पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 411044

जनसंपक िवभाग

िनिवदा पेपर
िनिवदा सुचना .02 सन 2017-2018
कामाचे नाव : - पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड पुण-े 44 ये थील नवीन
शासकीय इमारतीमधील कॅ टीन / उपहारगृह मािसक भाडे कराराने दे णे.

िनिवदा फॉम फी

:-

.500/-

बयाणा र कम

:-

.5000/-

सुर ा अनामत र कम

:- सहा मिह याचे भाडे

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,
आकुड ,पुणे - 411044
फोन नं : 020-27652934
फॅ स : 020-27652935
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अज कमत .500/- ( .पाचशे फ त) (िवना परतीचे )
सदरची िनिवदा मे ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------यांना चलन .----------- ----िद:---------------------अ वये िव ी करणे त आली.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ित,

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

िवषय :- पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 ये थील नवीन
शासकीय इमारतीमधील कॅ टीन / उपहारगृह मािसक भाडे कराराने दे णे.
महोदय,
1. मी / आ ही वरील िवषयाचे िनिवदा सोबत जोडले या प ाम ये िनिवदा दर भरत आहे / आहोत.
2. मी / आ ही िनिवदा मािहती प कातील अटी व शत वाचले असून ते मला / आ हांला मा य आहे त
व यासव अटी व िनयम माझे / आमचे वर बंधनकारक राहतील हे मला / आ हांला मा य आहे .
3. मी / आ ही िनिवदासोबत

.5000/- ( .पाच हजार फ त) बयाणा र कमेचा धनाकष (डी.डी.)

जोडला आहे .

िदनांक िनिवदा धारकाची सही
िनिवदा धारकाचे नाव सं थे चे नाव व प ा मोबाईल / दुर वनी

.
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पाकीट .1 - याम ये िनयम / अटी व शत
कागदप े जोडावीत.

वा री क न िनिवदा नोटीसम ये नमूद केले ली खालील

1. बयाणा रकमेचा रा ीयकृ त / शेडयुल बँकेचा धनाकष (डी.डी.)
2. शासकीय / िनमशासकीय सं था/ कंपनी / शाळा / महािव ालये यािठकाणी कॅ टीन /
उपहारगृह चालिवले / चालिवत अस याचे िकमान तीन वष अनुभवा बाबतचे कागदप े
उपल ध करणे आव यक.
3. पनॅ काड सा ांिकत त.
4. शॉपॲ ट लायस सची त.
5. Food & Drugs Administration / Food Inspector कडील उिचत दाखला.
पाकीट

.2 - याम ये िन वळ मािसक भाडे दर र कम (सव करा यितिर त) नमूद क न िनिवदा फॉम
वा री क न ावा. सदर भाडे रकमेवर लागु असले ले सव कर र कम कं ाटदाराने
दे णे आहे .

िटप - िनिवदा फॉमवर वा री नसेल, िनिवदा दर नमूद केला नसेल तसेच धनाकष (डी.डी.)
व आव यक ती कागदप े जोडली नस यास अशी अपुण सादर केलेली िनिवदा र
करणेत ये ईल.
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पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44
जनसंपक िवभाग
कामाचे नाव :- पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 ये थील नवीन
शासकीय इमारतीमधील कॅ टीन / उपहारगृह मािसक भाडे कराराने दे णे.
अटी व शत
पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 येथील नवीन शासकीय
इमारतीमधील कॅ टीन / उपहारगृह जसे आहे तसे त वानुसार शासकीय / िनमशासकीय सं था/ कंपनी /
शाळा / महािव ालये या िठकाणी कॅ टीन / उपहारगृह चालिवले / चालिवत अस याचे िकमान ितन वष
अनुभव अस याचे आिण सव त जा त मािसक भाडे र कम दे णा यास िल ह ॲ ड लायसस कराराने
ावया या अटी व शत खालील माणे आहे त.
1. िनिवदा फॉम फी र कम .500/- (नापरतावा) चे चलन इंिडयन ओ हरसीज बँक, िनगडी
येथे भरणा क न चलनाची त ािधकरण काय लयात जमा क न खालील कालावधीम ये
को या िनिवदा संच काय लयीन वेळेत सकाळी 11.00 ते दु. 3.00 वाजेपयत (सु ीचे िदवस
सोडू न) िमळतील. व मा.मु य कायकारी अिधकारी, पपरी चचवड नवनगर िवकास
ािधकरण, यांचे नावे िसलबंद िनिवदा उपरो त वकृ ती कालावधीम ये ािधकरण
काय लयात वकार या जातील.
अ.

िनिवदा मागणी

1.

िनिवदा सुचना

. 02 सन 2017-18

2.

िनिवदा िव ी कालावधी

3.

िनिवदा वकृ ती िदनांक

4.

