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निनिदा पुस्तिका
राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे
ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी प्रयोगशाळा
भाडे ित्िािर दे णेकरीिा

प्रतिाि सादर करणे
(REQUEST FOR PROPOSAL)

राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा, िळे गाि दाभाडे
सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प शेजारी,
पुणे मुंबई हायवे, तळे गाव दाभाडे ,
ता. मावळ, नज .पुणे नपन - 410506 ,
भ्रमणध्वनी क्र. 9764447677,7741057777
ईमेल: project@nipht.org
संकेतस्थळ : www.nipht.org

निनिदा प्रनसध्दी नदिांक - 21/11/2022
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1. निनिदा सुचिा - राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथे च्या िेबसाईटिर प्रनसद्ध करण्याि आलेली आहे .

राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा, िळे गाि दाभाडे

सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प शेजारी, पुणे मुंबई हायवे, तळे गाव दाभाडे ,ता. मावळ, नज .पुणे नपन - 410506 ,
भ्रमणध्वनी क्र. 9764447677, 7741057777, ईमेल: project@nipht.org, संकेतस्थळ : www.nipht.org

निनिदा सुचिा
राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थे ची माती-पाणी व पान-दे ठ तपासणी प्रयोगशाळा भाडे तत्वावर दे णेकनरता प्रस्ताव सादर
करण्याकनरता नननवदा मागनवण्यात येत आहे त. नननवदे बाबतचा तपनशल खालीलप्रमाणे.
अ.क्र.

नठकाण ि पत्ता

उपलब्ध

िपशील

प्रयोगशआळा
1.

1.

सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प
शेजारी,पुणे मुंबई हायवे, तळे गाव दाभाडे ,
ता. मावळ, नज .पुणे नपन - 410506

1

1062.63 चौ.फू ट

नननवदा www.nipht.org या संस्थे च्या वेबसाईट वर नद.21/11/2022 पासून नद.30/11/2022 पयंत उपलब्ध आहे .

2. नननवदा सादर करावयाचा कालावधी नद. 21/11/2022 ते नद.30/11/2022, 15.00 वाजेपयंत.

संचालक
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राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे , ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी
प्रयोगशाळा भाडे ित्िािर दे णेकरीिा प्रतिाि सादर करणे
(REQUEST FOR PROPOSAL)
2.

प्रतिाििा महाराष्ट्र राज्य कृ नि पणन मंडळ, पुणे यांनी राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापना कृ नि
उत्पादनोत्तर तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करण्याच्या दष्ट्ृ टीने व उपयुक्त यशस्वी तंत्रज्ञान कमी खचामध्ये
उत्पादकापयंत पोहचनवण्याकरीता केली आहे . राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेची नोंदणी नद.
10.12.1998 रोजी संस्था नोंदणी अनधननयम 1860 अन्वयेअशासकीय संस्था व नद. 12.1.1999
रोजी मुंबई च ॅरीटे बल रस्ट ॲक्ट, 1950 अंतगगत पब्लीक रस्ट म्हणुन नोंदणी झालेली आहे . या
संस्थेचे पदनसध्द अध्यक्ष हे मा. मंत्री, सहकार , वस्त्रोद्योग व पणन ,महाराष्ट्र शासन असून कायगकारी
संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृ नि पणन मंडळ, पुणे हे पदनसध्द सनचव आहे त.
राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्थेची माती-पाणी व पान-दे ठ तपासणी प्रयोगशाळा भाडे तत्वावर
दे णेचे प्रयोजले असुन त्याकनरता नननवदा प्रनक्रया अंमलात आणणे चा ननणगय घे तला आहे . सदरची
प्रयोगशाळा "ज्या स्स्थतीत आहे त त्या स्स्थतीत" (as is where is basis) ननवड प्रनक्रयेद्वारे
ननवडलेल्या र्व्यक्ती, फमग, नोंदणीकृ त खाजगी कंपनी यांना भाडे तत्वावर दे ण्यात येणार आहे त.

