड लायसेंस करारानल
दावियाचया अ्ि वि शत् खालिलप्रमाणल आहलत.
1. भनभविदा फॉम् फि रक्कम र.560/- (नापरताविा) चिंल चिंलन इंभरयन ओवहरहसज बँक, भनगरि यलथल
िरणा करन चिंलनाचिंि प्रत प्राभाधिकरण कायचलयात जमा करन खालिल कालाविाधििमधयल को-या
भनभविदा संचिं कायचलयिन विलळलत सकाळि 11.00 तल दुपारि 3.00 विाजलपय्यंत (सुटिचिंल भदविस सोरनन)
भमळतिल वि मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि नविनगर भविकास प्राभाधिकरण यांचिंल नाविल भसलबंद भनभविदा
उपरोक्त ससविकृति कालाविाधििमधयल प्राभाधिकरण कायचलयास ससविकारलया जातिल .
अ.क.

भनभविदा मागणि

1

भनभविदा सुचिंना क. सन 2018 - 19

भद……………….. तल भद…………………..
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भनभविदा भविकि कालाविाधिि

भद. / /2018 तल भद. / /2018 सकाळि
11.00 तल दुपारि 3.00 विाजलपय्यंत
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भनभविदा ससविकृति भदनांक

भद. / /2018 तल भद. / /2018 सकाळि
11.00 तल दुपारि 3.00 विाजलपय्यंत
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भनभविदा उघरण्याचिंा भदनांक