िनिवदा उघड याचा िदनांक

िद.----------- ते िद.----------िद.11/10/2017
ते
िद.20/11/2017
सकाळी 11.00 ते दुपारी 3.00 वाजेपयत
िद. 12/10/2017 ते िद. 20/11/2017
सकाळी 12.00 ते दु. 3.00 वाजेपयत
िद. 22/11/2017 दुपारी 4.00 वाजता

2. िनिवदा धारकांनी िनिवदे सोबत आव यक या बयाणा र कमेचा रा ीयकृ त / शेडयुल
बँकेचा ( पपरी चचवड मनपा ह ीमधील) मा.मु य कायकारी अिधकारी, पपरी चचवड
नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 यांचे नावे दे य असणारा धनाकष (डी.डी.)
पाकीट .1 म ये सादर करावा. यािशवाय पाकीट . 2 मधील दरप क उघडले जाणार
नाही.
3. िनिवदा ाहयता कालावधी िनिवदा सादर कर या या अंितम िदनांकापासून 120 िदवसांचा
राहील.
4. िनिवदे सोबत जमा कर यात आले ली बयाणा र कम िनिवदा
िनिवदे बाबत या िनणयानूसार परत कर यात येईल.
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ाहयता कालावधी कवा

5. तसेच दो हीही पाकीटे बंद क न एकि तपणे जोडावीत. मुदतीनंतर आले या िनिवदे चा अगर
पो टाने पाठिवले या िनिवदे चा िवचार केला जाणार नाही.
6. िनिवदा मजूंर झा यानंतर िनिवदाधारकाने अनामत र कम भरतेवेळी वत:चे मालकी
ह कां या िमळकती या कागदप ां या स य ती दे णे आव यक आहे . उदा.7/12, इंडे स 2,
िसटीस ह कडील िमळकत उतारा इ. दे णे आव यक आहे .
7. जो िनिवदाधारक जा तीत जा त मािसक भाडे र कम दशिवल, याची िनिवदा मजूंर
कर यात येईल. अटीयु त िनिवदा वकारली जाणार नाही. मािसक भाडे पोटी दे य असले ले
सव कर (Service Tax) कं ाटदारानेच ावयाचे आहे .
8. कॅ टीन / उपहारगृहाचा वापर हा सबंिधत िनिवदाधारकानेच करावयाचा असून कोणासही
पर पर पोटभाडयाने अगर िव ीने ह तांतर करता येणार नाही. अशा कारची बाब
िनदशनास आ यास करार र क न िमळकत परत ािधकरणा या ता यात घे णेत येईल.
आिण अनामत (सुर ा ठे व) र कम ज त करणे त येऊन याचा ािधकरणा या काळया
यादीत समावेश कर यात येईल. याबाबत ािधकरणाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही.
9. िनिवदा वकृ तीपासून 8 िदवसां या आत 6 मिह याचे भाडे अनामत (सुर ा ठे व
िबन याजी) हणून धनाकष (डी.डी.) ने जमा करावी लागेल. मुदतीत र कम जमा न
के यास िनिवदे सोबत जमा केले ली बयाणा र कम ज त कर योत येईल. भाडे पटटा
करारना याचा कालावधी समा त झा यानंतर सुर ा अनामत र कम िबन याजी परत
कर यात येईल.
10. थम वष मधील सेवा व सुिवधांचा दज यो य अस यास पूढील 1 वष साठी मािसक
भाडयात 12.5% भाडे वाढ क न मूदत वाढिव याबाबत ािधकरण िनणय घे ईल.
11. कॅ टीन /उपहारगृहा या जागेत वीज कने शन घे णेकरीता नाहरकत दाखला िदला जाईल.
वखच ने वीज मीटर बसवून वीजबील वत: भरावयाचे आहे . वीज मीटर वतं होईपयत
कायकारी अिभयंता, (िव त
ु ) ािधकरण यांनी मािणत के यानूसार िवज आकार वतं पणे
ावा लागेल. तसेच यवसायासाठी आव यक ते परवाने उदा.शॉप ॲ ट लायसस, पोलीस
परवाना, अ न व भेसळ परवाना Food & Drugs Administration / Food Inspector
कडील उिचत दाखला िनयमानुसार फी भ न वत: यावयाचे आहे त. तसेच ते दशनी
भागावर लावायचे आहे त. कॅ टीन करीता िनयमानुसार यो य ते गॅस िस लडर वापर करणे
आव यक आहे . याची सव वी जबाबदारी कं ाटदाराचीच राहील.
12. भाडे करारासाठी येणारा खच टॅ पपेपर, मसुदा फी, रिज ेशन फी इ. खच िमळकत धारकाने
वत: करावयाचा आहे व भाडे करार वखच ने क न दे णे बंधनकारक आहे .
13. िमळकतीचा वापर
कोण याही कारचा
कार उ व यास
जागेची साफ-सफाई

