पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क, चचॊचलड, ऩण
ु े-४११०१९
निविदा फॉर्म - प्रपत्र ‘अ’
उद्याि विभाग
पऩॊऩयी चचॊचलड भशानगयऩालरर्ेच्मा पलपलध उद्माने दे खबार पलर्ाव ल वॊयषण र्यणे
र्ाभाफाफतच्मा अटी/ळती
१. वदय ननपलदे तीर र्ाभाचा तऩलळर , अनाभत, फमाणा यक्र्भ, ननमभ , अटी, ननपलदा
ळेड्मुर इत्मादी भाहशती वामन्व ऩार्कच्मा www.pcsciencepark.org मा लेफवाईटलय
ल र्ामाकरमात उऩरब्ध आशे . वदयची ननपलदा वामन्व ऩार्कच्मा र्ामाकरम मेथे टे डरयॊग
ऩध्दतीने बयालमाची आशे. वदयची ननपलदा बयणेवाठी वॊस्था नोंदणीर्ृत अवणे
आलश्मर् आशे . ननपलदा बयताना आमर्य बयत अवरेफाफतचा ऩयु ाला, अद्मालत
पलक्रीर्य नोंदणी ळॉऩ अॉक्ट दाखर अथला नोदॊ णी प्रभाणऩत्र, उद्मानपलऴमर् र्ाभाचा
अनुबल प्रभाणऩत्र इत्मादी भुऱ र्ागदऩत्रे वादय र्याली रागतीर. ननपलदा धायर्ाॊनी
ननपलदे ची पॉभक पी, फमाणा यक्र्भ वामन्व ऩार्कच्मा खात्मात बयालमाची आशे . वदय
ननपलदे चे पाभक पलक्रीवाठी टे लणेत मेणाय नाशीत ल पॉभक स्स्लर्ृतीवाठी ननपलदा फॉक्व
ठे लणेत

मेणाय

आशे.

वदय

ळावर्ीम/ननभळावकर्म/नाभाॊकर्त
अवणे

आलश्मर्

आशे .

नोंदणी

र्ाभावाठी

खाजगी,
र्ेरेल्मा

भमाकहदत

उद्मान

दे खबार

वॊस्थेर्डीर

ठे र्ेदायाॊना

ननपलदा

र्ाभाचा

र्ाभाचा

अनुबल

बयताना

ननपलदा

अतीळतीभध्मा नभुद आलश्मर् त्मा र्ागदऩत्राॊच्मा वत्मप्रती र्रून झेरॉक्व अॉट
पाईरव्दाये दे ण्मात माले.
२. वदय र्ाभावाठी उद्मान पलऴमर् र्ाभावॊफधीचे ळॉऩ अॉक्ट नोंदणी प्रभाणऩत्र आलश्मर्
आशे .
३. वदय र्ाभावठी ननपलदाभध्मे नभुद र्ामकषेत्रा एलढा ळावकर्म, ननभळावकर्म खाजगी,
भमाकहदत वॊस्थेर्डीर दे खबार र्ाभाचा वरग ३ लऴक अनुबल अवणे ल त्माप्रभाणे
वॊफचधत वॊस्थेने प्रभाणऩत्र वादय र्यणे आलश्मर् आशे .
४. ननपलदा वोफत खालरर र्ागदऩत्राॊच्मा वत्मप्रती र्रून पाईरव्दाये दे ण्मात माव्मात
र्) ळॉऩअॉक्ट नोंदणी प्रभाणऩत्र
ख) आ.क्र. ३ ल ४ भध्मे नभुद र्ेरेप्रभाणे र्ाभाचा अनुबल अवरेफाफत प्रभाणऩत्र
ग) र्ॉन्रक्ट रेफय अॉर्ट ननमभ १२ अॊतगकत र्ाभगाय आमुक्त र्ामाकरम ऩुणे माॊचे
र्डीर ऩयलाना