3. निनिदा मागणी –
1. राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था – तळे गाव दाभाडे , येथील माती-पाणी व पान-दे ठ तपासणी
प्रयोगशाळा भाडे तत्वावर दे णे बाबत नननवदा धारकांकडू न नननवदा मागनवत आहे .
2. नननवदे बाबतच्या सवग अटी व शती नननवदा पुस्स्तके मध्ये नमूद केलेल्या आहे त.
3. अनधक मानहतीसाठी तळे गाव दाभाडे येथील कायालयाशी संपकग साधावा.
4. कोणतेही कारण न दे ता एक अथवा सवग नननवदा स्वीकृ त करणे अथवा अस्वीकृ त करण्याचे
अनधकार, संचालक - राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था – तळे गाव दाभाडे यांनी राखुन
ठे वलेले आहे त.
4.

निनिदाधारकांिा सूचिा 1. नननवदे मधील अटी व शतींर्व्यनतरीक्त इतर शतींसह (Conditional Tender) नननवदा सादर
केल्यास नननवदा ग्राह्य धरली जाणार नाही.
2. नननवदा उघडणे प्रनक्रये अंतगगत पनहल्यांदा मागणी केले ल्या कागदपत्रांनस
ु ार तांनत्रक कागदपत्रे
तपासण्यात येतील. तांनत्रक तपासणी झाल्यानंतरच्या छाननीत पात्र नननवदा धारकांचे आर्थथक
बाबी पाहण्यात येतील.
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3. मुद्दा क्र.2 नुसार कायगवाही पुणग केल्यानंतर पात्र नननवदा धारकांची मानहती सांगण्यात येईल.

5.

4. प्रत्यक्ष प्रयोगशाळे ची पाहणी करावयाची असल्यास कायालयीन वेळेत सकाळी 9.15 ते
सायंकाळी 5.45 या वेळेत, सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प शेजारी, पुणे मुंबई
हायवे, तळे गाव दाभाडे ,ता. मावळ, नज .पुणे नपन - 410506 , येथे भ्रमणध्वनी
क्र.9764447677/ 7741057777 वर संपकग साधावा.
सुरक्षा ठे ि रक्कम (SD) तांनत्रक व आथीक बाबींच्या आधारे पात्र नननवदाधारकांची नननवदा अंनतम केली जाईल व अंतीम
ननवड झालेल्या नननवदा धारकाशी करारनामा झाल्यानंतर त्या नननवदा धारकास सुरक्षा रक्कम
ठे व संस्थेमध्ये धनादे शाद्वारे जमा करावी लागेल.

6.

निनिदा कायय पध्दिी ि निनिदा सादर करण्याचे िेळापत्रक (Key Dates):1. नननवदा – सदर नननवदा www.nipht.org या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे .
2. नननवदा धारकांनी सनवस्तर नननवदा सुचनेतील नदनांक जसे नक, नननवदा सादर करण्याची
सुरुवातीची नदनांक व अंनतम नदनांक यानुसारच नननवदा सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.

7.