भद. / /2018 दुपारि 3.00 विाजता

2. भनभविदा ाधिारकांनि भनभविदलसोबत आविवशयक त्या बयाणा रक्कमलचिंा राष्ियकृत / शलरयुल बँकलचिंा
(पपपरि पचिंचिंविर मनपा हदिमाधििल) मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि, पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास
प्राभाधिकरण, आकुर्, पुणल - 44 यांचिंल नाविल दलय असणारा ाधिनाकर् (रि.रि.) पाकि् क.1 मधयल सादर
कराविा. त्याभशविाय पाकि् क. 2 माधििल दरप्रिक उघरलल जाणार नाहि.
3. भनभविदा गाहयता कालाविाधिि भनभविदा सादर करण्याचया अंभतम भदनांकापासनन 120 भदविसांचिंा राहिल.
4. भनभविदलसोबत जमा करण्यात आलललि बयाणा रक्कम भनभविदा गाहयता कालाविाधिि पकविा
भनभविदलबाबतचया भनण्याननसार परत करण्यात यलईल.
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5. तसलचिं दोनहिहि पाकि्ल बंद करन एकभ्रितपणल जोराविित. मुदतिनंतर आलललया भनभविदलचिंा अगर
पोस्ानल पाठभविलललया भनभविदलचिंा भविचिंार कलला जाणार नाहि.
6. वयविसायासाठि आविवशयक तल परविानल उदा.शॉप ॲक्् लायस्ड लायसेंस, पोलिस परविाना, अनन वि िलसळ
परविाना Food & Drugs Administration / Food Inspector करिल उभचिंत दाखला
भनयमानुसार फि िरन सवित: कं्रिा्दारानल घयावियाचिंल आहलत. तसलचिं तल दश्नि िागाविर लाविायचिंल
आहलत. कॅन्िन करिता भनयमानुसार योगय तल गॅस भसपलरर विापर करणल आविवशयक आहल . याचिंि
सवि्सविि जबाबदारि कं्रिा्दाराचिंिचिं राहिल.
7. जो भनभविदााधिारक जासतित जासत माभसक िारल रक्कम दश्भविल, त्याचिंि भनभविदा मजनंर करण्यात
यलईल. अ्ियुक्त भनभविदा ससविकारलि जाणार नाहि. माभसक िारलपो्ि दलय असललला सलविा कर
(GST सह) कं्रिा्दारानलचिं दावियाचिंा आहल.
8. भनभविदा कायचदलश भदलयानंतर 6 मभहनल मुदतपुवि् ताबा सोरता यलणार नाहि. 6 मभहनयापुवि् ताबा
सोरलयास सुरका रक्कम ज जपत कललि जाईल.
9. कॅन्िन / उपहारगृहाचिंा विापर हा सबंभाधित भनभविदााधिारकानलचिं करावियाचिंा असनन कोणासहि परसपर
पो्िारयानल अगर भविकिनल हसतांतर करता यलणार नाहि. अशा प्रकारचिंि बाब भनदश्नास आलयास
करार रद करन भमळकत परत प्राभाधिकरणाचया ताबयात घलणलत यलईल. आभण अनामत (सुरका ठलवि)
रक्कम ज जपत करणलत यलऊन त्याचिंा प्राभाधिकरणाचया काळया यादित समाविलश करण्यात यलईल.
याबाबत प्राभाधिकरणाचिंि कोणतिहि जबाबदारि राहणार नाहि.
10. भनभविदा ससविकृतिपासनन 8 भदविसांचया आत 6 मभहनयाचिंल िारल अनामत (सुरका ठलवि भबनवयाजि)
महणनन ाधिनाकर् (रि.रि.) नल जमा कराविि लागलल. मुदतित रक्कम जमा न कललयास भनभविदलसोबत
जमा कललललि बयाणा रक्कम ज जपत करण्योत यलईल. िारलप््ा करारनामयाचिंा कालाविाधिि समा जपत
झालयानंतर सुरका अनामत रक्कम भबनवयाजि परत करण्यात यलईल.
11. प्रथम विरच माधििल सलविा वि सुभविाधिांचिंा दजच योगय असलयास पनढीिल 1 विर्वांसाठि माभसक िारयात
12.5% िारलविाढी करन मुदत विाढीभविण्याबाबत प्राभाधिकरण भनण्य घलईल.
12. कॅन्िन /उपहारगृहाचया जागलत वििज कनलक्शन घलणलकरिता नाहरकत दाखला भदला जाईल.
सविखचिंचनल वििज मि्र बसविनन वििजबिल सवित: िरावियाचिंल आहल. वििज मि्र सवितं्रि होईपय्यंत
काय्कारि अभियंता, (भविदुत) प्राभाधिकरण यांनि प्रमाभणत कललयाननसार भविज आकार सवितं्रिपणल दाविा
लागलल.
13. िारलकरारासाठि यलणारा खचिं् स्ॅमपपलपर, मसुदा फि, रभजस्लशन फि इ. खचिं् िारलकरूनल सवित:
करावियाचिंा आहल वि िारलकरार सविखचिंचनल न नोंदणिकृत करन दलणल बंाधिनकारक आहल.
14. भमळकतिचिंा विापर करताना आजनबाजनचया नागभरकांना / कायचलयास / कम्चिंाऱयांना कोणत्याहि
प्रकारचिंा ्रिास होणार नाहि याचिंि दकता घयाविि. त्यामनळल जर काहि प्रकरण पकविा प्रकार उद
िविलयास प्राभाधिकरण कोणतिहि सुचिंना न दलता जागा ताबयात घलऊ शकलल. तसलचिं जागलचिंि साफसफाई सवित: अथविा सविखचिंचनल करावियाचिंि आहल.
15. प्राभाधिकरणाचिंि भमळकत कोणत्याहि तारखलपासनन माभसक िारलकरारानल भदलि असलि तरि, त्या
मभहनयाचया पभहलया तारखलपासनन िारल िराविल लागलल. दरमहाचिंल िारल पुढीिल मभहनयाचिंल 10 तारखलपनवि्
िराविल. न िरलयास अनामत रक्कम ज जपत करन भमळकत रद करन करारनामा संपुष्ात आणणलत
यलईल.
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16. जागलमधयल प्राभाधिकरणाचया पुवि् परविानगिभशविाय कोणत्याहि प्रकारचिंा बदल करता यलणार नाहि.
17. नैसरगक आपतिभशविाय जाणनन बुजनन भमळकतिचिंल नुकसान कललयास रकमलचिंि नुकसान िरपाई
विसनल करण्यात यलईल. त्यासाठि अनामत (सुरका ठलवि) रक्कम ज जपत करण्याचिंा अभाधिकार
प्राभाधिकरणास राहिल.
18. उपहारगृहाचिंि विलळ सकाळि 9.00 तल संधयाकाळि 7.00 अशि राहिल. वि शासकिय सुटयांचया
भदविशि उपहारगृह बंद राहिल.
19. भनभविदााधिारकास कॅन्िन / उपहारगृहचया जागलवयभतभरक्त इतर जागलचिंा विापर करता यलणार नाहि.
त्याभविरधद कुठलयाहि तकारिस भनभविदााधिारक सवित: जबाबदार राहतिल. भमळकत जया कारणासाठि
घलतलि आहल त्याचिं कारणासाठि विापर कराविा अनयथा करार रद करण्यात यलईल. उपहागृहाचया
कामासाठि असलललया कामगाराबाबत कामगार कायदातिल तरतनदि पाळण्याचिंि जबाबदारि
भनभविदााधिारकाचिंि राहिल.
20. कॅन्िन / उपहारगृहाचया जागलत समाजाविर भविपरित पभरणाम होईल असा वयविसाय करता यलणार
नाहि. तसलचिं जविालागाहि, सफो्क पदाथ्वांचिंा साठि, मद, नशा यलणाऱया पदाथ्वांचिंि साठविण, भविकि
करता यलणार नाहि. कं्रिा्दारानल असगन प्रभतबंाधिक उपाय योजना सविखचिंचनल करावियाचिंि आहल .
21. कॅन्िनमाधििल / तफ्फे दलण्यात आलललया खाद पदाथ्वांचिंा दजच आभण िभविषयात उदिभविलयास 'समसया' बाबत कं्रिा्दार सवित:चिं जबाबदार राहतिल.
22. करारानल भदलललया प्राभाधिकरण उपहारगृहाचया जागलचिंि तपासणि वि चिं.कशि करण्याचिंा संपुण्
अभाधिकार मुखय काय्कारि अभाधिकारि अथविा त्यांनि प्राभाधिकृत कललललल अभाधिकारि यांना राहिल.
23. उपहारगृहाचिंा विापर फक्त शाकाहारि पदाथ्वांचिंल भविकि करता करता यलईल. उपहारगृहामधयल
मांस,मचछि भविकि, साठविण करता यलणार नाहि.
24. उपहारगृहामधयल िांरि वि इतर साभहत्य भनभविदााधिारकानल सवित: आणाविल. उपहारगृहामधयल ताजल वि
सविचछ पदाथ्वांचिंि भविकि कललि पाभहजल. भविकि करणाऱया पदाथ्वांचिंि नाविल वि माफक दर दररोज दश्नि
भठकाणि लाविण्यात याविलत.
25. उपहागृहात काम करणाऱया नोकरांचिंल विय 18 विरचपलका कमि असन नयल. कम्चिंाऱयांचिंा गणविलश
सविचछ असाविा. तसलचिं प्रत्यलक 3 मभहनयांनि कम्चिंाऱयांचिंि विैदभकय तपासणि करण्यात याविि.
कामगार कायदातिल तरतनदि पाळणलचिंि जबाबदारि संबंभाधित भनभविदााधिारकाचिंि राहिल.
26. िारलकराराचिंि मुदत संपलयानंतर भविना भविलंब ताबा प्राभाधिकरणाकरल दाविा लागलल. मुदतित ताबा न
भदलयास सवि् चिंिज, विसतन, अभतकमण समजनन ज जपत करण्याचिंा अभाधिकार प्राभाधिकरणास राहिल.