1

घ) र्भकचायी बपलष्म ननलाकश ननधी प्रभाणऩत्र
ङ) याज्म र्ाभगाय पलभा (ई.एव.आय.) प्रभाणऩत्र
च) वेल्वटॅ क्व प्रभाणऩत्र
छ) लक्वक र्ॉन्रर्् यस्जस्रे ळन
ज) आमर्य बयत अवरेफाफतचा ऩुयाला
५. ज्मा ठे र्ेदायाचे दय भान्म र्रून त्माव र्ाभ दे णेत मेईर त्मा टे र्ेदायाव एर्ुण ननपलदा
यक्र्भेच्मा ३% अनाभत म्शणन
ु र्यायनाभा र्यणे ऩल
ु ी वामन्व ऩार्कर्डे ठे लाली रागेर
उलकयीत २ % यक्र्भ रुऩमे र्ाभाचे यननॊग बफरातन
ू लवर
ु र्यणेत मेईर. र्ाभाची भद्
ु त
वॊऩरेनॊतय ६ भहशने र्ारालधीनॊतय अनाभत ऩयत र्यणेत मेईर.
६. ज्मा ठे र्ेदायाव अथला ठे र्ेदायी वॊस्थेव र्ाभ लभऱे र माॊचा ननपलदा स्स्लर्ृत झारेनॊतय
र्यायनाभा

र्यणेऩुली

अवा

ठे र्ेदाय

कर्ॊला

ठे र्ेदायी

वॊस्था

भनऩाचे

पलद्माभान

नगयवेलर्/स्स्लर्ृत वदस्म वामन्व ऩार्कचे वॊचारर् वॊफॊचधत नाशी. माची खातयजभा
र्रून तळा आळमाचे प्रनतसाऩत्र य.रू. १००/- चे स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय नोटयाईज्ड र्रून द्माले
रागेर.
७. वदयची ननपलदा स्स्लर्ृतीचे अॊनतभ हदनाॊर्ाचे हदलळी दऩ
ु ायी ३.३० लाजता कर्ॊला ननपलदा
र्लभटी ठयपलर त्माहदलळी ल त्मालेऱेव ननपलदा उघडण्मात मेतीर त्माफाफतची वुचना
भनऩा लेफवाईटलय दे णेत मेईर. ननपलदा उघडण्माच्मा लेऱी ननपलदा धायर् स्लत: अथला
त्माचा प्राधीर्ृत प्रनतननधी उऩस्स्थत याशू ळर्तो.
८. प्रस्तुतर्ाभी वॊस्थेने त्माचे र्भकचा-माव कर्भान लेतन र्ामद्माने तयतूदी प्रभाणे लेतन
हदरे ऩाहशजे ल त्माअनुऴॊगाने र्ाभगाय र्ामद्माप्रभाणे ई.एव.आम. ऩगायी यजा, बपलष्म
ननलाकश ननधी, फोनव, गणलेळ, फुट, वेलार्य आमर्य, इत्मादी फाफीॊची ऩुतत
क ा र्यणे
फॊधनर्ायर् आशे .
९. प्रस्तुतर्ाभी वॊफॊचधत वॊस्थेर्डे र्ॉनरक्ट रेफय अॉक्ट १९७० ननमभ १२ अॊतगकत
र्ाभगाय आमुक्त र्ामकरम ऩुणे माॊचे भापकत दे णेत मेणाया ऩयलाना, र्भकचायी,
बपलश्मननलाकश ननधी प्रभाणऩत्र, याज्म र्ाभगाय ननधी, ई.एव.आम प्रभाणऩत्र वेल्व
टॅ क्व प्रभाणऩत्र, लक्वक र्ॉन्रर्, यस्जस्रे ळन, आमर्य बयत अवरेफाफतचा ऩुयाला
इत्मादी र्ागदऩत्रे आलश्मर् आशे .
१०. वॊस्थेने नेभरेल्मा वबावदाभुऱे वामन्व ऩार्कचे र्ोणत्माशी प्रर्ायचे नुर्वान झारेव
बयऩाईची वॊऩुणक जफाफदायी वॊफॊचधत वॊस्थेलय याहशर.
११. र्ाभ चारू अवताना अथला नैवचगकर् आऩत्ती अथला अन्म र्ायणाने वॊस्थेभापकत
नेभणेत आरेल्मा र्भकचा-माचे र्ोणत्माशी प्रर्ायचे नुर्वान झारेव त्माची र्ोणत्माशी
प्रर्ायची जफाफदायी भनऩालय याशणाय नाशी.
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१२. वदय र्ाभाची भुद्त २४ भाहशने याहशर. तथाऩी प्रथभत: १२ भहशने र्ारालधीचे
र्ाभर्ाज ऩाशून र्ाभर्ाज वभाधानर्ायर् लाटरेव ऩुढीर १२ भाहशने र्ारालधी र्यीता
र्ाभर्ाज दे णेत मेईर.
१३. प्रस्तत
ु उद्मान पलऴमर् र्यालमाचे र्ाभाफाफत वपलस्तय तऩलळर वोफत दे णेत आरेरा
आशे . त्माप्रभाणे र्ाभाफाफत आढाला घेलून झारेल्मा र्ाभाफाफतचे बफर अदा र्यणेत
मेईर.
१४. प्रस्तुत ननपलदा अ.क्र. ०३ वाठी वादय र्यालमाचे दय शे प्रनतभशा प्रनत चौ.भी प्रभाणे
वफत जोडणेत आरेल्मा मादीतीर

