पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड पुणे – 44.
ई-िनिवदा सुचना

.2 सन 2018-19

मु य कायकारी अिधकारी, पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड पुणे
– 44. हे सिव र सुचनेम ये नमुद माणे अटी व शत या अिधन राहु न ािधकरण काय लयातील
िविवध काय म तसेच अित मण िनमूलन करतांना व कर यापूव

तसेच अित मण

काढलेनंतरचे फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणेबाबत ई-िनिवदा मागिवत आहे त. को या ईिनिवदा नमुना अटी शत सह www.pcntda.org.in अथवा www.mahatenders.gov.in
वर दशिव या माणे ऑनलाईन िदनांक 03/08/2018 रोजी सकाळी 10.00 पासून िदनांक
24/08/2018 रोजी 17.00 वाजेपयत उपल ध होईल.

ा त िनिवदा िदनांक 30/08/2018 रोजी

दुपारी 15.00 वाजता उघड या जातील.

जा. ./िव ा/जनसंपक/ 232/2018
िद.01/08/2018

सही/--मु य कायकारी अिधकारी

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड
पुणे – 44.

1

पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकारण
नवीन शासकीय इमारत, आकुड रे वे टे शन, आकुड , पुणे-44
दुर वनी . 020-27652934/35
-------------------------------------------------------------------------------------------ई-िनिवदा सुचना .2 सन 2018-2019
मु य कायकारी अिधकारी, पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण आकुड , पुणे -44 हे अनुभवी
फोटो ाफर तसेच हडीओ शुट ग करणे या कामाकरीता ािधकरण काय लयातील िविवध काय म तसेच अित मण
िनमूलन करतांना व कर यापूव व अित मण काढले नंतर चे फोटो काढणे या कामाकिरता न दणीकृ त अनुभवी
एज सीकडू न ई-िनिवदा मागिवत आहे त.
अ.
.
1

ईिनिवदा
मांक
1

Online

कामाचे नाव

एक वष चा अंदाजीत
.(Estimated
Cost)
3.30 लाख

बयाणा
र कम .

िनिवदा
कालावधी

ई-िनिवदा फॉम
फी .

3300/1 वष
अित मण िनमूलन
.560/- GST
करतांना व कर यापूव व
सह
अित मण काढले नंतर चे
फोटो काढणे व हडीओ
शुट ग करणे.
िनिवदा खरे दी व तयारीचा िद.03/08/2018 वेळ 10.00 पासुन ते िद.24/08/2018 रोजी 17.00

कालावधी

पयत

Online िनिवदा बंद हो याची वेळ

िद. 24/08/2018 रोजी 17.00 पयत

िनिवदा सादर
Submission

कर याचा

िनिवदा उघड याचा िदनांक

कालावधी िद.03/08/2018 वेळ 10.00 पासुन ते िद.24/08/2018 रोजी 17.00
पयत
िद.30/08/2018 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 वेब साईट वरच िस द केले जाईल. यासाठी वतमान प ात
जािहरात िदली जाणार नाही

सही/--मु य कायकारी अिधकारी

2

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

. 2 सन 2018-19

ािधकरण काय लयातील िविवध काय म तसेच अित मण िनमूलन करतांना व कर यापूव व
अित मण काढलेनंतर चे फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणे या कामाकरीता िनिवदा
(DTP)

3

चचवड नवनगर िवकास ािधकरण, आकुड , पुणे -44.
वेबसाईट - www.pcntda.org.in
ई-मे ल – pro@pcntda.org.in
दुर वनी