तसलचिं पुढील मुदतविाढी दलणल न दलणल याचिंा अभाधिकार मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि यांना राहिल.
27. मुंबई प्राभतक महानगरपाभलका अभाधिभनयम 1949 चिंल भनयम भनभविदााधिारकाविर बंाधिनकारक राहतिल.
तसलचिं या कामि कलललला प्रिवयविहार करारनामयाचिंा अभवििाजय िाग राहिल.
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28. प्रसतनतचया करारामधयल कोणत्याहि अ्िचिंा िंग झालयास करार संपुष्ात आणण्याचिंा अभाधिकार
प्राभाधिकरणास राहिल. तसलचिं काहि विाद भनमचण झालयास मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि हल एकमलवि
लविाद महणनन काम पाहतिल.
29. विरिल अ्ि वयभतभरक्त आविवशयकतलननसार अ्ि विाढीभविण्याचिंा अभाधिकार मा.मुखय काय्कारि
अभाधिकारि यांना असलल. तसलचिं विरिल अ्िमाधििल कोणत्याहि अ्ि कारण न दलता भशथिल
करण्याचिंा अभाधिकार मा.मुखय काय्कारि अभाधिकारि यांना राहिल.
30. भनभविदा ाधिारकानल एकदा भनभविदा सादर कललयानंतर कोणत्याहि कारणासतवि भनभविदा मागल घलता यलणार
नाहि. जर कोणिहि कोणत्याहि कारणासतवि भनभविदा मागल घलतलि तर भनभविदलसोबत जमा कललललि
बयाणा रक्कम ज जपत करण्यात यलईल.
31. प्राभाधिकरणानल भवितरित कललललया उपहारगृहाचया जागलचिंि िभविषयात कोणत्याहि कारणासतवि
प्राभाधिकरणास आविवशयकता िासलयास, प्राभाधिकरणानल पुवि् सुचिंना भदलयानंतर 15 भदविसाचिंल आत
कोणतलहि कारण न दलता जागा भरक्त करन दाविि लागलल. याकामि कोणतिहि नुकसान िरपाई भदला
जाणार नाहि. मुदतित जागा भरक्त करन न भदलयास भनयमानुसार सक्तिनल कारविाई करन ताबा
घलणलत यलईल. तसलचिं कं्रिा्दारास मुदति पुवि् वयविसाय बंद करणल असलयास कमित कमि 3 मभहनल
अगोदर प्राभाधिकरणास नोभ्स दलणल आविवशयक आहल.
32. अ. भनभविदााधिारकास कायचदलश भदलयानंतर 6 मभहनयानंतर करारनामा मुदतित जागलचिंा ताबा रद
करावियाचिंा झाललस प्रथम थकित िारल रक्कम वि दलय कराचिंि रक्कम िरलयाचिंल प्रमाणप्रि सादर
करन तशा प्रकारचिंल प्राभाधिकरणास ललखि नो्िसद्ारल भकमान दोन मभहनल अगोदर कळभविण्यात यलऊन
भरतसरपणल प्रत्यक ताबा प्राभाधिकरणाकरल दाविा. परसपर ताबा सोरता यलणार नाहि.
ब. करारनामयाचिंि मनदत संपलयानंतर पकविा ताबा सोरताना कं्रिा्दारास कॅन्िनसाठि पुरभविण्यात
आलललया ्लबल वि खुचयच सुससथतित परत करणल आविवशयक आहल.
क. कायचदलशानंतर 6 मभहनयापुवि् जागलचिंा ताबा सोरलयास सुरका रक्कम ज जपत करण्यात यलईल.
तसलचिं करारनामयातिल उवि्रित मभहनयांचिंल िारल वि भविदुत दलयक विसनल करण्यात यलईल. तसलचिं प्रा जपत
भनभविदातिल दुस-या कमांकाचया भनभविदा ाधिारकास उपहारगृह चिंालभविणलत िारलकरारविर भदलल
जाईल.
33. भनभविदााधिारकानल कॅन्िनचया प्रसताभवित जागलचिंि कायचलयिन विलळलत पाहणि कराविि. सदर कॅन्िनचय
जागलत यशसविि भनभविदााधिारकानल Portable Kitchen Counter चिंि वयविसथा सविखचिंचनल करावियाचिंल
आहल. भकचिंन वि कॅन्िनसाठि लागणारल सवि् साभहत्य सविखचिंचनल आणावियाचिंल आहल.
34. कोणतलहि कारण न दलता भनभविदा अज् मजनंर / नामजनंर करणलचिंा अभाधिकार मुखय काय्कारि
अभाधिकारि, पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरण, आकुर् यांनि राखनन ठलविला आहल.
35. िारल िरत असलयानल कं्रिा्दारास जागा ताबयात ठलविण्याचिंल / विापरण्याचिंल कोणतलहि हक्क
(Tenancy Rights) राहणार नाहि.
विरिल अ् क. 1 तल 35 मि विाचिंलया असनन त्या मला मानय असनन माझ्याविर बंाधिनकारक राहतिल.