करताना आजूबाजू या नागिरकांना / काय लयास / कमचा यांना
ास होणार नाही याची द ता यावी. यामूळे जर काही करण कवा
ािधकरण कोणतीही सुचना न दे ता जागा ता यात घे ऊ शकेल. तसेच
वत: अथवा वखच ने करावयाची आहे .
5
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14. ािधकरणाची िमळकत कोण याही तारखे पासून मािसक भाडे कराराने िदली असली तरी, या
मिह या या पिह या तारखे पासून भाडे भरावे लागेल. दरमहाचे भाडे पुढील मिह याचे 10
तारखे पव
ू भरावे. न भर यास अनामत र कम ज त क न िमळकत र क न करारनामा
संपु टात आणणे त येईल.
15. जागेम ये ािधकरणा या पुवपरवानगीिशवाय कोण याही कारचा बदल करता येणार नाही.
16. नैस गक आप ीिशवाय जाणून बुजन
ू िमळकतीचे नुकसान के यास रकमेची नुकसान
भरपाई वसूल कर यात येईल. यासाठी अनामत (सुर ा ठे व) र कम ज त कर याचा
अिधकार ािधकरणास राहील.
17. उपहारगृहाची वेळ सकाळी 9.00 ते सं याकाळी 7.00 अशी राहील. व शासकीय सु यां या
िदवशी उपहारगृह बंद राहील.
18. िनिवदाधारकास कॅ टीन / उपहारगृह या जागे यितिर त इतर जागेचा वापर करता येणार
नाही. यािव द कुठ याही त ारीस िनिवदाधारक वत: जबाबदार राहतील. िमळकत या
कारणासाठी घे तली आहे याच कारणासाठी वापर करावा अ यथा करार र कर यात येईल.
उपहागृहा या कामासाठी असले या कामगाराबाबत कामगार काय ातील तरतूदी
पाळ याची जबाबदारी िनिवदाधारकाची राहील.
19. कॅ टीन / उपहारगृहा या जागेत समाजावर िवपरीत पिरणाम होईल असा यवसाय करता
येणार नाही. तसेच वाला ाही, फोटक पदाथ चा साठी, म , नशा येणा या पदाथ ची
साठवण, िव ी करता येणार नाही.
20. कॅ टीनमधील / तफ दे यात आले या खा पदाथ चा दज आिण भिव यात उदभिव यास 'सम या' बाबत कं ाटदार वत:च जबाबदार राहतील.
21. कराराने िदले या ािधकरण उपहारगृहा या जागेची तपासणी व चौकशी कर याचा संपण
ु
अिधकार मु य कायकारी अिधकारी अथवा यांनी ािधकृ त केले ले अिधकारी यांना राहील.
22. उपहारगृहाचा वापर फ त शाकाहारी पदाथ चे िव ी करता करता येईल. उपहारगृहाम ये
मटण, मांस िव ी, साठवण करता येणार नाही.
23. उपहारगृहाम ये भांडी व इतर सािह य िनिवदाधारकाने वत: आणावे. उपहारगृहाम ये ताजे
व व छ पदाथ ची िव ी केली पािहजे. िव ी करणा या पदाथ ची नावे व माफक दर दररोज
दशनी िठकाणी लाव यात यावेत.
24. उपहागृहात काम करणा या नोकरांचे वय 18 वष पे ा कमी असू नये. कमचा यां चा
गणवेश व छ असावा. तसेच येक 3 मिह यांनी कमचा यांची वै िकय तपासणी
कर यात यावी. कामगार काय ातील तरतूदी पाळणे ची जबाबदारी संबंिधत िनिवदाधारकाची
राहील.
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25.भाडे कराराची मुदत संप यानंतर िवना िवलं ब ताबा ािधकरणाकडे ावा लागेल. मुदतीत
ताबा न िद यास सव चीज, व तू, अित मण समजून ज त कर याचा अिधकार
ािधकरणास राहील. तसेच पुढे मुदतवाढ दे णे न दे णे याचा अिधकार मा.मु य कायकारी
अिधकारी यांना राहील.
26. मुंबई ाितक महानगरपािलका अिधिनयम 1949 चे िनयम िनिवदाधारकावर बंधनकारक
राहतील. तसेच या कामी केले ला प यवहार करारना याचा अिवभा य भाग राहील.
27.
तूत या कराराम ये कोण याही अटीचा भंग झा यास करार संपु टात आण याचा
अिधकार ािधकरणास राहील. तसेच काही वाद िनम ण झा यास मा.मु य कायकारी
अिधकारी हे एकमेव लवाद हणून काम पाहतील.
28. वरील अटी यितिर त आव यकतेनस
ू ार अटी वाढिव याचा अिधकार मा.मु य कायकारी
अिधकारी यांना असेल. तसेच वरील अटीमधील कोण याही अटी कारण न दे ता िशथील
कर याचा अिधकार मा.मु य कायकारी अिधकारी यांना राहील.
29. िनिवदा धारकाने एकदा िनिवदा सादर के यानंतर कोण याही कारणा तव िनिवदा मागे घे ता
येणार नाही. जर कोणीही कोण याही कारणा तव िनिवदा मागे घे तली तर िनिवदे सोबत जमा
केले ली बयाणा र कम ज त कर यात येईल.
30. ािधकरणाने िवतरीत केले या उपहारगृहा या जागेची भिव यात कोण याही कारणा तव
ािधकरणास आव यकता भास यास, ािधकरणाने पुव सुचना िद यानंतर 15 िदवसाचे
आत कोणतेही कारण न दे ता जागा िर त क न ावी लागेल. याकामी कोणतीही नुकसान
भरपाई िदला जाणार नाही. मुदतीत जागा िर त क न न िद यास िनयमानुसार स तीने
कारवाई क न ताबा घे णेत येईल.
31. अ. मुदतीपूव उपहारगहा या जागेचा ताबा सोडावयाचा झाले स अथवा भाडे करार मुदती
नंतर ताबा ािधकरणाकडे दे ताना सव सबंिधत कर भर या या पाव या, लाईटबील, भाडे
भर या या पाव या इ. सादर क न सम जागेचा ताबा ले खी ािधकरणाकडे परत
करावयाचा आहे . अ यथा अनामत (सुर ा ठे व) रकमेतन
ू वसूली कर यात येईल. ले खी
ताबा न िद यास जागेचा वापर चालू आहे असे माननेत येऊन िनयमानूसार भाडे व इतर सव
कर वसूल कर यात येतील.
ब. िनिवदाधारकास करारनामा मुदतीत जागेचा ताबा र करावयाचा झाले स थम थकीत
भाडे र कम व दे य कराची र कम भर याचे माणप सादर क न तशा कारचे
ािधकरणास ले खी नोटीस ारे िकमान दोन मिहने अगोदर कळिव यात येऊन िरतसरपणे
य ताबा ािधकरणाकडे ावा. पर पर ताबा सोडता येणार नाही.
क. करारना याची मूदत संप यानंतर कवा ताबा सोडताना कं ाटदारास कॅ टीनसाठी
पुरिव यात आले या टे बल व खु य सु थतीत परत करणे आव यक आहे .
32. िनिवदाधारकाने कॅ टीन या
तािवत जागेची काय लयीन वेळेत पाहणी करावी. सदर
कॅ टीन या जागेत यश वी िनिवदाधारकाने Portable Kitchen Counter ची यव था
वखच ने करावयाचे आहे . िकचन व कॅ टीनसाठी लागणारे सव सािह य वखच ने
आणावयाचे आहे .
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33. कोणतेही कारण न दे ता िनिवदा अज मजूंर / नामजूंर करणे चा अिधकार मु य कायकारी
अिधकारी, पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड यांनी राखून ठे वला आहे .
34. भाडे भरत अस याने कं ाटदारास जागा ता यात ठे व याचे / वापर याचे कोणतेही ह क
(Tenancy Rights) राहणार नाही.
वरील अट