पात्रिेचे निकष1. कोणतीही र्व्यक्ती, फमग, नोंदणीकृ त खाजगी कंपनी या प्रनक्रयेत भाग घे णेस पात्र आहे त.
2. अजगदार नोंदणीकृ त खाजगी कंपनी असल्यास त्यांचे संबंधीत कायालयाकडील नोंदणी
प्रमाणपत्र व प ॅन काडग सादर करणे बंधनकारक आहे .
3. नननवदा धारकाने प्रयोगशाळे चा भाडे दर हा प्रनत महीनाप्रमाणे नननवदे मध्ये आथीक प्रस्तावात
नमुद करावयाचा आहे . नमुद केलेला भाडे दर अंकात आनण अक्षरी दे णे बंधनकारक आहे .
अंकातील दर आनण अक्षरातील दरात फरक असल्यास जो दर जास्त असेल तो गृनहत धरण्यात
येईल.
8. निनिदा प्रनक्रये च्या अटी ि शिी 1. भाडे पट्टा कराराचा कालावधी हा 36 मनहन्यांकनरता राहील व जागा भाडे हे नननवदा ननवड
प्रनक्रयेमध्ये अंनतम झालेल्या प्रती चौ.फु ट प्रती मनहना या दरानुसार आकारणी करण्यात येईल.
सदर प्रयोगशाळे चा क्षेत्रफळाचा तपशील सुची – 3 मध्ये नमुद आहे . नननवदे तन
ु ननस्श्चत
करण्यात आलेल्या दरामधे प्रत्येक 12 मनहन्यानंतर आधीच्या भाड्याच्या रक्कमेत 10 टक्के
भाडे वाढ करण्यात येईल.
2. प्रती मनहना दरानुसार पुढील मनहन्याची होणारी भाडे रक्कम आगाऊ स्वरूपात धनाकिाद्वारे
एकरकमी स्वरुपात 25 तारखेस संस्थेमध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे .
3. तसेच सुरक्षा ठे ि रक्कम म्हणुन रुपये 1 लाख 50 हजार संस्थेकडे धनाकिाद्वारे एकरकमी
करार होताच 8 नदवसाच्या आत जमा करावी लागेल. सदर रक्कम भाडे करार कालावधीची
मुदत संपष्ट्ु टात आल्यानंतर जागा खाली करून संस्थेच्या ताब्यात नदल्यानंतर नबनर्व्याजी परत
करण्यात येईल.
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4. ननवड झालेल्या ननवीदाधारकाने 8 नदवसाच्या आत वरील अट क्र. 2 व 3 मध्ये नमुद भाडे व
सुरक्षा ठे व रक्कम न भरल्यास प्रनतक्षा यादीतील पुढील नननवदा धारकास ग्राह्य धरण्यात येईल.
5. प्रयोगशाळा भाडे तत्वावर नदले नंतर पनहल्या 12 मनहन्याचे आत परत करता येणार नाही. तसे
केल्यास उवगनरत कालावधीचे भाडे जप्त करण्यात येईल.
6. ननवड झाले ल्या ननवीदाधारकांना त्याच्या नवद्युत वापरापोटी स्वतंत्र सबमीटरद्वारे आलेल्या
युनीटच्या ननधारीत दरानुसार नबल आकारण्यात येईल व आकारणी नदनांकापासुन त्याची
रक्कम 8 नदवसाच्या आत संस्थेकडे अदा करावी लागेल.
7. सदरची प्रयोगशाळा ज्या स्स्थतीत आहे त त्याच स्स्थतीत हस्तांतर करण्यात येतील.
8. मुळ बांधकामामध्ये कोणतेही फेरबदल, वाढीव बांधकाम करणे ककवा सद्यस्स्थतीतील बांधकाम
पाडणे यासारखी कृ त्ये करता येणार नाहीत.
9. प्रयोगशाळे तील कोणत्याही वस्तुच्या व कामगारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ननवीदाधारकाची
असेल. याबाबत संस्था कोणत्याही बाबतीत जबाबदार राहणार नाही. प्रयोगशाळे त झालेली
चोरी अथवा परीसरातील आगेमळ
ु े होणाऱ्या नुकसानीस संस्था जबाबदार असणार नाही.
10. संस्थेच्या मालमत्तेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता नननवदा धारकाला घ्यावी
लागेल. काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई त्यास द्यावी लागेल. अन्यथा झालेल्या/ होणाया खचाची रक्कम सुरक्षा ठे व रकमेमधुन कपात करून घे ण्यात येईल.
11. संस्थेचे प्रतीननधी यांनी सुनचत केलेल्या अनधका-यांस प्रयोगशाळे मध्ये प्रवेश दे णे बंधनकारक
रानहल
12. हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळे मधे पोटभाडे करु ठे वता येणार नाही. तसे ननदशगनास
आल्यास सदर नननवदाधारकांकडु न प्रयोगशाळा ताब्यात घे ण्यात येईल. अशा पनरस्स्थतीत
नननवदा धारकाची नशल्लक कालावधीतील भाडयाची रक्कम सुरक्षा ठे व रक्कमेतन
ू जप्त
करण्यात येईल.
13. हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळे त रसायने, काचसामान,उपकरणे कॅ नलब्रेशन, हाऊस
नककपग, पेस्ट कंरोल स्वखचाने करणे बंधनकारक आहे .
14. ननवड प्रनक्रयेतन
ु ननवड झालेनंतर संबंनधतांना 15 नदवसांच्या आत संस्थे सोबत नोंदणीकृ त
भाडे करारनामा करून घ्यावा लागेल. करारनाम्याचा मसुदा संस्थेकडू न उपलब्ध करून दे ण्यात
येईल. तसेच भाडे करारनामा संबनधत दुय्यम ननबंधक याचे कायालयात नोंदणी करणेची
कायगवाही व या प्रनक्रयेचा संपण
ु ग खचग संबंनधत नननवदाधारकास करावा लागेल. वेळेत करार न
केल्यास प्रयोगशाळा परत घे ण्यात येईल.
15. करार प्रनक्रया पुणग झाल्यानंतर सदर नननवदाधारकांनी त्यांच्या संस्था/कंपनीचा नामफलक लावणे
अपेनक्षत असुन सदर फलक लावावयाची जागा संस्थेने ननस्श्तच केलेल्या जागेवरच लावणे
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बंधनकारक आहे .
16. प्रयोगशाळा वापराबाबत कोणताही वाद असल्यास संस्था व नननवदा धारक यांनी सामंजस्याने
सोडवावा. तसे न झाल्यास संचालक, रा.सु.प.तं.संस्था-तळे गाव यांनी घे तलेला ननणगय अंतीम
रानहल.
17. पनहल्या 12 मनहन्यांचा कालावधी संपल्यानंतर उवगरीत करार कालावधी अगोदर प्रयोगशाळा
खाली करावयाची असल्यास 3 मनहन्याची लेखी पुवगसच
ु ना संस्थेस द्यावी लागेल. अन्यथा
पुवगसच
ु ना न दे ता सोडल्यास अनामत रकमेतन
ु तीन मनहन्याचे भाडे वजावट करण्यात येईल.
18. आपत्कालीन पनरस्स्थतीमधे संस्थेस प्रयोगशाळा खाली करुन घ्यावयाची असल्यास ती नननवदा
धारकांस तात्काळ खाली करून द्यावी लागेल.
19. सदर प्रयोगशाळे मधे कामगार अथवा र्व्यक्ती यांना वास्तर्व्य करता येणार नाही. तसेच
ज्वलनशील पदाथग / गॅस हाताळणी काळजीपूवगक करावी,
20. प्रयोगशाळे समोरील पनरसराची ननगा व स्वच्छता राखण्याची सवगस्वी जबाबदारी नननवदा
धारकाची असेल.
21. स्थापत्य कामकाजार्व्यनतनरक्त दे खभाल व दुरुस्तीचे कामकाज नननवदाधारकास स्वखचाने
करावे लागेल. या पोटी संस्था कुठलीही रक्कम दे य होणार नाही.
22. सदरची नननवदा प्रनक्रया कोणतेही कारण न दे ता रद्द करणे ककवा एखादी नननवदा कोणतेही कारण
न दे ता नाकारणेचा सवगस्वी अनधकार संस्थेचा राहील.
23. उपरोक्त कोणत्याही ननयमाचे उल्लंघन झाल्यास कोणतीही पुवगसच
ु ना न दे ता संस्था प्रयोगशाळा
खाली करुन घे ईल व नननवदाधारकाने जमा केलेली रक्कम परत न दे ण्याचा सवगस्वी ननणगय
संस्थेचा असेल.
24. करारनामा संपलेनंतर ननवडलेल्या नननवदाधारकाने संबंधीत प्रयोगशाळा सुस्थीतीत व योग्य
अवस्थेत संस्थेस परत करावी लागेल. जर संस्थेच्या स्थावर मालमत्तेचे नुकसान झाले तर त्याची
रक्कम सुरक्षारक्कमेतन
ु वसुल करणेत येईल.
9.