वुळोलबर्यण वॊख्मा ल एर्ूण दे खबार षेत्र माभध्मे

लाढ कर्ॊला घट शोऊ ळर्ेर तवेच लाढ /घटनुवाय बफराची यक्र्भ र्भी जास्त र्ेरी
जाईर.
१५. प्रस्तत
ु उद्मान दे खबारी र्ाभी आलश्मर् अवणाये वाहशत्म उदा. खयु ऩे, घभेरे, पालडे,
शे जर्ात्री, र्ुदऱ, वीर्ेटय, औऴधे, पलायणी ऩॊऩ, रॉन भोअय (र्हटॊग) भलळन इत्मादी
वॊफॊचधत वॊस्थेने त्माॊचे र्भकचा-माव ऩयु लालमाचे आशे .
१६. प्रस्तुतर्ाभी वामन्व ऩार्क भापकत आलश्मर्तेनुवाय ऩाणी, खते, भाती, योऩे इत्मादी
ऩयु पलणेत मेईर. तथाऩी आलश्मर्तेनव
ु ाय नपलन योऩाॊची ननलभकती र्यणे ल रागलड
र्यणे इ. र्ाभे वॊफॊचधत वॊस्थेव र्याली रागतीर.
१७. उद्मान स्लच्छ, वुॊदय, वुयक्षषत, आर्ऴकर् ल तक्राय पलयशीत याहशर माची जफाफदायी
वॊस्थेलय याशीर.
१८. उद्मान