ित,

.27652934/35/27166009

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

िवषय : - काय लयातील िविवध काय म तसेच अित मण िनमूलन करतांना व कर यापूव व
अित मण काढलेनंतर चे फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणे.
संदभ :- दै .----------------- (पुणे) मधील जािहरात िद.-----------------महोदय,
1) मी/आ ही वरील िवषयाचे सोबत जोडले या प ाम ये ई- िनिवदा भरत आहे /आहोत.
2) मी / आ ही मािहतीप कातील पा ते या अटी नुसार ई-िनिवदा भर यास पा असुन, मा या
/आम या पा तेबाबत पुरा याची कागदप े Online सादर केली आहे त.
3) नापरतावा फॉम फी र कम .500 + GST, तसेच 1% बयाणा र कम .3300/- Netbanking
e-paypent gateway दारे SB MOPS म ये online जमा केली आहे .
4) मी/आ ही िनिवदा सोबत या मािहतीप 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 .
िनिवदा धारकाची सही :- ------------------------------िनिवदा धारकाचे नाव :- -------------------------------सं थे चे नाव :- ---------------------------------------प ा :- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------दुर वनी . :- ----------------------------------------(काय लय) -------------------------------------------मोबाईल नं :- 1)--------------------------------------2)--------------------------------------ई-मे ल आयडी :- ---------------------------------------
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पपरी चचवड नवनगर िवकास ािधकरण,
नवीन शासकीय इमारत, आकुड र वे टे शनजवळ, आकुड , पुणे - 44
-: िनिवदा अटी व शत :१) िनिवदे ची फॉम फी .500/- + GST सहीत एकुण .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.
२) िनिवदा ाहयता कालावधी (Bid Validity Period) िनिवदा सादर (Submission) के या या
िदनांकापासून 120 िदवसांसाठी ाहय राहील.
३) यश वी िनिवदाधारकास काय दे श दे या अगोदर सुर ा अनामत र कम .10,000/- ( पये दहा
हजार फ त) D.D दारे काय लयाकडे जमा करावी लागेल. सुर ा अनामत र कम हणून 1
वष साठी िबन याजी ठे वावी लागेल. काम पूण झालेनंतर सं बिधत े ि य अिधकारी यांचे
माणप ानंतर एकूण सुर ा अनामत र कम परत करणे त येईल.
४) यश वी िनिवदाधारकाने भरलेली बयाणा र कम या या इ छे नुसार सुर ा अनामत रकमे त
पांतरीत होऊ शकेल, अ यथा बयाणा र कम ही पुण सुर ा अनामत र कम भरलेनंतर परत
कर यात येईल.
५) िनिवदे सोबत खालील माणे कागदप े सादर करावीत.
a) मुंबई दुकाने अिधिनयम 1981 अ वये यो य या सं थे ने िदलेला वैध दुकान परवा याची सा ांिकत
त.
b) पॅनकाडची सा ांिकत त.
c) मागील 3 वष चे आयकर िववरण प क (िवि य वष सन 2014-15,2015- 16,2016-17)
d) अटी व शत मा य अस याबाबतचे हमीप .
e) शासकीय, िनमशासकीय, खाजगी काय लयात फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणे या कामाचा
अनुभव आव यक आहे . अनुभव माणप िविहत नमु यातीलच जोडणे आव यक आहे .
6) मा य केलेले दर व कामाचा कालावधी काय दे श िद यापासून 1 वष साठी असे ल. आव यकता
वाट यास तेच दर व कामाचा कालावधी पुढील 1 वष करीता वाढिवणे त येईल.
7) ा त िनिवदा मधून युनतम दर मा य करणे त येतील.
8) मंजूर िनिवदा धारकाने आठ िदवसां या आत सुर ा अनामत रकमे चा ािधकरणात भरणा करावा.
करारनामा केलेनंतर नेमणुकीचे प दे णेत येईल व आव यकतेनुसार नेमणूक केले या सं थे ला
वेळोवेळी काम दे णेत येईल.
9) काय रं भ आदे श िदले नंतर कळिव यात आले या िदनांकास आव यक सं येने फोटो ाफर व
हडीओ ाफर उपल ध क न दे णे बंधनकारक आहे . अ यथा या िदवशी इतर/ बाहे रील फोटो ाफर
व हडीओ ाफर यां या कडू न काम क न घे यात येईल व झालेला खच िनिवदा धारकाकडू न वसूल
कर यात येईल.
10) फोटो काढतांना व शुट ग करतांना कॅमे रा व अनुषंिगक सािह याची तसे च िजिवत व इतर मालम े ची
सं पूण जबाबदारी मं जूर िनिवदाधारकाची राहील. यासाठी आव यकते माणे िवमा काढणे ची
जबाबदारी िनिवदा धारकाची राहील.
11) यो य दज या पेपरवर रं गीत फोटो असणे आव यक आहे . यावर येक वेळी िदनांक व वेळ असणे
आव यक आहे . तसे च C. D./ V. C. D. वर सं गाचे सं ि त नावे/वणन परमनं ट माकर ने
िलिह यात यावे.
5