निनिदा धारक नििडीचे निकष 1.

कागदपत्रांची तांनत्रक छाननी पुणग होत असल्यासच आर्थथक बाबी पाहण्यात येईल.

2.

प्रयोगशाळे चा भाड्याचा मुळ दर (Base Rate) रू. 15.90 प्रिी चौ. फुट राहील. मुळ
दरापेक्षा जो नननवदा धारक जास्तीत जास्त प्रनत चौ. फु ट मानसक दर दे ईल त्याची ननवड मान्य
करणेत येईल. मूळ दरापेक्षा कमी दराची नननवदा ग्राह्य धरली जाणार नाही.
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10.

निनिदा सादर करण्याची पध्दि -

10.1 िांनत्रक छाििी :िांनत्रक बाबींमध्ये -निनिदा पुस्तिकेिील सुची 1 ि सुची 2 िुसार मानहिी सादर कराियाची
आहे . आिश्यक कागदपत्रे ति-साक्षांकीि करुि सादर करािीि.
1.

अजगदार, नोंदणीकृ त कंपनी, फमग, नोंदणीकृ त खाजगी कंपनी असल्यास त्यांचे संबंधीत
कायालयाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र, पनॅ काडग व संस्था/कंपनी प्रमुखाचे आधार काडग सादर
करणे बंधनकारक आहे .

2.

नननवदे मध्ये सादर केलेली कागदपत्रे वाचता येण्यासारखी व सुस्पष्ट्ट असावीत. अन्यथ: नननवदा
ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत.