. 1 ते 34 मी वाच या असून या मला मा य असून मा यावर बंधनकारक

राहतील.

सही /मु य कायकारी अिधकारी,
पपरी चचवड नवनगर िवकास
ािधकरण, आकुड .

िनिवदाधारकाची वा री
िनिवदाधारकाचे नाव व प ा

िदनांक:
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पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे - 44
जनसंपक िवभाग
िनिवदा प
(िनिवदा प पाकीट

पपरी चचवड नवनगर िवकास

.2 म ये सादर करावे.)

ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 येथील नवीन

शासकीय

इमारतीमधील कॅ टीन / उपहारगृह मािसक भाडे कराराने ािधकरण िनयमानूसार िमळणे बाबत मी िनिवदा
अज सादर करीत आहे .
अ) सदर कॅ टीन / उपहारगृह मािसक भाडे कराराने मला आव यक असून याकरीता मी दरमहा र कम
.--------/- (अ री र कम .---------------------------------फ त) (+) आिधक अनु ेय सव कर
दे यास तयार आहे .
ािधकरणाचे िनयम / अटी व शत मी वाच या असून या मला मा य आहे त.

िदनांक िनिवदा धारकाची सही
िनिवदा धारकाचे नाव सं थे चे नाव व प ा मोबाईल / दुर वनी

.
मु य कायकारी अिधकारी
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