12) हीडीओ शुट ग यो य दज चे व छ असले पािहजे तसे च यात िदनांक व वेळेचा अंतभ व असणे
आव यक आहे .
13) फोटोचा आकार व सं या तसे च सी. डी. चा कालावधी व सं या सं बंिधत े ि य अिधकारी यां या
िनदशा माणे च करणे चे/ पुरिवणे च आहे . अ यथा जादा/ अवा तव फोटो सं या/ हडीओ शुट ग,
कालावधीचे दे यक नाकार यात येईल.
14) उपरो त कामासाठी आव यक असणारे फोटो ाफर व हडीओ ाफर िनिवदा धारकास दुर वनी
अथवा सम सुचना िदलेनंतर वरीत उपल ध क न ावयचे आहे त.
15) िनिवदा धारकाकडे यवसाय परवाना असणे आव यक आहे .
16) िनिवदा धारकाकडे तसे च यांचे ितिनधीकडे वरीत सं पक साधता येतील अशी यव था, मोबाईल/
दुर वनी सं पक यं णा उपल ध असली पािहजे .
17) अित मण कायवाही करावया या वेळी िडमॉिलशन या कामाची अंमलबजावणी होत असतांना
कवा होणे पूव अथवा नंतर िनिवदा धारकांकडील कमचारी यांना कोण याही कारची इजा कवा
नुकसान झाले स यास ािधकरण जबाबदार राहणार नाही. ती जबाबदारी सव वी िनिवदा धारकाची
राहील. ािधकरण झाले या नुकसानाची भरपाई र कम अदा करणार नाही िनिवदा धारकांचे
कमचारी यांचे कायदे शीर दािय वाची जबाबदारी पूणपणे िनिवदा धारकावर राहील.
18) ािधकरणाने िनध िरत केले या अटी व शत मधील एखा ा अटीवर वाद िनम ण झा यास सदरचा
वाद मु य कायकारी अिधकारी यांचे िनदशनास आणून दे णेत येईल. यांनी वादावर िदलेला िनणय हा
अंितम व बंधनकारक असे ल.
19) फोटो ाफी सं थे या कमचा यांना ओळखता यावे यासाठी ओळखप , िब ले कवा इतर सािह याचा
वापर िनिवदा धारकाने करावयाचा आहे .
20) िनिवदा धारकाने यांचेकडे काम करीत असले या कमचा यांनी अनिधकृत बांधकामे हटिवताना
पुरेशी काळजी घेतली पािहजे, यांना यो य ती सुर ा साधने िनिवदाधारकाने पुरिवली पािहजे त. तसे च
ाथिमक औषधोपचाराचे सािह य यांनी सोबत ठे वले पािहजे.
21) काही तांि क अडचण मूळे कमचारी उपल ध क न न िदलेस ािधकरण सदरील काम बाहे रील
एज सीकडू न क न घेईल व यांची दे यके बाजारभावानुसार िनिवदाधारकाचे दे य र कमे तून
वजा/वसूल करणे त येईल.
22) िनिवदाधारकाकडे कायरत असणारा कमचारी वग चे वय हे 18 वष पे ा जा त असणे आव यक
आहे .
23) िमनीमम वेजेस ऍ़ ट अंतगत िनिवदाधारकांकडे कायरत असणा या कमचा यांना पगार दे णे
िनिवदाधारकास बंधनकारक आहे .
24) सदर िनिवदा वकृतीचे व कोण याही तरावर नाकार याचे सं पूण अिधकार मु य कायकारी
अिधकारी यांचे राहतील.
25) फोटो काढ यासाठी व हडीओ शु टग कर यासाठीची सुचना मं जुर िनिवदाधारक यांना िद यानंतर
जर काय म अचानक र करणे भाग पडलेस ठे केदारास िनिवदाधारकास कोणतेही दे यक अथवा
नुकसान भरपाई ािधकरणामाफत दे यात येणार नाही.
26) हडीओ शु टगचे दे यकासाठी य ात जे हा हडीओ शु टग सु होईल व सं पेल ( य ात
शुट गचा कालावधी) तेवढाच कालावधी ाहय धर यात येईल.
27) िनिवदाधारकाने आपले दर हे आयकर, व तु व से वाकर कवा शासनाचे इतर कोणतेही चिलत कर
ध न सादर करावे.
28) शासनाचे चिलत शासन िनणयानुसार कर आकारणी कर यात येईल.
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29) ि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 ईमेल pro@pcntda.org.in व दुर वनी ं .-020 -27166009 येथे संपक साधावा.
30) 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
a) िनिवदा फॉम फी . 500/- + GST
b) बयाणा र कम . 3300/c) मुंबई दुकाने अिधिनयम 1981 अ वये यो य या सं थे ने िदलेला वैध दुकान परवा याची
सा ांिकत त.
d) पॅनकाडची सा ांिकत त.
e) मागील 3 वष चे आयकर िववरण प क (िवि य वष सन 2014-15,2015-16,2016-17)
f) अटी व शत मा य अस याबाबतचे हमीप .
g) फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणे या कामाचे 1 वष चे अनुभव माणप
31) 2) िलफाफा .2 :- दराची िनिवदा
िलफाफा .1 म ये नमुद केलेली आव यक कागदप ांची तपासणी झा यानंतर पा िनिवदा
धारकाचे online िलफाफा .2 उघड यात येईल. अ यथा िलफाफा .2 उघडली जाणार
नाही.