सहि /मुखय काय्कारि अभाधिकारि,
पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास
प्राभाधिकरण, आकुर्.

भनभविदााधिारकाचिंि सविाकरि
भनभविदााधिारकाचिंल नावि वि पता
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भदनांक:

पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण, आकरडड, िंरणु - 44
अभियांभ्रिकि भवििाग - ब
वनववदा पिंत
(भनभविदा प्रप्रि पाकि् क.2 मधयल सादर कराविल.)

पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरण, आकुर्, पुणल - 44 यलथिल नवििन प्रशासकिय
इमारतिमाधििल कॅन्िन / उपहारगृह माभसक िारलकरारानल प्राभाधिकरण भनयमाननसार भमळणलबाबत मि भनभविदा
अज् सादर करित आहल.
अ) सदर कॅन्िन / उपहारगृह माभसक िारलकरारानल मला आविवशयक असनन त्याकरिता मि दरमहा रक्कम
र.--------/- (अकरि रक्कम र.---------------------------------फक्त) (+) आभाधिक अनुजलय सलविा कर
दलण्यास तयार आहल.
प्राभाधिकरणाचिंल भनयम / अ्ि वि शत् मि विाचिंलया असनन त्या मला मानय आहलत.

भदनांक भनभविदा ाधिारकाचिंि सहि
भनभविदा ाधिारकाचिंल नावि संसथलचिंल नावि वि पता मोबाईल / दुरधविनि क.

मरखय काय्कारर अवाधिकारर
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पिंिंरर पचिंचिंवड नवनगर ववकास पावाधिकरण,
नवििन प्रशासकिय इमारत, आकुर् रलविल स्लशनजविळ, आकुर्, पुणल - 44
दुरधविनि क. 020-27652934/35
-------------------------------------------------------------------------------------------वनववदा सरचिंना क. अवभसन 2018-19
पपपरि पचिंचिंविर नविनगर भविकास प्राभाधिकरणाचया आकुर् यलथिल नवििन प्रशासकिय इमारतिमाधििल कॅन्िन (उपहारगृह) जसल आहल तसल
िारलकरारानल सवि्वांत जासत माभसक िारल रक्कम दलणाऱया भनभविदााधिारकास दलण्यात यलणार आहल. त्यासाठि तत्सम कामाचिंा भकमान भतन विर् अनुिवि असणाऱया
संसथा, वयक्ति, कं्रिा्दार यांचिंलकरनन सिलबंद भनभविदा मागभविण्यात यलत आहलत. त्याबाबतचिंा तपभशल पुढीिलप्रमाणल आहल.

अ.क
क .
1.

जागुचिंा तिंवशल व सरववाधिा

कराराचिंा कालावाधिर

बयाणा रककम

वनववदा पकमत

सररका अनामत
रककम

इमारतिचया दुसऱया मजलयाविरिल कॅन्िनसाठिचिंि
226 चिं..मि. ्लबल वि खुचयच सहित जागा

एक विर्

र.5000/-

र.500/-

6 मभहनयाचिंल िारल
रक्कम

कोऱया भनभविदा संचिं भविकि कालाविाधिि

भद.

तल भद.

रोजि सकाळि 11.00 तल दुपारि 3:00 विाजलपय्यंत

भनभविदा ससविकृति भदनांक :-

भद.

तल भद.

रोजि सकाळि 12.00 तल दुपारि 3:00 विाजलपय्यंत

भनभविदा उघरण्याचिंा भदनांक :-

भद.

रोजि दुपारि 3:00 विाजता.

व्िं:- 1) भनभविदामाधििल सवि्सााधिारण अ्ि वि इतर तपभशल भनभविदा संचिंामाधिल (DTP) मधयल नमुद करण्यात आलया आहलत.
2) शॉपॲक्् परविाना, फुर अँनर ड्रगचिंा परविाना प ॅनकार्चया छायाप्रतिसह मागणिप्रि सादर कललयानंतर भनभविदा कोरल फॉम् र.560/- चिंलनानल बँकलत
जमा कललयानंतर अभियांभ्रिकि भवििागातनन भदलल जातिल.
मरखय काय्कारर अवाधिकारर
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