पलऴमर्

र्ाभाफाफत

वॊफचधत

ननमॊबत्रत

अचधर्ा-मार्डून

दे णेत

मेणा-मा

आदे ळाचे ऩारन र्यण्माची जलाफदायी वॊफचधताॊलय याशीर.
१९. वामन्व ऩार्कची उद्माने नागरयर्ाॊवाठी खर
ु ी आशे त. वदय उद्माने वामन्व ऩार्कच्मा
ननमोजनानव
ु ाय खर
ु ी ठे लणे, दे खबार दरु
ु स्ती र्यणे आलश्मर् आशे .
२०. उद्मानात ल ऩाकर्िंगभध्मे अवणा-मा टॉमरेट/ फाथरूभची दययोज वापवपाई र्यण्माची
जफाफदायी वॊफचधत वॊस्थेची याहशर.
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२१. प्रत्मेर् उद्मानाभध्मे नोंद लशी ठे लणे आलश्मर् ल त्माभधीर वूचनाप्रभाणे ऩुढीर
र्ामकलाशी र्यणे आलश्मर् आशे .
२२. वामन्व ऩार्कच्मा ऩरयवयातीर उद्मानातीर वलक पुटऩाथ, ऩाकर्िंग, भोर्ऱी जागा माॊची
दययोज वापवपाई, स्लच््ता र्यण्माची जफाफदायी वॊफचधत वॊस्थेची याहशर.
२३. त्माचप्रभाणे प्रत्मष दयभशा र्ाभाची वॊमुक्त ऩाशणी र्रून भुल्माॊर्नाप्रभाणे र्ाभाचे
प्रनतभशा बफर अदा र्यणेत मेईर.
२४. अऩुणक भाहशती बयरेरी, वलक र्ागदऩत्राॊची ऩुतत
क ा न र्ेरेव, फमाणा यक्र्भ न बयरे
अटीमुक्त पलहशत नभुन्मात नवरेरे, भुद्तीत नवरेल्मा इत्मादी दयऩत्रर्ाचा पलचाय
र्ेरा जाणाय नाशी.
२५. ननपलदा दय शे वलक र्याॊवश दे णेत मालेत.
२६. ननपलदा दय १२० हदलव ग्राह्म याशतीर.
२७. र्ाभाचा आदे ळ हदल्मानॊतय ठे र्ेदायाने र्ाभ र्ेरे नाशी. तय त्माची अनाभत यक्र्भ
जप्त र्यणेत मेईर.
२८. एर्लेऱ दयऩत्रर् वादय र्ेरेनॊतय त्माभध्मे र्ोणत्माशी वफफीलय दयलाढ हदरी जाणाय
नाशी. (ळावनाचे वस्व्शकव टॅ क्व ल इतय र्य माभध्मे ळावनाचे र्ेरेरे फदर माॊव वदय
अट रागु याशणाय नाशी)
२९. माऩुली ठे र्ेदायाची ननपलदा स्स्लर्ृत र्ेरेचे र्ऱलून शी र्ाभाचा र्यायनाभा र्रून हदरा
नवरेने फमाणा यक्र्भ जप्त र्यणेत मेईर. अळा ठे र्ेदायाॊच्मा ननपलदा उघडल्मा
जाणाय नाशीत ल जे ठे र्ेदाय र्ाभ लभऱूनशी र्ाभाचा र्यायनाभा र्रून दे णाय नाशी
अळा ठे र्ेदायाॊना २४ भहशने र्ोये ननपलदा पॉभक हदरे जाणाय नाशी.
३०. ज्मा ठे र्ेदायाव र्ाभ लभऱे र त्माव अनाभत यक्र्भेच्मा ३ टक्र्े अचधर् य.रू. १००/स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय ल खचाकने र्ाभाचा र्यायनाभा र्रून द्माला रागेर.
३१. र्ोणतीशी ननपलदा ऩुणत
क :अथला अॊळत:स्स्लर्ायणेचा अथला नार्ायणेचा अचधर्ाय भा.
आमुक्त पऩॊ.चचॊ.भनऩा माॊनी याखन
ू ठे लरा आशे. माफफत र्ोणतेशी र्ायण हदरे जाणाय
नाशी.
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३२. चौयव

लभटय

ऩद्धतीने

हदरेल्मा

ननपलदा

दयाभध्मे

पलशीत

ल

भॊजुय

दयाच्मा

दय ऩथ्
ृ थर्यणाभध्मे धयरेरी गश
ृ ीतर्े/पललीध फाफी ठे र्ेदायालय फॊधनर्ायर् याशतीर.
३३. वदयची जाहशयात भनऩाची www.pcsciencepark.org मा लेफवाईडलय उऩरब्ध आशे .
३४. वोफत जोडरेरे ऩरयलळष्ट अ, फ, ल र् शे मा अटीळती ल र्यायनाभा माचा बाग
याशतीर.
उऩयोक्त अटीळती ननपलदाधायर्ाव फॊधन र्ायर् याशतीर. त्माभऱ
ु े उऩयोक्त अटी ऩैर्ी र्ोणत्माशी अटी ल ळती
ल र्ामद्मातीर तयतद
ू ीॊचा बॊग र्ेल्माव ननपलदा/ठे र्ा यद्द र्ेरा जाईर.
स्थऱ प्रनतलय भा. भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी माॊची स्लाषयी अवे.

वशी/-

भख्
ु म र्ामकर्ायी अचधर्ायी

पऩॊऩयी चचॊचलड वामन्व ऩार्क
चचॊचलड ऩण
ु े -१९

लयीरप्रभाणे वलक अटी , ळती भी /आम्शी लाचल्मा अवन
ू त्मा भरा / आम्शारा भान्म आशे ./

आशे त. ल त्मा भाझेलय /आभचेलय फॊधनर्ायर् याशीर /याशतीर. त्माफाफत भी /आम्शी खारीर स्लाषयी /
स्लाष-मा र्ेरी/र्ेल्मा आशे/आशे त.
लळक्र्ा
ठे र्ेदायाची वशी नाल ल ऩत्ता -

जाहशयात क्रभाॊर् -

क्र. वामन्व ऩार्क हदनाॊर् -

/
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