िनिवदाधारकाची सही व िश का:िदनांक:मोबाईल नं:-
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िववरणप
िनिवदा प
(िनिवदा प पािकट . 02 म ये सादर करावे)
बाब

तपशील

थम त

दुसरी त

अ) फोटो काढणे व फोटो सी. डी./ पेन ाई ह सह पुरिवणे. (अित मण कारवाई सं दभ त)
अ बम साईज फोटो काढू न पुरिवणे. फोटो साईज
4 x 6 से.मी 5 से .मी. x 7 से.मी.
6 से .मी. x 8 से.मी.
ब) फोटो काढणे व फोटो सी. डी./ पेन ाई ह सह पुरिवणे. (िनयिमत काय मासाठी).
अ बम साईज फोटो काढू न पुरिवणे. फोटो साईज
4 x 6 से.मी 5 से .मी. x 7 से.मी.
6 से .मी. x 8 से.मी.
क) हडीओ शुट ग करणे व हडीओ DVD पुरिवणे (अित मण कारवाई सं दभ त)
1) 1 तासापयत
2) 1 तासापयत पुढे व 6 तासापयत
3) 6 तासापयत पुढे
ड) हडीओ शु टग करणे व हडीओ DVD पुरिवणे (िनयिमत काय मासाठी).
1) 1 तासापयत
2) 1 तासापयत पुढे व 6 तासापयत
3) 6 तासापयत पुढे
िटप :- 1) िनिवदाधारकाने आपले दर हे आयकर, व तु व से वाकर कवा शासनाचे इतर कोणतेही कर ध न
सादर करावे.
2) िनिवदाधारक व कमचारी यांचे वाहतुकीचा तसे च फोटो व हडीओशुट ग घेऊन जाणे अथवा
आणून दे णे याची यव था वत: करावयाची आहे . यासाठी वेगळी र कम अदा केली जाणार नाही.
िनिवदाधारकाची सही :- --------------------------िनिवदाधारकाचे नाव :- --------------------------सं थे चे नाव :- -------------------------प ा :- --------------------------दुर वनी . (दुकान):- ---------------(काय लय):- -------------------------मोबाईल नं :- 1) ------------------2) -----------------ई-मेल आयडी:- ----------------------

8

हमीप
पपरी चचवड नवनगर िवकास

ािधकरण, आकुड , पुणे - 44 यांनी

ािधकरण

काय लयातील िविवध काय म तसेच अित मण िनमूलन करतांना व कर यापूव व अित मण
काढलेनंतरचे फोटो काढणे व हडीओ शुट ग करणे या कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत या
सव अटी व शत मला / आ हाला मा य आहे त.

िदनांक :िठकाण :वा री :िनिवदाधारकाचे नांव :प ा:दुर वनी / मोबाईल
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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 लयात / कंपनीम ये फोटो काढणे व हडीओ शुट गचे काम केलेले आहे .

अ. .

फोटो काढणे व हडीओ शुट ग केले या कामाचे वष / कालावधी

मे .---------------------------------------------------------------------यांचे काम समाधानकारक
आहे .

िदनांक :-

सही :-

िठकाण :-

काय लयाचा िश का
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