3.

तांनत्रक छाननीमध्ये यशस्वी झाल्यानंतर नननवदा धारकांचे आथीक बाबी पाहण्यात येतील.

10.2 आर्थथक निनिदा :आर्थथक बाबीकनरिा नििीदा पुस्तिकेिील सुची 3 िुसार मानहिी सादर कराियाची आहे .
1.

नननवदा धारकांनी आर्थथक प्रस्तावामध्ये दर भरुन सादर करणे आवश्यक आहे .
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सूची -1:

प्रिी,
मा. संचालक,
सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प शेजारी,
पुणे मुंबई हायवे, तळे गाव दाभाडे ,
ता. मावळ, नज .पुणे नपन – 410506.

निषय - राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी
प्रयोगशाळा भाडे ित्िािर दे णेकरीिा

अ.क्र.
िपशील
1.
अजगदार र्व्यक्ती / कंपनीचे नाव
2.

3.
4.
5.
8

मानहिी

अजगदाराचा पुणग पत्ताफोन नंई मेलमोबाईल नं.नोंदणी क्रमांक व नोंदणी विग (लागु असल्यास)
कोणत्या क्षेत्रात काम करीत आहात
संपकासाठी जबाबदार र्व्यक्तीचा पत्ता, फोन नं व ईमेल
अजगदारा र्व्यक्ती/ कंपनीचा पनॅ नं. -------------आधार नं. ---------------------जी.एस.टी.नं.--------------------

मला/आम्हाला आपल्या नननवदे तील सवग अटी व शती मान्य आहे त. त्यास अनधन राहु न प्रस्ताव
दाखल करीत आहोत.

नठकाण नदनांक-

आपला नवश्वासु,
नाव व सही
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सूची -2:
िांनत्रक छाििी
निषय - राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी
प्रयोगशाळा भाडे ित्िािर दे णेकरीिा

कागदपत्र
क्र.
1.
2.

3.
4.

कागदपत्रे

सोबि

शेतकरी अथवा र्व्यक्ती अथवा कंपनी असल्यास मागील
तीन विाचे आयकर कागदपत्रे
शेतकरी, खाजगी
कंपनी असल्यास
संबंधीत
कायालयाकडील नोंदणी प्रमाणपत्र, जीएसटी प्रमाणपत्र,
वार्थिक उत्पन्नाचे चाटं ड अकाऊटं ट प्रमाणपत्र
प्रत्येक पानावर नननवदाधारकाने स्वाक्षरी केलेली आहे
पात्रतेच्या ननकिामध्ये नमुद करण्यात आलेली सवग
कागदपत्रे

होय/िाही
होय/िाही

होय/िाही
होय/िाही

नटप- वर (सूची क्र.2)मध्ये नमुद केलेली कागदपत्रे नसल्यास नननवदा ग्राह्य धरली जाणार नाही.

प्रानधकृ ि अनधकारी तिाक्षरी

(िाि-................................................)
[कंपिी नशक्का]
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सूची -3:
आर्थथक प्रतिाि–

प्रिी,

मा. संचालक,
सर्व्हे क्र. 398-400, सी.आर, पी.एफ कम्प शेजारी,
पुणे मुंबई हायवे, तळे गाव दाभाडे
,ता. मावळ, नज .पुणे नपन - 410506 ,

निषय - राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी
प्रयोगशाळा भाडे ित्िािर दे णेकरीिा
महोदय,
राष्ट्रीय सुगी पश्चाि िंत्रज्ञाि संतथा – िळे गाि दाभाडे ये थील मािी-पाणी ि पाि-दे ठ िपासणी प्रयोगशाळा
भाडे ित्िािर घे णेकरीिा खालीलप्रमाणे आर्थथक बाबी सादर करणेि ये ि आहे .
अ क्र.

1

क्षे त्रफळ (चौ.फुट)

दर प्रिी चौ.फुट प्रिी
मनहिा (आकड्याि)

दर प्रिी चौ.फुट प्रिी मनहिा (शब्दांि)

1062.63

मला/आम्हाला आपल्या नननवदे तील सवग अटी व शती मान्य आहे त. त्यास अनधन राहु न प्रस्ताव
दाखल करीत आहोत.

प्रानधकृ ि अनधकारी तिाक्षरी

(िाि-................................................)
[कंपिी नशक्का]
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